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Altijd aan uw zijde -
het VBH-Meerwaardepakket.
Meer produkten, meer merken, meer waarde.

Eenvoudig alles. Alles eenvoudig.

Alles wat u nodig hebt voor de fabricage

en de montage van ramen en deuren

vindt u bij ons. "Alles" omvat zowel de

hoge kwaliteitseisen als de onmiddellijke

beschikbaarheid.

Ons uitgebreide productaanbod is

internationaal verkrijgbaar en is overal op

de verschillende behoeftes van de klant

afgestemd. VBH is wereldwijd partner

van de meest vooraanstaande merken

uit de branche en completeert haar

assortiment met het eigen merk: greenteQ.

Vanaf het allereerste contact tot de

dagelijkse samenwerking via telefoon, fax

of e-mail, onze medewerkers bij VBH

staan u terzijde en helpen u elke dag

opnieuw met slechts één doel voor ogen: u

het leven eenvoudiger te maken. Zo kan u

zich concentreren op wat echt telt:

uw klanten.
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Technische tekeningen en maatvoeringen zijn
niet bindend

Mogelijke kleurafwijkingen tussen de productaf-
beeldingen en de werkelijke producten
zijn druktechnisch en zijn geen grond voor
reclamaties.
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greenteQ dichtingsband

greenteQ VARIO 3 band

Wie tegenwoordig toekomstgericht wil bouwen, ontkomt niet aan de consequente 
realisatie van een goed doordacht concept voor energiebesparing. Energiebesparing 
begint met de juiste afdichting.

Hierbij moet in het bijzonder worden gelet op een vakkundige afdichting van de kozijnvoegen 
anders bestaat het risico dat niet kan worden voldaan aan de verscherpte eisen volgens de 
nieuwe EnEV richtlijnen voor de afdichting van gebouwen.
Het greenteQ VARIO 3 band weet te overtuigen door de uitstekende producteigenschappen 
over de gehele linie. De energiebesparende oplossing met één band zorgt voor een snelle, 
veilige en eenvoudige afdichting.

Zo werkt het greenteQ VARIO 3 band
Waar anders drie producten nodig zouden zijn is nu slechts één product voldoende, omdat het 
greenteQ VARIO 3 band door de speciale opbouw de functies van alle drie de afdichtingsni-
veaus combineert.
Buiten zorgt het greenteQ VARIO 3 band voor een slagregendichtheid van meer dan 600 Pa.
Het middelste deel is warmte- en geluidsisolerend. Binnen is het band luchtdicht en vochtre-
gulerend.

Het greenteQ VARIO 3 band waarborgt een goede droging van de voeg (bevestigd door het 
ift Rosenheim) In de EnEv en de voorschriften voor warmte-isolatie is volgens DIN 4108-3 
vereist, dat condens die ontstaat gedurende de dauwperiode tijdens de verdampingsperiode 
weer aan de omgeving moet worden afgegeven. Het greenteQ VARIO 3 band voldoet aan 
deze eis.

Al met al kan er zo een grote hoeveelheid tijd worden bespaard bij het afdichten van het kozijn. 
In een enkele stap wordt het band aan het kozijn gekleefd, op de hoeken stomp tegen elkaar, 
en klaar. Ten opzichte van de conventionele kozijnmontage wordt de montagetijd door het 
gebruik van het greenteQ Vario 3 band verminderd tot een kwart van de normaal benodigde 
tijd.

Veilige montage over de gehele linie
De montage is onafhankelijk van weersinvloeden en verzekert zo een efficiënt aanbrengen 
van de voegenafdichting. Door de groen gekleurde binnenzijde van het band zijn fouten bij de 
inbouw uitgesloten.

Vaak treffen de monteurs bij de inbouw van de kozijnen enorme verschillen aan bij de voegen. 
Het greenteQ VARIO 3 band zorgt ook hier voor zekerheid, omdat de sterke expansie onregel-
matigheden compenseert en voorkomt dat er scheuren ontstaan. Daarom zijn slechts enkele 
bandafmetingen voldoende. Leverbaar in breedtes van 5 - 10 mm, 7 - 15 mm en 10 - 20 mm 
voor kozijndieptes van 60, 70, 80 en 90 mm

Met het greenteQ VARIO 3 band brengen we een innovatief voegenafdichtband op de markt 
dat door de uitstekende eigenschappen niet alleen voldoet aan de eisen van de nieuwe EnEV 
montagerichtlijnen. Het is bovendien in staat om optimaal tegemoet te komen aan de eisen 
voor een energiezuinige bouwwijze.

beschrijving voegbreedte inbouwdiepte rollengte VE VBH Artikelnr.

54 / 5-10 5 - 10 mm 60 mm 5,6 m 28,0 m 180.027 / 5405 Ò2 ;V%AÓ
64 / 5-10 5 - 10 mm 70 mm 5,6 m 22,4 m 180.027 / 6405 Ò2 ;`%iÓ
74 / 5-10 5 - 10 mm 80 mm 5,6 m 22,4 m 180.027 / 7405 Ò2 ;j%*Ó
84 / 5-10 5 - 10 mm 90 mm 5,6 m 16,8 m 180.027 / 8405 Ò2 ;t%RÓ
54 / 7-15 7 - 15 mm 60 mm 4,3 m 21,5 m 180.028 / 5407 Ò2 <V'NÓ
64 / 7-15 7 - 15 mm 70 mm 4,3 m 17,2 m 180.028 / 6407 Ò2 <`'vÓ
74 / 7-15 7 - 15 mm 80 mm 4,3 m 17,2 m 180.028 / 7407 Ò2 <j'7Ó
84 / 7-15 7 - 15 mm 90 mm 4,3 m 12,9 m 180.028 / 8407 Ò2 <t'_Ó
54 / 10-20 10 - 20 mm 60 mm 3,3 m 16,5 m 180.029 / 5410 Ò2 =V*`Ó
64 / 10-20 10 - 20 mm 70 mm 3,3 m 13,2 m 180.029 / 6410 Ò2 =`*!Ó
74 / 10-20 10 - 20 mm 80 mm 3,3 m 13,2 m 180.029 / 7410 Ò2 =j*IÓ
84 / 10-20 10 - 20 mm 90 mm 3,3 m 9,9 m 180.029 / 8410 Ò2 =t*qÓ
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greenteQ VARIO 3 Control Band

greenteQ VARIO 3 Control is een gecomprimeerd multifunctioneel afdichtband voor EnEV-
conforme afdichting dat speciaal is ontwikkeld voor eenvoudige en systeemconforme 
voormontage en daarom is voorzien van een afscheurfolie. Door de afscheurbare folie is de 
compressie van het multifunctionele afdichtband ook na het openen van de rol gegarandeerd. 
greenteQ VARIO 3 Control biedt daarmee een mogelijkheid voor voormontage van een 
3-niveau afdichting bij de fabricage.
De folie is ingepakt in een stevige folie en combineert drie functionele gebieden. Buiten zorgt 
het met een druk van meer dan 600 Pa voor afdichting tegen slagregen, in het middengebied 
voor	goede	warmte-	en	geluidsisolatie	en	binnen	met	een	a-waarde	≥	0,1	voor	de	vereiste	
luchtdichtheid.

Productvoordelen
•	  3-niveau afdichting met een enkel product in een enkele handeling 
•	 Afdichten van de meest uiteenlopende voegen met een beperkt aantal bandvarianten
•	 Kostenvoordelen en tijdsbesparing door comfortabele voormontage
•	 Afdichting	tegen	slagregen	tot	≥	600	Pa
•	 Voldoet aan de eisen volgens EnEV
•	 Tijdige activering van het band voor gecontroleerde expansie
•	 Temperatuur- en weerbestendige montage

beschrijving voegbreedte inbouwdiepte rollengte VE VBH Artikelnr.

CB 70 / 7-15 7 - 15 mm 70 mm 15 m 60,0 m 180.128 / 7007 Ò2!<f')Ó
CB 80 / 7-15 7 - 15 mm 80 mm 15 m 45,0 m 180.128 / 8007 Ò2!<p'QÓ
CB 70 / 10-20 10 - 20 mm 70 mm 12 m 48,0 m 180.129 / 7010 Ò2!=f*;Ó
CB 80 / 10-20 10 - 20 mm 80 mm 12 m 36,0 m 180.129 / 8010 Ò2!=p*cÓ

greenteQ VARIO 3 Control Clip

Voor eenvoudige en snelle voormontage van afdeklijsten op kunststof- 
en aluminiumvensters.

VE VBH Artikelnr.

per stuk 396.244 / 0000 ÒG^L  {Ó

greenteQ VARIO 3 Control Cut

Speciaal mes om de hoeken systematisch af te werken.

VE VBH Artikelnr.

per stuk 396.245 / 0000 ÒG^M  ~Ó



© VBH
Druk- en/of zetfouten voorbehouden. 7

greenteQ FOLIES EN DICHTINGSBAND

greenteQ FOLIES EN DICHTINGSBAND03.09.2012
greenteQ dichtingsband

greenteQ dichtingsband

greenteQ VARIO SBA

Het greenteQ VARIO SBA band is een multifunctioneel inzetbaar voegenafdichtband 
met uitstekende eigenschappen. Het is ontworpen voor afdichting bij kozijnen met een 
inbouwdiepte van minder dan 54 mm en daardoor zeer geschikt voor de toepassing bij de 
aansluiting aan de onderste afdichting van de vensterbank. Het dient voor de afdichting voor 
tocht en slagregen van aansluitvoegen met tegelijk isolerende eigenschappen over volledige 
bouwdiepte.

