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Ac ties geldig van 14/09/2015 t.e.m. 23/10/2015

paars tb200 : 
Scherpe aflijning op delicate oppervlakken, zoals behan-
gpapier en vers schilderwerk. Washi-papier.

gOlD tg310 : 
Scherpe aflijning op gladde en lichtruwe ondergronden. 
Washi-papier. Binnen- en buitengebruik. UV-bestendig.

beIge tg110 : 
Geschikt voor maskeer-, bundelings- en afsluitingstoe-
passingen Verdraagt temperaturen tot 80 °C.

Gebruiksklare lijm. Hoge prestaties voor het aanbrengen van alle soorten 
behang, woven en non-woven, te overschilderen of niet, in alle plaatsen 
van het huis. Voordelen: hoge tack, gemakkelijk aan te brengen met rol of 
borstel direct op de muur, afstripbare lijm, heel sterke verlijming.

Lijm op basis van PVA voor het aanbrengen van diverse 
wandbekledingen. Speciaal geschikt voor glasweefsel en textiel 
wandbekleding. Deze lijm is ook beschikbaar in een kwaliteit voor 
machinaal gebruik (blauw deksel).

3 halen,
2 betalen

(of 4 dozen halen, 
2 dozen betalen)
BRUTO = NETTO

niet gemengd

Ref.: TG110Ref.: TB200

Ref.: TG310

Ref.: LIJM.GLAS10

Ref.: LIJM.GLASNL10 - machinaal gebruik
Ref.: LIJM.VLIES7

3 halen,
2 betalen

BRUTO = NETTO
niet gemengd

Verkrijgbaar in breedtes:  19, 25, 38, 50 mm. 
Lengte: 50 m.

aCtIe
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mOntana verven

bOstIK pOwer elastIC

süDwest all-grunD

aCtIe

aCtIe

aCtIe

door fabrikanten 
erkend als dé  

ultieme lijm voor 
luxury vinyl tiles  

(lvt)
Ref.: 30602646 - 6kg

Ref.: 30602926 - 13kg

Revolutionaire, krachtige LVT lijm met 
een uitzonderlijk resultaat

6 HALEN,
5 BETALEN

Met behoud 
van bestaande condities

•	Universele	hechting
•	Roestwerend
•	Zeer	snel	droog

GRATIS  
Avanca Waterproof  
Bluetooth speaker 

t.w.v. €49,95
bij afname van 2 x 2,5L  

OF 6 x 750ml Südwest All-Grund
Met behoud van bestaande condities

GRATIS 1 Traveller RED fles 1,5L
bij aankoop van 25L Top Prim Evolution

OF
 40L andere Montana verven  

(met uitzondering van Top 8 12,5L en Top Renov mat 
12,5L)

Met behoud van bestaande condities

Gemaakt uit één naadloos 
stuk aluminium

Ruime opening voor 
handige vulling

Lekvrije Wide Mouth met 
schroefdop

Oplosmiddel- en BPA-vrije 
binnencoating

www.montanacoatings.com

Meer informatie nodig?

Technische bladen?

Veiligheidsbladen?
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expert tOOls plamuurmessen

verfrOllen & Kwasten COpagrO

verfrOllen & Kwasten 
gOuDhaantje

per 4 stuks 

-25%
BRUTO = NETTO

per 4 stuks 

-25%
BRUTO = NETTO

per 4 stuks 

-25%
BRUTO = NETTO

per 10 stuks 

-30%
BRUTO = NETTO

per doos 

-30%
BRUTO = NETTO

per doos 

-30%
BRUTO = NETTO

GELDIG OP HET VOLLEDIGE ASSORTIMENT

GELDIG OP HET VOLLEDIGE ASSORTIMENT

GELDIG OP HET VOLLEDIGE ASSORTIMENT

aCtIe

aCtIe

aCtIe
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repOx

wOlflIne brOeKenfestIval

rubsOn aCrylaat sChIlDersKItaCtIe

aCtIe

aCtIe

Ref.: H1676865

Kenmerken
•	 UV- en weerbestendig
•	 Zeer soepel verwerkbaar
•	 Bestand tegen reinigingsproducten
•	 Binnen en buiten bruikbaar
•	 Kleurvast
•	 Super glad
•	 Overschilderbaar na 5 minuten

Direct overschilderbare acrylaatkit voor het afdichten van voegen en 
scheuren bij o.a. traptreden, plinten, raam- en deurkozijnen, gipskartonplaten, 
aansluitvoegen tussen muur en plafond, muur en aanbouwmeubelen en 
muren onderling. Hecht o.a. op hout steen, beton, pleister en glas. Hecht niet 
op o.a. PA, PE, PP, Teflon® en bitumen. 3 halen,