Zo werkt greenteQ VARIO 3 SBA
Waar anders drie producten nodig zouden zijn is nu slechts één product voldoende, omdat het 
greenteQ VARIO SBA band door de speciale opbouw de functies van alle drie de afdichtings-
niveaus combineert.
Buiten zorgt het greenteQ VARIO SBA band voor een slagregendichtheid van meer dan 600 
Pa.
Het middelste deel is warmte- en geluidsisolerend.
Het greenteQ VARIO SBA band waarborgt een goede droging van de voeg (bevestigd door 
het ift Rosenheim) In de EnEv en de voorschriften voor warmte-isolatie is volgens DIN 4108-3 
vereist, dat condens die ontstaat gedurende de dauwperiode tijdens de verdampingsperiode 
weer aan de omgeving moet worden afgegeven. Het VARIO SBA band voldoet aan deze eis.

Al met al kan er zo een grote hoeveelheid tijd worden bespaard bij het afdichten van het kozijn. 
In een enkele stap wordt het band aan het kozijn gekleefd, op de hoeken stomp tegen elkaar, 
en klaar. Ten opzichte van de conventionele kozijnmontage wordt de montagetijd door het 
gebruik van het greenteQ Vario SBA band verminderd tot een kwart van de normaal beno-
digde tijd.

Veilige montage over de gehele linie
De montage is onafhankelijk van weersinvloeden en verzekert zo een efficiënt aanbrengen 
van de voegenafdichting. Door de groen gekleurde binnenzijde van het band zijn fouten bij de 
inbouw uitgesloten.

Met het greenteQ VARIO SBA brengen we eeninnovatief voegenafdichtband op de markt dat 
door de uitstekende eigenschappen niet alleen voldoet aan de eisen van de nieuwe EnEV 
montagerichtlijnen. Het is bovendien in staat om optimaal tegemoet te komen aan de eisen 
voor een energiezuinige bouwwijze.

Productvoordelen
•	 Afdichting op 3 niveaus met slechts één product
•	 Afdichten van de meest uiteenlopende voegen met een beperkt aantal bandvarianten
•	 Eenvoudige en veilige kozijnafdichting bij de montage in slechts één stap
•	 Hoog kostenvoordeel door tijdbesparing bij de montage
•	 Montage onafhankelijk van de weersomstandigheden
•	 Voldoet aan de EnEV eisen en de RAL-montagerichtlijnen
•	 Weersbestendig
•	 Brandveiligheidsklasse (DIN 4102, deel1): B2 

beschrijving voegbreedte inbouwdiepte rollengte VE VBH Artikelnr.

30 / 5-10 5 - 10 mm 30 mm 5,6 m 56,0 m 180.026 / 3005 Ò2 :>%EÓ
35 / 5-10 5 - 10 mm 35 mm 5,6 m 44,8 m 180.026 / 3505 Ò2 :C%YÓ
40 / 5-10 5 - 10 mm 40 mm 5,6 m 39,2 m 180.026 / 4005 Ò2 :H%mÓ
30 / 7-15 7 - 15 mm 30 mm 4,3 m 43,0 m 180.026 / 3007 Ò2 :>'OÓ
35 / 7-15 7 - 15 mm 35 mm 4,3 m 34,4 m 180.026 / 3507 Ò2 :C'cÓ
40 / 7-15 7 - 15 mm 40 mm 4,3 m 30,1 m 180.026 / 4007 Ò2 :H'wÓ
30 / 10-20 10 - 20 mm 30 mm 3,3 m 33,0 m 180.026 / 3010 Ò2 :>*^Ó
35 / 10-20 10 - 20 mm 35 mm 3,3 m 26,4 m 180.026 / 3510 Ò2 :C*rÓ
40 / 10-20 10 - 20 mm 40 mm 3,3 m 23,1 m 180.026 / 4010 Ò2 :H*ÏÓ



8
© VBH

greenteQ FOLIES EN DICHTINGSBAND

greenteQ FOLIES EN DICHTINGSBAND Druk- en/of zetfouten voorbehouden. 03.09.2012
greenteQ dichtingsband

greenteQ dichtingsband

greenteQ dichtingsband 600

greenteQ dichtingsband 600 is een afdichtband voor aansluit- en dilatatievoegen van zacht 
polyurethaanschuim met acrylaatdispersie-impregnering, hulp- en vulstoffen. Dit band is een 
onderdeel van het 3-niveau voegenafdichtsysteem.

greenteQ dichtingsband 600 kan universeel worden toegepast voor het afdichten van voegen 
in hoogbouw. Belangrijke toepassingsgebieden zijn de fabricage van kozijnen, houtconstruc-
ties, pre-fab, metselwerk en vakwerk- en betonconstructies.

greenteQ dichtingsband 600 biedt speciale voordelen bij het afdichten van aansluit- en 
bewegingsvoegen tussen verschillende elementen en bij de winddichte aansluiting van folie 
bij dakafbouw. Bij uitbouw binnenshuis wordt greenteQ dichtingsband 600 in het bijzonder 
vanwege de goede geluidsisolatie veel toegepast voor het afdichten van aansluitvoegen.

greenteQ dichtingsband 600 kan universeel worden toegepast en kan door de volledige 
compressie ook in bestaande voegen worden aangebracht.

Gecontroleerde eigenschappen en technische gegevens:
•	 Brandveiligheidsklasse 1 volgens DIN 18542
•	 Brandgedrag volgens DIN 4102, deel 1 B1
•	 Isolatiecoëfficiënt volgens DIN EN 12114: a < 1,0 m³/[h*m*(daPa)2/3]
•	 Slagregendichtheid	volgens	DIN	EN	1027:	Δp	≥	600	Pa	(windkracht	11, 

op een hoogte van 100 m)
•	 Bestandheid tegen temperatuurwisselingen volgens DIN 18542 : -30 °C tot +90 °C
•	 Gecontroleerde voegisolatie RST,ω 

- Dichtingsband niet onder de pleisterlaag: 41 dB 
- Aan een kant onder de pleisterlaag: 57 dB 
- Aan beide kanten onder de pleisterlaag: 59 dB

•	 Waterdampdoorlaatbaarheid volgens DIN 18542: sd	≤	0,5	m
•	 Warmtegeleiding	volgens	DIN	12667	:	λ	=	0,052	W/m*K
•	 Ecologische goedkeuring EMICODE EC 1 PLUS

beschrijving voegbreedte voegdiepte rollengte VE VBH Artikelnr.

10 / 1-2 1 - 2 mm 10 mm 20,0 m 600 m 180.020 / 0021 Ò2 4 5rÓ
15 / 1-4 1 - 4 mm 15 mm 13,0 m 260 m 180.020 / 0022 Ò2 4 6wÓ
12 / 2-6 2 - 6 mm 12 mm 12,0 m 300 m 180.020 / 0023 Ò2 4 7|Ó
15 / 4-9 4 - 9 mm 15 mm 8,0 m 160 m 180.020 / 0024 Ò2 4 8ÊÓ
15 / 5-12 5 - 12 mm 15 mm 5,6 m 112 m 180.020 / 0025 Ò2 4 9ÏÓ
20 / 6-15 6 - 15 mm 20 mm 4,3 m 64,5 m 180.020 / 0026 Ò2 4 :$Ó
25 / 9-20 9 - 20 mm 25 mm 3,3 m 39,6 m 180.020 / 0027 Ò2 4 ;)Ó
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greenteQ dichtingsband

greenteQ dichtingsband 300

greenteQ dichtingsband 300 is een slagregendicht afdichtband van polyurethaanschuim met 
acryldispersie-impregnering voor aansluitvoegen.

Toepassingsgebieden:
•	 Fabricage van kozijnen (slagregendichte aansluitvoegen, thermische afdichting tussen 

kozijn en muur, profielkoppelingen, vullingen, lijsten)
•	 Geveltechniek (afdichting van gietbeton / beton, bekistingaansluitingen in beton)
•	 Interieurbouw (lichte scheidingswanden, ontkoppeling van verhoogde vloeren)
•	 Schuin dak (vlakke dakramen, afdichting van dakpannen, nok / kam / keel / dakkapel)

Gecontroleerde eigenschappen en technische gegevens:
•	 Slagregendicht	volgens	DIN	EN	1027:	Δp	≥	300	Pa	
•	 Brandveiligheidsklasse BG 2 volgens DIN 18542
•	 Brandgedrag volgens DIN 4102-1, brandveiligheidsklasse: B2
•	 Bestandheid tegen temperatuurwisselingen DIN 18542: -20 °C tot + 60 °C
•	 Isolatiecoëfficiënt volgens DIN EN 1026: a < 1,0 m³/[h*m*(daPa)2/3]
•	 Waterdampdoorlaatbaarheid volgens DIN 18542: sd	≤	0,5	m

beschrijving voegbreedte voegdiepte rollengte VE VBH Artikelnr.

10 / 2 2 mm 10 mm 12,5 m 375 m 180.020 / 0031 Ò2 4 ?=Ó
15 / 2-3 2 - 3 mm 15 mm 12,5 m 250 m 180.020 / 0032 Ò2 4 @BÓ
15 / 3-5 3 - 5 mm 15 mm 10,0 m 200 m 180.020 / 0033 Ò2 4 AGÓ
15 / 4-7 4 - 7 mm 15 mm 8,0 m 160 m 180.020 / 0034 Ò2 4 BLÓ
20 / 6-10 6 - 10 mm 20 mm 5,6 m 84,0 m 180.020 / 0035 Ò2 4 CQÓ
20 / 8-13 8 - 13 mm 20 mm 4,3 m 64,5 m 180.020 / 0036 Ò2 4 DVÓ
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greenteQ folie binnen

De greenteQ folie bestaat van binnen uit een vochtregulerende combinatie van een folie en 
een vlies. Door de zelfklevende bevestigingsstrook is een zeer eenvoudige, volledig verborgen 
inbouw van de overschilderbare folieband mogelijk.

greenteQ folie binnen voor de luchtdichte afdichting van de binnenste aansluitvoeg van 
raamkozijnen.

Producteigenschappen
•	 Geschikt voor renovatie en nieuwbouw
•	 Goede hechting van de bevestigingsstrook op alle soorten raamkozijnen
•	 Stuccen en overschilderen mogelijk

Gecontroleerde eigenschappen en technische gegevens:
•	 Brandveiligheidsklasse volgens DIN EN 13501-1: E
•	 Isolatiecoëfficiënt volgens DIN EN 1026: a < 0,1 m³/[h*m*(daPa)n]
•	 Temperatuurbestendigheid binnen: ca. -40 °C tot +80 °C
•	 sd -waarde volgens DIN EN ISO 12572: ca. 37,8 m

folie-afmeting oppervlak rollengte VE VBH Artikelnr.

75 mm rood 30 m 240 m 180.020 / 1100 Ò2 4+ 5Ó
100 mm rood 30 m 180 m 180.020 / 1200 Ò2 4, 9Ó
150 mm rood 30 m 120 m 180.020 / 1300 Ò2 4- =Ó

greenteQ folie buiten

De greenteQ folie buiten bestaat uit een combinatie van vlies en een dampdoorlatend 
functiemembraan. Door de zelfklevende bevestigingsstrook is een zeer eenvoudige, volledig 
verborgen inbouw van de overschilderbare folieband mogelijk.

greenteQ Folie buiten zorgt voor een slagregendichte, vochtregulerende afsluiting aan de 
buitenzijde van de kozijnaansluitvoeg.

Producteigenschappen
•	 Universeel geschikt voor renovatie en nieuwbouw
•	 Goede hechting van de bevestigingsstrook op alle soorten raamkozijnen
•	 Stuccen en overschilderen mogelijk
•	 Elastisch

Gecontroleerde eigenschappen en technische gegevens:
•	 Brandveiligheidsklasse volgens DIN EN 13501-1: E
•	 Slagregendichtheid volgens DIN EN 1027 tot 1.050 Pa
•	 Isolatiecoëfficiënt	volgens	DIN	EN	1026:	a	≤	0,1	m³/[h*m*(daPa)n]
•	 Temperatuurbestendigheid: ca. -40 °C tot +80 °C
•	 sd -waarde volgens DIN EN ISO 12572: ca. 0,05 m

folie-afmeting oppervlak rollengte VE VBH Artikelnr.

75 mm wit 30 m 240 m 180.020 / 1400 Ò2 4. AÓ
100 mm wit 30 m 180 m 180.020 / 1500 Ò2 4/ EÓ
150 mm wit 30 m 120 m 180.020 / 1600 Ò2 40 IÓ
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greenteQ folie Duo

greenteQ Folie DUO bestaat uit een speciale vochtregulerende folie. De folie beschikt over 
een variabele sd-waarde. Door de zelfklevende bevestigingsstrook is een zeer eenvoudige, 
volledig verborgen inbouw van de overschilderbare folieband mogelijk.

greenteQ folieband DUO is geschikt voor afdichting zowel binnen als buiten.

Producteigenschappen
•	 Vochtigheidsvariabele sd-waarde
•	 Geschikt voor renovatie en nieuwbouw op verschillende raamkozijnen
•	 Stuccen en overschilderen mogelijk

Gecontroleerde eigenschappen en technische gegevens:
•	 Brandveiligheidsklasse volgens DIN EN 13501-1: E
•	 Slagregendichtheid volgens DIN EN 1027 tot 1.050 Pa
•	 Isolatiecoëfficiënt	volgens	DIN	EN	1026:	a	≤	0,1	m³/[h*m*(daPa)2/3]
•	 UV-bestendigheid: ca. 3 maanden
•	 sd	-waarde	volgens	DIN	EN	ISO	12572:	0,2	m	≥	sd	≤	5,0	m
•	 Temperatuurbestendigheid: ca. -40 °C tot +80 °C
•	 Ecologische goedkeuring volgens EMICODE EC 1 PLUS

folie-afmeting oppervlak rollengte VE VBH Artikelnr.

75 mm wit 30 m 150 m 180.020 / 1700 Ò2 41 MÓ
100 mm wit 30 m 120 m 180.020 / 1800 Ò2 42 QÓ
150 mm wit 30 m 60 m 180.020 / 1900 Ò2 43 UÓ

greenteQ folielijm

greenteQ folielijm is een een-component, elastische lijm- en afdichtmassa op polyurethaan-
basis.

greenteQ folielijm is geschikt voor het lijmen van afdichtmaterialen op de bouw, voor het 
verlijmen van greenteQ folie binnen, buiten en DUO op uitzet- en aansluitvoegen van venster- 
en deursponningen. De folie is geschikt voor het opvullen van kleine oneffenheden in de 
sponning.

Producteigenschappen:
•	 Hardt uit bij contact met vocht in de lucht
•	 Bestand tegen veroudering en weersinvloeden
•	 Hoge temperatuurbestendigheid (-40 °C tot +90 °C)
•	 Uitstekende hechting
•	 Kan worden gestuct en overgeschilderd
•	 Goede hechting, ook op een vochtige ondergrond

Testrapport over de verdraagzaamheid van de greenteQ folies en de greenteQ folielijm 
beschikbaar.

oppervlak inhoud VE VBH Artikelnr.

grijs 310 ml 25 kokers 180.025 / 0002 Ò2 9 ""Ó
grijs 600 ml 20 foliezakken 180.025 / 0004 Ò2 9 $,Ó
wit 600 ml 20 foliezakken 180.025 / 0003 Ò2 9 #'Ó
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greenteQ FOLIES EN DICHTINGSBAND

greenteQ FOLIES EN DICHTINGSBAND Druk- en/of zetfouten voorbehouden. 03.09.2012
greenteQ folies

greenteQ folies

greenteQ MS polymeerlijm wit

greenteQ MS polymeerlijm wit heeft een zeer hoge aanvangshechting en hecht zonder primer 
op vrijwel alle in de bouw gebruikte materialen zoals aluminium, gegalvaniseerd staal en RVS, 
zink, koper, natuursteen, beton, tegels, gevelplaten op cementbasis, massieve platen, hout, 
gips, glazuur, verschillende kunststoffen etc.
greenteQ MS polymeerlijm wit is als universeel lijm- en afdichtmiddel geschikt voor het 
afdichten van aansluit- en bewegingsvoegen. Daarnaast is greenteQ MS-polymeerlijm wit 
geschikt voor structureel verlijmen van afdekkingen en elementen in gevel- en plafondbouw 
en bij uitbouw binnenshuis.

•	 Basismateriaal: MS-polymeer
•	 Harding: door middel van vocht in de lucht
•	 Huidvorming: 10 - 15 minuten
•	 Maximaal toelaatbare vervorming ± 25%
•	 Gehalte oplosmiddel: 0%
•	 Gehalte isocyanaat: 0%
•	 Temperatuurbestendigheid (-40 °C tot +90 °C)
•	 Vochtbestendigheid: zeer goed
•	 Vorstgevoeligheid: geen

oppervlak inhoud VE VBH Artikelnr.

wit 290 ml 25 kokers 180.025 / 0151 Ò2 9!SMÓ

greenteQ MS polymeerlijm kristalhelder

greenteQ MS polymeerlijm kristalhelder lijmt zonder primer op vrijwel alle in de bouw 
gebruikte materialen zoals aluminium, gegalvaniseerd staal en RVS, zink, koper, natuursteen, 
beton, tegels, gevelplaten op cementbasis, massieve platen, hout, gips, glazuur, verschillende 
kunststoffen etc. greenteQ MS polymeerlijm kristalhelder is uitstekend geschikt voor het 
lijmen en afdichten van verschillende ondergronden. greenteQ MS-Polymeer is als lijm- en 
afdichtmiddel geschikt voor het afdichten van aansluit- en bewegingsvoegen. De hechting van 
greenteQ MS polymeerlijm kristalhelder wordt steeds sterker.