2 betalen
Met behoud 

van bestaande condities

NEW LOOK,

zelfde product

Ref.: WBR Ref.: WBRPPMPWG Ref.: WBRCORDA Ref.: WBRG

corda schildersbroek grijspro paint multipocket standaard 
schildersbroek

bij aankoop  
per 2 broeken  

naar keuze

BRUTO = NETTO 

-15%

Overschilderbaar houtreparatiesys-
teem op basis van twee componenten 
epoxyhars
•	Krimpvrij	&	vochtongevoelig
•	Zowel	buiten	als	binnen	toepasbaar
•	Geen	voorbehandeling	met	primer	nodig

Actieverpakking:  
Repox 2 component repair compound: 

2 kokers Repox + 1 RVS plamuurmes + 4 nozzles

€37,50
BRUTO = NETTO

Ref.: 0761ZW
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INTRODUCTIE-ACTIE

GRATIS 
1/5 staatslot met jackpot!

bij aankoop van 2 rollen 1948 Siaflex 

Met behoud van bestaande condities

Voordelen 1948 Siaflex
•	 Zeer flexibel, goede aanpassing aan contouren
•	 Goed bestand tegen korreluitbraak
•	 Groot afnamevermogen en een gelijkmatig 

schuurbeeld
•	 Korrelbereik P80 - P320
•	 Minimale verstopping, mede dankzij open strooiing 

in het korrelbereik P220 - P320
•	 Lange standtijd
•	 Sterke backing door vezelversterkt latexpapier. 

Hierdoor universeel inzetbaar bij zowel droge als 
vochtige omstandigheden (ochtenddauw)

gaat ie vallen?
NIEUW

planeO® g & tx110®aCtIe

Ref.: PSG2P20D Ref.: REB906SCD

Uitvlakpleister volgens nieuwe 
technologie. Gebruiksklaar. 
Zeer vullend en dekkend 
vermogen. Ideaal voor 1 dikke 
laag en dan schuren. Gemak-
kelijk schuurbaar. Laagdikte: 
tot 5mm. Gebruiksklaar. Bin-
nengebruik.

Binnenvulmiddel 
met tijdswinst. Snel 
overschilderbaar: 3 u.  
Extra wit. Versterkte hechting. 
Aangenaam verwerkbaar. 

Laagdikte: onbeperkt. 

Open tijd: 30-40 min. 

Binnengebruik.

5kg +1kg
GRATIS

Met behoud van bestaande condities

GRATIS 
Planeo® Polo

bij aankoop van  
1 emmer Planeo® G 20kg 

Met behoud van bestaande condities

egalisatie planeo® g vulmiddel in poeder tx110®

1948 sIaflex sChuurpapIer - 95 mm x 25 mnIeuw



COPAGR   NEWS   19

6

walltOn:  
OversChIlDerbaar vlIesbehang

systexx aCtIve aCOustIC

aCtIe

nIeuw

Als u zoekt naar creatieve 
muuroplossingen die ontwerpvrijheid 
bieden met veelzijdige en eenvoudig te 
verwerken producten, bent u bij Wallton 
aan het juiste adres. U vindt hier een 
verscheidenheid van structuren en reliëfs 
die u naar hartenlust kunt overschilderen 
met kwalitatief hoogwaardige dispersie-, 
latex- of acrylverf. Daardoor ontstaat een 
breed scala van creatieve mogelijkheden 
om in een oogwenk wanden om te 
vormen tot een heel individueel staaltje 
wandcultuur. 

GRATIS
1 emmer Copagro  

Vliesbehanglijm 7kg
bij aankoop  

van 2 rollen Wallton van 25m 
Met behoud van bestaande condities

ook geldig op 

effen Wallton 

vliezen

De wandafwerking met een hoorbaar betere akoestiek  
en een effectievere warmtebenutting in de ruimte.

Uw voordelen:

•	 Geluidsisolatie
•	 Energiebesparend
•	 Slechts 3 mm materiaaldikte
•	 Brandklasse B1-s1,d0

INTRODUCTIE-ACTIE

-10%
Met behoud van bestaande condities

NIEUW
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Uw voordelen:

•	 Geluidsisolatie
•	 Energiebesparend
•	 Slechts 3 mm materiaaldikte
•	 Brandklasse B1-s1,d0

expert wall glasweefsel & renOvatIevlIesnIeuw

 expert wall renovatievlies 

 expert wall glasweefsel

Een handig A5-boekje met daarin 22 stalen glasweefsel en 
renovatievlies. Keuze uit zowel standaard, voorgeschilderde én 
voorgelijmde glasweefselstructuren en 2 gladde renovatievliezen.