•	 Basismateriaal: MS-polymeer
•	 Harding: door middel van vocht in de lucht
•	 Huidvorming: 15 - 20 minuten
•	 Maximaal toelaatbare vervorming ± 25%
•	 Gehalte oplosmiddel: 0%
•	 Gehalte isocyanaat: 0%
•	 Temperatuurbestendigheid (-40 °C tot +90 °C)
•	 Vochtbestendigheid: zeer goed
•	 Vorstgevoeligheid: geen

oppervlak inhoud VE VBH Artikelnr.

kristalhelder 290 ml 25 kokers 180.025 / 0150 Ò2 9!RHÓ
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greenteQ FOLIES EN DICHTINGSBAND

greenteQ FOLIES EN DICHTINGSBAND03.09.2012
greenteQ folies

greenteQ folies

greenteQ hybride afdichtmiddel wit

Als universeel materiaal voor het afdichten van voegen is greenteQ hybride-afdichtmateriaal 
wit uitstekend geschikt voor het afdichten van horizontale (en verticale) bewegende voegen en 
aansluitvoegen. Dit product kan zowel voor toepassingen binnen als buiten worden gebruikt. 
greenteQ Hybride afdichtmateriaal wit hecht zonder primer op vrijwel alle in de bouw gebruikte 
materialen zoals aluminium, gegalvaniseerd staal en RVS, zink, koper, natuursteen, beton, 
tegels, gevelplaten op cementbasis, massieve platen, hout, gips, glazuur, verschillende 
kunststoffen etc.

•	 Basismateriaal: hybride polymeer
•	 Harding: door middel van vocht in de lucht
•	 Huidvorming: 35 minuten
•	 Maximaal toelaatbare vervorming ± 25%
•	 Gehalte oplosmiddel: 0%
•	 Gehalte isocyanaat: 0%
•	 Temperatuurbestendigheid (-40 °C tot +90 °C)
•	 Vochtbestendigheid: zeer goed
•	 Vorstgevoeligheid: geen

oppervlak inhoud VE VBH Artikelnr.

wit 290 ml 25 kokers 180.110 / 0001 Ò2!* !YÓ
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greenteQ KIT Druk- en/of zetfouten voorbehouden. 03.09.2012
Datablad

Datablad
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greenteQ KIT

greenteQ KIT03.09.2012
Siliconen

Siliconen

greenteQ FA-Silikon Alcoxy raam- en voegensiliconenkit

greenteQ FA-siliconen Alcoxy is een neutraal en goedgekeurd siliconen isolatiemateriaal op 
Alcoxy basis (RTV-1) voor het sealen van ruiten, aansluitvoegen binnen en buiten en andere 
bewegende voegen. FA-siliconen Alcoxy voldoet aan de eisen voor beglazing van ruiten 
volgens DIN 18545, deel 2, groep E. Goede hechting zonder primer op glas, aluminium, 
geglazuurde tegels, polyester, messing en staal.

Goede egalisatie, hoge elasticiteit, temperatuurbestendig (-50 °C tot +150 °C). VSG-glas 
compatibel. Voldoet aan de kwaliteitsnormen volgens ISO 9001 / ISO 14001.

Producteigenschappen:
•	 Huidvorming: kleur: 12 minuten / transparant: 6 minuten
•	 Max. toegestane vervorming ±25%
•	 Opslagduur: 9 maanden

Gecontroleerde compatibiliteit met de volgende afdichtmaterialen voor isolatieglas: 
Kömmerling GD 115, GD 116, GD 677 P4 en Butyl.

oppervlak inhoud VE VBH Artikelnr.

wit RAL 9010 310 ml 25 kokers 180.017 / 0001 Ò2 1 !lÓ
wit RAL 9010 600 ml 20 foliezakken 180.018 / 0001 Ò2 2 !oÓ
wit RAL 9016 310 ml 25 kokers 180.017 / 0006 Ò2 1 &ÎÓ
wit RAL 9016 400 ml 25 foliezakken 180.018 / 0016 Ò2 2 0SÓ
wit RAL 9016 600 ml 20 foliezakken 180.018 / 0006 Ò2 2 &!Ó
betongrijs RAL 7023 310 ml 25 kokers 180.017 / 0002 Ò2 1 "qÓ
betongrijs RAL 7023 600 ml 20 foliezakken 180.018 / 0002 Ò2 2 "tÓ
bruin-beige RAL 1011 310 ml 25 kokers 180.017 / 0007 Ò2 1 '#Ó
bruin-beige RAL 1011 600 ml 20 foliezakken 180.018 / 0007 Ò2 2 '&Ó
bruin RAL 8007 310 ml 25 kokers 180.017 / 0003 Ò2 1 #vÓ
bruin RAL 8007 600 ml 20 foliezakken 180.018 / 0003 Ò2 2 #yÓ
grijsbruin RAL 8019 310 ml 25 kokers 180.017 / 0008 Ò2 1 ((Ó
grijsbruin RAL 8019 600 ml 20 foliezakken 180.018 / 0008 Ò2 2 (+Ó
zwart ( RAL 9011) 310 ml 25 kokers 180.017 / 0004 Ò2 1 ${Ó
zwart ( RAL 9011) 600 ml 20 foliezakken 180.018 / 0004 Ò2 2 $~Ó
transparant 310 ml 25 kokers 180.017 / 0005 Ò2 1 %ÉÓ
transparant 400 ml 25 foliezakken 180.018 / 0015 Ò2 2 /NÓ
transparant 600 ml 20 foliezakken 180.018 / 0005 Ò2 2 %ÌÓ

Legenda: Siliconen Dichtingsband
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greenteQ KIT Druk- en/of zetfouten voorbehouden. 03.09.2012
Siliconen

Siliconen

greenteQ FA-Silikon Oxy raam- en voegensiliconenkit

greenteQ FA-Siliconen Oxy is een neutraal goedgekeurd siliconen isolatiemateriaal (RTV-1) 
op Oxym-basis voor het sealen van ruiten, de aansluitvoeg binnen en buiten en andere 
bewegende voegen. FA-Siliconen Oxy voldoet aan de eisen voor beglazing van ruiten volgens 
DIN 18545, deel 2, groep E
Goede hechting zonder primer op glas, aluminium, geglazuurde tegels, ABS, polyester, 
messing, staal, hout, PVC, etc.

Goede egalisatie, hoge elasticiteit, temperatuurbestendig (-50 °C tot +150 °C). Voldoet aan de 
kwaliteitsnormen volgens ISO 9001 / ISO 14001.

Producteigenschappen:
•	 Huidvorming: kleur: 15 tot 20 minuten / transparant: 10 tot 15 minuten
•	 Max. toegestane vervorming ±25%
•	 Opslagduur: 12 maanden

oppervlak inhoud VE VBH Artikelnr.

wit RAL 9010 310 ml 25 kokers 180.011 / 0001 Ò2 + !ZÓ
wit RAL 9010 600 ml 20 foliezakken 180.012 / 0001 Ò2 , !]Ó
betongrijs RAL 7023 310 ml 25 kokers 180.011 / 0002 Ò2 + "_Ó
bruin-beige RAL 1011 310 ml 25 kokers 180.011 / 0006 Ò2 + &sÓ
bruin-beige RAL 1011 600 ml 20 foliezakken 180.012 / 0006 Ò2 , &vÓ
bruin RAL 8007 310 ml 25 kokers 180.011 / 0003 Ò2 + #dÓ
bruin RAL 8007 600 ml 20 foliezakken 180.012 / 0003 Ò2 , #gÓ
grijsbruin RAL 8019 600 ml 20 foliezakken 180.012 / 0007 Ò2 , '{Ó
grijsbruin RAL 8019 310 ml 25 kokers 180.011 / 0007 Ò2 + 'xÓ
zwart ( RAL 9011) 310 ml 25 kokers 180.011 / 0004 Ò2 + $iÓ
zwart ( RAL 9011) 600 ml 20 foliezakken 180.012 / 0004 Ò2 , $lÓ
transparant 310 ml 25 kokers 180.011 / 0005 Ò2 + %nÓ
transparant 600 ml 20 foliezakken 180.012 / 0005 Ò2 , %qÓ

Legenda: Siliconen Dichtingsband



© VBH
Druk- en/of zetfouten voorbehouden. 17

greenteQ KIT

greenteQ KIT03.09.2012
Siliconen

Siliconen

greenteQ A-Silikon Oxy voegenkit

greenteQ A-Siliconen Oxy is een neutraal uithardende, gecertificeerde, elastische een-
component siliconen kit (RTV-1) op Oxym-basis.

Goede hechting op de meeste gesloten ondergronden zoals geëloxeerd aluminium, PVC, 
beton, stucwerk en gelakt en gebeitst hout. Voor het afdichten van aansluitvoegen.

Goede egalisatie, permanent elastisch, temperatuurbestendig (-50 °C tot +150 °C). Voldoet 
aan de kwaliteitsnormen volgens ISO 9001 / ISO 14001.

Producteigenschappen:
•	 Huidvorming: kleur: 15 tot 20 minuten / transparant: 10 tot 15 minuten
•	 max. toegestane vervorming ±25%
•	 Opslagduur: 12 maanden

oppervlak inhoud VE VBH Artikelnr.

wit RAL 9010 310 ml 25 kokers 180.013 / 0001 Ò2 - !`Ó
transparant 310 ml 25 kokers 180.013 / 0005 Ò2 - %tÓ

greenteQ A-Silikon Oxy-F voegenkit schimmelwerend

greenteQ A-Siliconen Oxy-F is een neutraal uithardend, gecertificeerd, elastisch, een-compo-
nent siliconen afdichtmateriaal (RTV-1) op Oxym-basis.

Speciaal geschikt voor het afdichten van aansluitvoegen bij sanitaire toepassingen (bv. badka-
mers, keukens, vochtige ruimtes en koelcellen). Goede hechting op droge ondergronden zoals 
aluminium, glas, hout, keramiek, emaille, porselein, polyester, ABS, messing, staal, RVS etc.

Voldoet aan de kwaliteitsnormen volgens ISO 9001 / ISO 14001.

Producteigenschappen:
•	 Huidvorming: kleur: 15 tot 20 minuten / transparant: 10 tot 15 minuten
•	 max. toegestane vervorming ±25%
•	 Opslagduur: 12 maanden

oppervlak inhoud VE VBH Artikelnr.

wit RAL 9010 310 ml 25 kokers 180.015 / 0001 Ò2 / !fÓ
wit RAL 9010 600 ml 20 foliezakken 180.016 / 0001 Ò2 0 !iÓ
betongrijs RAL 7023 310 ml 25 kokers 180.015 / 0002 Ò2 / "kÓ
bruin RAL 8007 310 ml 25 kokers 180.015 / 0003 Ò2 / #pÓ
transparant 310 ml 25 kokers 180.015 / 0005 Ò2 / %zÓ
transparant 600 ml 20 foliezakken 180.016 / 0005 Ò2 0 %}Ó
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greenteQ KIT Druk- en/of zetfouten voorbehouden. 03.09.2012
Siliconen \ Acryl en toebehoren

Siliconen \ Acryl en toebehoren

greenteQ G-Silikon acetaat glassiliconenkit

greenteQ G-Siliconen Acetaat is een duurzame een-component, zuurhoudende siliconenkit 
(RTV-1), die door reactie met vocht in de lucht uithardt. greenteQ G-Siliconen Acetaat is 
bestand tegen veroudering en weersinvloeden en heeft een grote temperatuurbestendigheid 
(-60 °C tot + 180 °C).
greenteQ G-Silicone Acetaat is geschikt als afdichting voor voegen in sanitaire en vochtige 
ruimtes, aansluitvoegen van wastafels, douchebakken en badkuipen en het voegen van 
tegels.

oppervlak inhoud VE VBH Artikelnr.

wit RAL 9010 270 ml 25 kokers 180.010 / 0001 Ò2 * !WÓ
transparant 270 ml 25 kokers 180.010 / 0002 Ò2 * "\Ó

greenteQ A-acryl voor voegen

greenteQ A-Acryl is een plasto-elastisch dispersie afdichtmateriaal op acrylbasis.

Geschikt voor het afdichten van aansluitvoegen tussen raam- en deurkozijnen en metselwerk, 
stucwerk en gipsplaat met geringe beweging.

Producteigenschappen:
•	 Voldoet aan de kwaliteitsnormen volgens ISO 9001 / ISO 14001
•	 Kan na uitharden worden overgeschilderd
•	 Goede hechting op poreuze ondergronden
•	 Max. toegestane vervorming ±12,5%
•	 Opslagduur: 12 maanden

oppervlak inhoud VE VBH Artikelnr.

wit 310 ml 25 kokers 180.019 / 0001 Ò2 3 !rÓ
wit 600 ml 20 foliezakken 180.019 / 0011 Ò2 3 +=Ó
grijs 310 ml 25 kokers 180.019 / 0002 Ò2 3 "wÓ
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greenteQ KIT

greenteQ KIT03.09.2012
Acryl en toebehoren \ Rondsnoer

Acryl en toebehoren \ Rondsnoer

greenteQ afstrijkspatel

De greenteQ afstrijkspatel is geïntroduceerd als aanvulling op het assortiment greenteQ 
afdichtmaterialen. Deze spatel vormt een aanvulling op het assortiment greenteQ afdichtmate-
rialen om deze beter en gemakkelijker glad te kunnen afwerken.

Producteigenschappen:
•	 Perfecte hoek van 40° voor het sealen van glas, vensterprofielen en aquaria
•	 Optimale afrondingen voor brede hoeken in de badkamer of op het balkon
•	 Vlakke spatel voor vloer- en wandvoegen
•	 Speciale rand voor wandvoegen en holle voegen
•	 Voor sluitende voegen in de vloer, tegels en andere afwerkingen
•	 Scherpe punt voor extreem dunne hoekvoegen
•	 Voor smalle wand- en badkamervoegen

beschrijving VE VBH Artikelnr.

greenteQ afstrijkspatel 500 stuks 180.007 / 0000 Ò2 '  IÓ

greenteQ gladstrijkmiddel

Het greenteQ gladstrijkmiddel is een handig hulpmiddel voor het egaliseren van een greenteQ 
siliconenvoeg. Het greenteQ gladstrijkmiddel is al met water verdund en is meteen klaar voor 
gebruik. Het middel bevat geen oplosmiddelen of zure bestanddelen. Op de meeste onder-
gronden ontstaat geen corrosie. Wij adviseren echter om dit met behulp van een praktische 
test vooraf uit te proberen. De voeg na het gladmaken afspoelen met water om het mogelijk 
ontstaan van vlekken te voorkomen (in het bijzonder bij natuursteen).

inhoud VE VBH Artikelnr.

1 l per stuk 180.008 / 0000 Ò2 (  LÓ

greenteQ PE-rondsnoer

Het greenteQ PE-rondsnoer is gemaakt van polyethyleenschuim met gesloten cellen. Het 
rondsnoer is vormvast, bestand tegen rotting en vrij van CFK, HCFK, HFK, en PFK. Het 
greenteQ PE-rondsnoer is een vulmateriaal dat geschikt is voor het vullen van voegen binnen 
en buiten volgens DIN 18540. Door het oppervlak met gesloten cellen zuigt dit snoer geen 
water op. Het rondsnoer is geschikt voor het afdichten van tocht- en warmteverlies en is 
compatibel met gangbare isolatiematerialen. Door gebruik als vulmateriaal wordt hechting aan 
3 zijden voorkomen.

Producteigenschappen:
•	 Materiaal: polyethyleen (PE) schuimstof met gesloten cellen
•	 Brandveiligheidsklasse: B2
•	 Temperatuurbestendigheid: -40 °C tot +70 °C

uitvoering diameter met holprofiel materiaal lengte L VE VBH Artikelnr.

met gesloten cellen 6 mm nee PE 1.500 m 1.500 m 395.729 / 0006 ÒGY= &bÓ
met gesloten cellen 10 mm nee PE 600 m 600 m 395.729 / 0010 ÒGY= *vÓ
met gesloten cellen 15 mm ja PE 250 m 250 m 395.729 / 0015 ÒGY= /(Ó
met gesloten cellen 20 mm ja PE 150 m 150 m 395.729 / 0020 ÒGY= 4AÓ
met gesloten cellen 25 mm ja PE 100 m 100 m 395.729 / 0025 ÒGY= 9ZÓ
met gesloten cellen 30 mm ja PE 80 m 80 m 395.729 / 0030 ÒGY= >sÓ
met gesloten cellen 40 mm ja PE 2 m 120 m 395.729 / 0040 ÒGY= H>Ó
met gesloten cellen 50 mm ja PE 2 m 84 m 395.729 / 0050 ÒGY= RpÓ
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greenteQ SCHUIM Druk- en/of zetfouten voorbehouden. 03.09.2012
Pistolenschuim

Pistolenschuim

greenteQ 1K pistoolschuim B2 750 ml

greenteQ 1K pistoolschuim voor opvullen en veilig isolerend afdichten van aansluitvoegen bij 
vensters, vensterbanken, rolluikkasten, buitendeuren, wandaansluitingen, wanddoorvoeren en 
holle ruimtes.

Hecht op alle gebruikelijke bouwmaterialen zoals beton, steen, metaal, hout, PVC-hard-
schuimplaten etc.

Gecontroleerde eigenschappen en technische gegevens: 
•	 Voegisolatie met goed isolerend vermogen voor professionele uitvoering
•	 Gecontroleerde	warmtegeleiding	voor	betrouwbare	isolatie:	λ	=	0,0361	W/(m*K)	volgens	DIN	

52612
•	 Gecontroleerde geluidsisolatie bij de voegen: RST,w	(C;Ctr)	=	60	(-2;-5)	dB
•	 Goede maatvastheid voor duurzame voegisolatie
•	 Fijne en gelijkmatige schuimstructuur voor gelijkblijvend hoge kwaliteit van de isolatie
•	 Hoge uitloopsnelheid voor vlot werken
•	 Algemene bouwtechnische certificering: voldoet aan brandveiligheidsklasse B2 volgens  

DIN 4102, deel 1
•	 Rendement vrijgeschuimd 750 ml verpakking (volumegewicht ca. 12 kg/m³): tot 43 liter 
•	 CFK-, HCFK-, HFK-, en PFK-vrij

inhoud taalgroep VE VBH Artikelnr.