De overschilderbare wandbekleding op 
basis	van	cellulose-	&	textielvezels	voor	een	
gladde, scheuroverbruggende afwerking. 
Droog verwijderbaar. Beschikbaar in 145g 
en 120g.

Beschikbaar vanaf 
oktober 2015

Glasweefsel is een overschilderbare wandbekleding, geschikt voor alle behangbare ondergronden, 
toepasbaar in alle woon- en werkzones.
Temperatuurbestendig, scheuroverbruggend, ecologisch, ademend, stootvast, veelzijdig, rendabel ….  
En hierdoor ook aan te bevelen op plaatsen waar een bijzondere belastbaarheid vereist is zoals bv. 
gangen, kantoorruimtes, trappenhuizen, druk bezochte gebouwen zoals ziekenhuizen, praktijkruimtes, 
hotels, boetieken,…

7 KlassIeKe	weefselstructuren:
Hoogwaardig, vochtbestendig, zwaar te belasten. In 
combinatie met het gekozen verfsysteem is het elegant 
en zijn indrukwekkende structuren mogelijk.

10 vOOrgesChIlDerDe	weefselstructuren:
Uitermate economisch aangezien 1 verfbeurt over het 
algemeen reeds volstaat om tot een perfect resultaat te 
komen. 
Toepassing : in grote gebouwen waar efficiëntie en perfectie vereist zijn.

3 vOOrgelIjmDe	weefselstructuren:
Simpel, snel, gebruiksklaar. 
Bij dit innovatieve glasweefsel/vlies is de lijm reeds op de achterzijde gelijkmatig aangebracht. Enkel te 
activeren met water en plakken maar…

Copagro stelt voor…  
De nieuwe collectie 
expert wall!

NIEUW
nu ook  

beschikbaar  

in 120g

Ref.: EWV4040
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voor meer informatie
030-2100398

www.copagro.eu

Alle acties zijn geldig van 14/09/2015 t.e.m. 23/10/2015 tot einde voorraad, tenzij anders vermeld. 
Alle prijzen zijn netto professionele prijzen excl. BTW. COPAGRO IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR EVENTUELE ZETFOUTEN!

GOESVLISSINGEN

BREDA

WOERDEN

ALPHEN AD RIJN

UTRECHT

HILVERSUM

ALMERE

AMERSFOORT APELDOORN

ZWOLLE

MEPPEL

SNEEK

LEEUWARDEN

GRONINGEN

LELYSTAD

ENSCHEDE

WINTERSWIJK

DOETINCHEMARNHEM

TILBURG

OSS WIJCHEN

ELST

EINDHOVEN

ROERMOND

HELMOND

MAASTRICHT

SITTARD

BERGEN 
OP ZOOM

HENGELO

WORMERVEER
ZAANDAM

VOLENDAMHEEMSKERK

ALKMAAR

ZWAAG

AMSTERDAMHAARLEM

DEN HELDER

WASSENAAR

ZOETERMEER

VLAARDINGEN

ROTTERDAM

SLIEDRECHT

GOUDA

ROOSENDAAL

DEN HAAG

ALMELO

TIEL

'S-HERTOGENBOSCHRAAMSDONKSVEER

VENLO

VEENENDAAL
EDE

OOSTENDE

KNOKKE-HEIST

VEURNE

POPERINGE
IEPER

ROESELARE

ZEDELGEM
BRUGGE

EKE-NAZARETH

MERELBEKE

OUDENAARDE

KORTRIJK

MOUSCRON

KAIN

LADEUZE

ERPE-MERE

AALST

COPAGRO TEMSE

ANTWERPEN

HOBOKEN

WIJNEGEM

ZANDHOVEN
TURNHOUT

BERCHEM

MECHELEN

HERENT

INGELMUNSTER

TERNAT

TOURNAI

WOMMELGEM
GEEL

RUISBROEK

VILVOORDE

RILLAAR

LINTER

HASSELT

GENK

DONK

ANS

SERAING

LIEGE

GENT

ECHT

LIBRAMONT-CHEVIGNY

HANNUT

BRUXELLES

WATERLOO

NIVELLES

WAVRE

MONS

CUESMES

LA LOUVIERE

LODELINSART

CHARLEROI
NANINNE

WIERDE

VERVIERS

EUPEN

MALMEDY

®
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Copagro en haar leden zijn ook dit 

jaar weer prominent aanwezig op deze 

vakbeurs te Gorinchem. Bezoek onze 

stand en ontdek onze talrijke interessante 

producten. Doorlopend demonstraties in 

samenwerking met o.a.  Ardex, Flex, Graco, 

Rupes, Systexx, Toupret