750 ml D/GB 12 flessen 180.001 / 0001 Ò2 ! !<Ó
750 ml D/GB/CZ 12 flessen 180.001 / 0002 Ò2 ! "AÓ
750 ml D/RUS/PL 12 flessen 180.001 / 0003 Ò2 ! #FÓ
750 ml D/F/NL/E 12 flessen 180.001 / 0004 Ò2 ! $KÓ
750 ml D/F/I 12 flessen 180.001 / 0005 Ò2 ! %PÓ

greenteQ 1K pistoolschuim XXL 750 ml

Dit schuim kan het hele jaar door worden gebruikt vanwege de toepasbaarheid bij omgevings-
temperaturen tot -5 °C (spuitbus vanaf +5 °C).
greenteQ 1K schuimpistool XXL B2 is geschikt voor opvullen en isolerend afdichten van 
aansluitvoegen bij vensters en rolluikkasten, voegen bij buitendeuren en voor het volschuimen 
van kleine wanddoorvoeren en andere holle ruimtes bij lage omgevingstemperaturen.

Gecontroleerde eigenschappen en technische gegevens:
•	 Gecontroleerde geluidsisolatie bij de voegen: RST,w	(C;Ctr)	=	60	(-2;-5)	dB
•	 Warmtegeleding:	beperkt	warmteverlies	bij	λ	=	0,0380	W/(m*K)	volgens	DIN	52612
•	 Algemene bouwtechnische certificering: voldoet aan brandveiligheidsklasse B2 volgens  

DIN 4102, deel 1
•	 Rendement vrijgeschuimd: 

- 500 ml verpakking (volumegewicht ca. 12 kg/m³): tot 45 liter 
- 750 ml verpakking (volumegewicht ca. 12 kg/m³): tot 65 liter

•	 Temperatuurbestendigheid: - 40 °C tot +100 °C (waarden +20 °C, 50% relatieve luchtvoch-
tigheid, volgens de testmethode)

•	 CFK-, HCFK-, HFK-, en PFK-vrij

P-NDS04-758

inhoud taalgroep VE VBH Artikelnr.

500 ml D/GB 12 flessen 180.004 / 0001 Ò2 $ !EÓ
750 ml D/RUS/PL 12 flessen 180.004 / 0002 Ò2 $ "JÓ
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Pistolenschuim

Pistolenschuim

greenteQ 1K  brandwerend pistoolschuim B1

Het greenteQ 1K brandwerende schuim met spuitpistool B1 is als brandwerend schuim tussen 
vaste, minerale bouwmaterialen moeilijk ontvlambaar en voldoet bij deze toepassing aan 
brandveiligheidsklasse B1 volgens DIN 4102, deel 1.
Het een-component greenteQ 1K brandwerende schuim met spuitpistool B1 is geschikt voor 
opvullen en isolerend afdichten van aansluitvoegen bij vensters en rolluikkasten, voegen bij 
buitendeuren en voor het volschuimen van kleine wanddoorvoeren en andere holle ruimtes bij 
een lage omgevingstemperatuur.

Gecontroleerde eigenschappen en technische gegevens: 
•	 Moeilijk ontvlambaar: brandveiligheidsklasse B1 volgens DIN 4102, deel 1
•	 Gecontroleerde geluidsisolatie bij de voegen: RST,w	(C;Ctr)	=	60	(-2;-5)	dB
•	 Gecontroleerde	warmtegeleiding:	max.	λ	=	0,0361	W/(m*K)	volgens	DIN	52612
•	 Temperatuurbestendigheid: - 40 °C tot +100 °C (waarden +20 °C, 50% relatieve luchtvoch-

tigheid, volgens de testmethode)
•	 Rendement vrijgeschuimd 750 ml verpakking (volumegewicht ca. 12 kg/m³): tot 65 liter
•	 CFK-, HCFK-, HFK-, en PFK-vrij

P-NDS04-771

inhoud taalgroep VE VBH Artikelnr.

750 ml D/GB 12 flessen 180.002 / 0001 Ò2 " !?Ó

greenteQ 1K winterpistoolschuim B3 750 ml

Probleemloos te verwerken bij temperaturen van -10 °C (omgevingstemperatuur) tot +25 °C.
Het greenteQ 1K winterpistoolschuim B3 750 ml bevat geen stoffen die de ozonlaag aantasten 
en voldoet aan de wettelijke voorschriften van de EU-richtlijn (EC) Nr.842/2006 over 
"bepaalde fluorhoudende broeikasgassen“. Het greenteQ 1K winterpistoolschuim B3 is een 
vochtuithardend een-component montageschuim.
Dit schuim is geschikt voor (achteraf) vullen van isolerende afdichtingen en aansluitvoegen bij 
vensters en rolluikkasten, voegen bij buitendeuren en voor het volschuimen van kleine wand-
doorvoeren en andere holle ruimtes bij een lage omgevingstemperatuur.

Het winterschuim wordt gekenmerkt door de fijne en gelijkmatige schuimstructuur en de hoge 
uitloopsnelheid. Hierdoor is snel en schoon werken gewaarborgd bij een breed temperatuur-
gebied.

Gecontroleerde eigenschappen en technische gegevens: 
•	 Te gebruiken bij een temperatuur tot -10 °C dus geschikt voor het hele jaar. (verpakking 

vanaf +5 °C)
•	 Brandveiligheidsklasse B3 volgens DIN 4102, deel 1
•	 Gecontroleerde	warmtegeleiding:	max.	λ	=	0,0361	W/(m*K)	volgens	DIN	52612
•	 Gecontroleerde	geluidsisolatie	bij	de	voegen:	max.	RST,w	(C;Ctr)	=	60	(-2;-5)	dB
•	 Temperatuurbestendigheid: - 40 °C tot +100 °C (waarden +20 °C, 50% relatieve luchtvoch-

tigheid, volgens de testmethode)
•	 Rendement vrijgeschuimd 750 ml verpakking (volumegewicht ca. 12 kg/m³): tot 45 liter
•	 CFK-, HCFK-, HFK-, en PFK-vrij

inhoud taalgroep VE VBH Artikelnr.

750 ml D/GB/CZ 12 flessen 180.000 / 0002 Ò2   ">Ó
750 ml D/RUS/PL 12 flessen 180.000 / 0003 Ò2   #CÓ
750 ml D/F/NL/E 12 flessen 180.000 / 0004 Ò2   $HÓ
750 ml D/F/I 12 flessen 180.000 / 0005 Ò2   %MÓ
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Pistolenschuim \ Montageschuim en toebehoren

greenteQ 1K winterpistoolschuim polar XXL B2

Het greenteQ 1K winterpistoolschuim polar XXL B2 750 ml is een vochthardend een-compo-
nent montageschuim voor gebruik tot -18 °C. Het schuim is niet schadelijk voor de ozonlaag 
en bevat geen fluorhoudende broeikasgassen. De ontwikkeling en fabricage van dit product 
zijn worpen aan de strenge kwaliteitseisen volgens ISO 9001/EN 29001.
Het greenteQ 1K winterpistoolschuim polar XXL B2 750 ml hecht op alle gebruikelijk bouw-
materialen met uitzondering van polyethyleen, teflon, siliconen, olie, vet, scheidingsmiddelen 
etc. De goede gebruikersvriendelijkheid van het greenteQ 1K winterpistoolschuim polar XXL 
B2 750 ml wordt door de hoge uitloopsnelheid ook gegarandeerd bij lage temperaturen. Het 
uitgeharde schuim is halfhard, elastisch, voor het merendeel met gesloten cellen, bestand 
tegen rotting en vocht. Het is bestand tegen veroudering maar niet tegen UV-straling.

Gecontroleerde eigenschappen en technische gegevens: 
•	 Brandgedrag klasse E volgens EN 13501
•	 Gecontroleerde geluidsisolatie bij voegen: 
10	mm	:RST,w	(C;Ctr)	≥	63	(-2;-4)	dB 
20	mm:	RST,w	(C;Ctr)	≥	63	(-1;-4)	dB

•	 Gecontroleerde	warmtegeleiding:	max.	λ	=	0,0361	W/(m*K)	volgens	DIN	52612
•	 Temperatuurbestendigheid: - 40 °C tot +100 °C (waarden +20 °C, 50% relatieve luchtvoch-

tigheid, volgens de testmethode)
•	 Rendement vrijgeschuimd 750 ml verpakking (volumegewicht ca. 12 kg/m³): tot 65 liter
•	 Minimale verwerkingstemperatuur (ondergrond en omgevingstemperatuur): -18 °C
•	 CFK-, HCFK-, HFK-, en PFK-vrij

inhoud taalgroep VE VBH Artikelnr.

750 ml D/GB 12 flessen 180.000 / 0007 Ò2   'WÓ
750 ml D/RUS/PL 12 flessen 180.000 / 0006 Ò2   &RÓ

greenteQ 2K montageschuim B2 400 ml

Voor de bevestiging van houten en metalen kozijnen. Voor isolerend afdichten van aansluit-
voegen bij vensters en rolluikkasten. Voor montage en geluidsisolatie van badkuipen en 
douchebakken in sanitaire omgevingen.
greenteQ 2K montageschuim B2 400 ml hecht op alle gebruikelijk bouwmaterialen met 
uitzondering van polyethyleen, teflon, siliconen, olie, vet, scheidingsmiddelen etc. Het schuim 
is afgestemd op normale bouwvochtigheid en neemt deze vochtigheid op tijdens het uitharden 
zonder dat de hechting daardoor afneemt.

Gecontroleerde eigenschappen en technische gegevens: 
•	 Gecontroleerde	warmtegeleiding:	max.	λ	=	0,0259	W/(m*K)	volgens	DIN	52612
•	 Gecontroleerde geluidsisolatie bij de voegen: RST,w	(C;Ctr)	=	60	(-2;-5)	dB
•	 Niet verklevend veiligheidsventiel voor 100% gegarandeerde werking
•	 Bescherming tegen nadruppelen voor schoon werken
•	 Handige en betrouwbare knop voor eenvoudige ingebruikname
•	 Zeer fijn en duurzaam schuim voor professioneel werken
•	 Hoge mechanische belastbaarheid voor een lange gebruiksduur
•	 Rendement vrijgeschuimd: tot 10 liter
•	 Temperatuurbestendigheid: - 40 °C tot +100 °C (waarden +20 °C, 50% relatieve luchtvoch-

tigheid, volgens de testmethode)
•	 CFK-, HCFK-, HFK-, en PFK-vrij

P-NDS04-760

inhoud taalgroep VE VBH Artikelnr.

400 ml D/GB 12 flessen 180.003 / 0001 Ò2 # !BÓ
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greenteQ drukverstuiver

greenteQ drukpompverstuiver – De slimme oplossing voor het werken met schuim.
De greenteQ drukpompverstuiver is een ideaal hulpmiddel bij de verwerking van greenteQ 
schuim omdat het schuim wordt gevormd door de reactie met vocht.

Producteigenschappen:
•	 Werken zonder vermoeidheid door persluchttechniek
•	 Gelijkmatig aanbrengen van de vloeistof is een garantie voor de beste resultaten
•	 Grote container voor lang doorwerken
•	 Milieubewuste persluchttechniek zonder drijfgassen

materiaal inhoud VE VBH Artikelnr.

plastik 1.000 ml 35 stuks 180.006 / 0002 Ò2 & "PÓ

greenteQ metalen pistool

Hoogwaardig metalen greenteQ pistool voor rationele en professionele verwerking van 
pistoolschuim bij de montage van vensters.

Geschikt voor alle greenteQ pistoolschuim in spuitbussen met schroefaansluiting. Door de 
mogelijkheid om de materiaaldoorvoer exact te doseren, kan het schuim met dit metalen 
greenteQ pistool exact worden gedoseerd en kunnen voegen bij de montage van deuren en 
vensters nauwkeurig worden gevuld.
•	 Producteigenschappen: De aansluitadapter en de behuizing zijn voorzien van een 

tefloncoating
•	 Bijzonder goed geschikt voor de verwerking van greenteQ pistoolschuim
•	 De kogel van het terugslagventiel is van teflon waardoor er minder afzettingen binnenin 

ontstaan
•	 Ergonomische greep
•	 De afdichting tussen de hendel en de behuizing is van een bijzonder hoge kwaliteit

beschrijving VE VBH Artikelnr.

metalen greenteQ-pistool per stuk 180.006 / 0000 Ò2 &  FÓ

greenteQ schuimpistool

greenteQ schuimpistool met tefloncoating voor economische en professionele verwerking van 
pistoolschuim bij venstermontage.

Geschikt voor alle greenteQ pistoolschuim in spuitbussen met schroefaansluiting. Door de 
mogelijkheid om de materiaaldoorvoer exact te doseren, kan het schuim met dit greenteQ 
schuimpistool exact worden gedoseerd en kunnen voegen bij de montage van deuren en 
vensters nauwkeurig worden gevuld.

Producteigenschappen:
•	Aansluitadapter	met	tefloncoating
•	Bijzonder	goed	geschikt	voor	de	verwerking	van	greenteQ	pistoolschuim
•	Ergonomische	greep
 

beschrijving VE VBH Artikelnr.

greenteQ schuimpistool per stuk 180.006 / 0001 Ò2 & !KÓ
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greenteQ pistoolreiniger 500 ml

De greenteQ pistoolreiniger 500 ml is speciaal ontwikkeld voor het reinigen van het metalen 
greenteQ pistool en de greenteQ schuimpistolen.
Het drijfgas is vrij van CFK, HCFK, HFK, en PFK. De greenteQ pistoolreiniger is onschadelijk 
voor de ozonlaag en bevat geen broeikasgassen.
De ontwikkeling en fabricage van dit product zijn onderworpen aan de strenge kwaliteitseisen 
volgens ISO 9001/EN 29001. De greenteQ is ook geschikt voor het verwijderen van vers en 
nog niet uitgehard PS-schuim. Dit product is speciaal ontwikkeld voor het reinigen van de 
greenteQ doseerpistolen en is daarvoor voorzien van een passende adapterring. De rode 
sproeikop zorgt voor universele toepassing van de reiniger, los van het doseerpistool. De 
greenteQ pistoolreiniger verwijdert vers polyurethaanschuim. Met de zwarte standaardadapter 
past de bus op alle gangbare doseerpistolen. Door de druk van het drijfgas is een comforta-
bele reiniging en spoeling van het inwendige van het pistool mogelijk. De werkende stoffen 
in het mengsel tasten de materialen in het PUR-pistool niet aan. Door regelmatig onderhoud 
wordt de levensduur en de functionaliteit van de doseerpistolen aanzienlijk verlengd.

Gecontroleerde eigenschappen en technische gegevens: 
•	Goede	reinigende	werking
•	Zeer	effectief
•	Voorzien	van	een	adapterring	voor	het	reinigen	van	het	inwendige	van	de	pistolen
•	Voorzien	van	een	afneembare	sproeikop
•	Voldoet	aan	brandveiligheidsklasse	B2	volgens	DIN	4102,	deel	1.

inhoud taalgroep VE VBH Artikelnr.

500 ml D/GB 12 flessen 180.005 / 0000 Ò2 %  CÓ
500 ml D/PL 12 flessen 180.005 / 0001 Ò2 % !HÓ

greenteQ Easy Protect

Transparant afdekzeil van ethyleenpolymeer met een open zijkant 
voor het afdekken van de venstervleugel. greenteQ Easy Protect 
beschermt het venster bij nieuwbouw en renovatie snel en effectief 
tegen vuil door stucwerk, regenwater of verf.

•	 Basismateriaal: LPDE, van ethyleenpolymeer
•	 Dikte: 0,050 mm

breedte hoogte oppervlak ve / rol VBH Artikelnr.

800 mm 1.200 mm transparant 250 stuks 396.900 / 0000 ÒGe   lÓ
1.200 mm 1.400 mm transparant 250 stuks 396.901 / 0000 ÒGe!  oÓ
1.200 mm 2.300 mm transparant 250 stuks 396.902 / 0000 ÒGe"  rÓ
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greenteQ PVC-lijm

greenteQ PVC-lijm voor snel verlijmen van delen van PVC-hardschuimplaten.

greenteQ PVC-lijm wordt gebruikt voor professionele toepassingen:

•	 Bij	de	fabricage	van	kozijnen	voor	het	verlijmen	van	hulpprofielen,	zoals	lekdorpels,	afwate-
ringslijsten en rolluikgeleiders.

•	 Sanitaire toepassingen zoals het verlijmen van buizen, goten etc.
•	 In de display- en standbouw voor het verlijmen van PVC-hardschuimplaten.

greenteQ PVC-lijm wordt gekenmerkt door een goede temperatuur- en een uitstekende 
UV-bestendigheid. De bij de fabricage van kozijnen vereiste weersbestendigheid van de lijm 
voldoet aan de RAL richtlijn 716/1 deel 1 paragraaf 3.2.5; dit betekent dat er geen vergeling 
van de lijm kan ontstaan.

inhoud taalgroep oppervlak VE VBH Artikelnr.

200 g D/GB/F/I transparant 50 tubes 180.025 / 0010 Ò2 9 *JÓ
200 g D/GB/F/I wit 30 tubes 180.025 / 0011 Ò2 9 +OÓ
200 g D/RUS/PL/CZ transparant 50 tubes 180.025 / 0110 Ò2 9!*NÓ
200 g D/RUS/PL/CZ wit 30 tubes 180.025 / 0112 Ò2 9!,XÓ

greenteQ 1K montagekit

greenteQ 1K-montagelijm is een oplosmiddelvrije, voegvullende en universeel toepasbare 
polyurethaan montagelijm met zeer korte reactietijd en taai-elastische lijmvoeg.

greenteQ 1K-montagelijm wordt gebruikt voor verschillende toepassingen bij de fabricage 
van vensters en trappen en in de bouw, onder andere voor de bevestiging van steunen voor 
dubbele vloeren, bij montage en andere industriële en professionele toepassingen.
greenteQ 1K-montagelijm geeft op verschillende hout- en bouwmaterialen, keramiek, metaal, 
duro- en thermoplastische materialen een uitstekende hechting na correcte voorbehandeling 
van het oppervlak. greenteQ 1K-montagelijm voldoet bij hout/hout verlijmen aan brandveilig-
heidsklasse D4 volgens DIN EN 204, bevestigd door het ift Rosenheim, 
testrapport-Nr. 555 42687/1 en gecontroleerd volgens WATT 91 ~7,6N/mm², 
testrapport-Nr. 555 42687/2.

inhoud taalgroep oppervlak VE VBH Artikelnr.

310 ml D/GB/F/I beige 20 kokers 180.025 / 0031 Ò2 9 ?LÓ
310 ml D/RUS/PL/CZ beige 20 kokers 180.025 / 0120 Ò2 9!4ÉÓ

greenteQ secondenlijm

greenteQ secondelijm is een sneldrogende een-componenten lijm voor professionele en 
industriële toepassing.

Toepasbaar bij bv. afdichtingen, ontwatering, kunststof en metaalverwerkende industrie. De 
lijm wordt in het bijzonder toegepast bij het verlijmen van diverse rubber en kunststof opper-
vlakken. greenteQ secondelijm wordt in de vensterbouw toegepast voor het verlijmen van 
APTK (EPDM) afdichtprofielen op bv. verstekverbindingen en om stotende randen van PVC- 
en aluminiumprofielen te verbinden. greenteQ secondelijm wordt gekenmerkt door een zeer 
korte verwerkingstijd en is goed bestand tegen kou, warmte en weersinvloeden.

inhoud taalgroep oppervlak VE VBH Artikelnr.

20 g D/GB/PL transparant 20 flessen 180.025 / 0020 Ò2 9 4|Ó
50 g D/GB/PL transparant 10 flessen 180.025 / 0021 Ò2 9 5ÊÓ
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greenteQ 2K aluminiumlijm

greenteQ 2K alulijm is geschikt voor professioneel verlijmen van aluminium hoekprofielen 
in geëloxeerde en poedercoating afdek- en vleugelraamprofielen voor aluminium vensters, 
deuren en gevelbouw. De met greenteQ 2K alulijm verlijmde holle profielen kunnen achteraf 
worden voorzien van poedercoating. greenteQ 2K alulijm wordt professioneel gebruikt voor 
krachtige verbinding van gelamineerde GVK constructies in voertuigbouw. greenteQ 2K 
alulijm wordt professioneel onder andere gebruikt voor het verlijmen van andere materialen,bv. 
aluminium of HPL. greenteQ 2K alulijm wordt bij lijmverbindingen gekenmerkt door eenvou-
dige hantering van de tandempatroon met de greenteQ statische mengbuis. greenteQ 2K 
alulijm is thixotroop, druppelt niet, bevat geen oplosmiddelen en kan na uitharden worden 
overgeschilderd. greenteQ 2K alulijm is goed bestand tegen weersinvloeden.

inhoud taalgroep oppervlak VE VBH Artikelnr.

550 g D/GB/F/I wit 6 kokers 180.025 / 0034 Ò2 9 B[Ó
550 g D/GB/F/I beige 6 kokers 180.025 / 0032 Ò2 9 @QÓ
550 g D/RUS/PL/CZ wit 6 kokers 180.025 / 0035 Ò2 9 C`Ó
550 g D/RUS/PL/CZ beige 6 kokers 180.025 / 0122 Ò2 9!6#Ó
900 g D/GB/F/I wit 6 kokers 180.025 / 0033 Ò2 9 AVÓ
900 g D/GB/F/I beige 6 kokers 180.025 / 0037 Ò2 9 EjÓ
900 g D/RUS/PL/CZ wit 6 kokers 180.025 / 0124 Ò2 9!8-Ó
900 g D/RUS/PL/CZ beige 6 kokers 180.025 / 0038 Ò2 9 FoÓ

greenteQ mengtuit

beschrijving VE VBH Artikelnr.

greenteQ mengtuit 75 stuks 180.025 / 0043 Ò2 9 K!Ó
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greenteQ PVC-reiniger 10

greenteQ PVC-reiniger 10 is een licht oplossende reiniger voor witte PVC-hardschuimplaten.

•	 greenteQ PVC-reiniger 10 wordt professioneel gebruikt bij de fabricage van kunststofven-
sters als oplossend reinigingsmiddel voor profielen van witte PVC-hardschuimplaten.

•	 greenteQ PVC-reiniger 10 is speciaal geschikt voor het voorbereiden van lijmen en verwij-
deren van markeringen en grove verontreinigingen.

•	 greenteQ PVC-reiniger 10 is geschikt voor het reinigen van verschillende niet-transparante 
thermoplastische en duroplastische kunststoffen bij uiteenlopende industriële toepassingen.

inhoud taalgroep VE VBH Artikelnr.

1 l D/GB/F/I 1 bus 180.025 / 0040 Ò2 9 HyÓ
1 l D/RUS/PL/CZ 1 bus 180.025 / 0114 Ò2 9!.bÓ

greenteQ PVC-reiniger 20

greenteQ PVC-reiniger 20 is een niet-oplossend reinigingsmiddel met anti-statische werking 
voor het reinigen van PVC-, Renolit-, PUR-profielen en PVC-platen.

•	 greenteQ PVC-reiniger 20 wordt professioneel gebruikt als niet-oplossend antistatisch 
reinigingsmiddel voor het reinigen van harde PVC-profielen, Renolitfolie, PUR-profielen en 
PVC-hardschuimplaten, bv. Forex®.

•	 greenteQ PVC-reiniger 20 is bijzonder goed geschikt voor het verwijderen van stof, 
lijmresten van beschermfolie, wasstift, rubberresten, vers PUR-schuim en verse resten van 
afdichtmiddel, teer en bitumen. De antistatische toevoeging zorgt er effectief voor dat het 
profieloppervlak niet snel opnieuw vervuild raakt.

•	 greenteQ PVC-reiniger 20 is vanwege de goede verdraagzaamheid op een groot aantal 
kunststofoppervlakken in combinatie met de antistatische werking ook bijzonder goed 
geschikt voor standbouw, fabricage van borden en nog veel meer.

inhoud taalgroep VE VBH Artikelnr.

1 l D/GB/F/I 1 bus 180.025 / 0041 Ò2 9 I~Ó
1 l D/RUS/PL/CZ 1 bus 180.025 / 0116 Ò2 9!0lÓ

greenteQ aluminiumreiniger

greenteQ Alu-Reiniger wordt professioneel toegepast als reukarme, snel drogende speciale 
reiniger. greenteQ Alu-Reiniger is vanwege de goede verdraagzaamheid geschikt voor vele 
gelakte kunststof en metalen oppervlakken.
greenteQ Alu-Reiniger wordt professioneel gebruikt voor zowel gepoederlakte en geëloxeerde 
aluminium en PUR profielen. greenteQ Alu-Reiniger verwijdert stof, lijmresten van bescherm-
folie, wasstift, rubberresten, vers PUR-schuim en verse resten van afdichtmiddel, teer 
en bitumen. greenteQ Alu-Reiniger wordt zowel gebruikt voor het reinigen van te lijmen 
oppervlakken als voor het verwijderen van verse 1K pur, 2K pur en 2K epoxy lijmstoffen, ook 
van gereedschappen. greenteQ Alu-Reiniger is daarnaast geschikt voor reiniging en voor 
verdunnen (viscositeitsaanpassing) bij verschillende lijmsystemen.

inhoud taalgroep VE VBH Artikelnr.

1 l D/GB/F/I 1 bus 180.025 / 0042 Ò2 9 JÌÓ
1 l D/RUS/PL/CZ 1 bus 180.025 / 0118 Ò2 9!2vÓ
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greenteQ D3-lijm

greenteQ D3-lijm is een PVAc-lijm, gecontroleerd volgens DIN EN 204. De een-componenten 
lijm voldoet aan de eisen voor brandveiligheidsklasse D3.

De afgebonden lijmvoegen zijn goed bestand tegen hoge temperaturen. greenteQ D3-lijm kan 
voor verschillende toepassingen worden gebruikt:
Vlak verlijmen van decoratie- en afwerkfolie, hoogfrequent verlijmen, body- en montagever-
lijmen, plaatvoeg- en blokverlijmen van zachte houtsoorten, spaanplaat en hardhout.

Gecontroleerde eigenschappen en technische gegevens: 
•	 Viscositeit 11.500 mPa.s
•	 Belastbaarheid DIN EN 204
•	 Warm lijmen volgens WATT 91 (DIN EN 14257) ca. 7,5 N/mm²
•	 Een-component: D3 (ift Rosenheim)
•	 Bindt zeer snel af
•	 Korte aandruktijden
•	 Goed bestand tegen water

uitvoering inhoud VE VBH Artikelnr.

Container 1.100 kg 1 stuks 180.021 / 0001 Ò2 5 !xÓ
hobbock met aftapkraan 30 kg 1 stuks 180.021 / 0002 Ò2 5 "}Ó
emmer 12 kg 1 stuks 180.021 / 0003 Ò2 5 #ËÓ

greenteQ D4-lijm 1K

greenteQ D4-lijm 1K is een PVAc-lijm, gecontroleerd volgens DIN EN 204. greenteQ D4-lijm 
1K is gecontroleerd volgens richtlijn "Warmtebestendige vlakke lijmverbindingen" / DIN EN 
14257: 2006-09 lijmstoffen - houtlijm - warmtebestendige vlakke lijmverbindingen (WATT 91 
DIN EN 14257: 2006) met een gemiddelde waarde van 7,29 N/mm².

Gecontroleerde eigenschappen en technische gegevens: 
•	 Viscositeit ca. 5.000 - 6.000 mPa.s
•	 Waterbestendig door persen bij hoge temperatuur (+70 °C)
•	 Brandveiligheidsklasse DIN EN 204 – D4
•	 Korte aandruktijden
•	 een-componenten D4, snel hechtend
•	 Goede hechting op moeilijk te verlijmen houtsoorten
•	 Geen verkleuring van de voeg door de warmte van HF- of heet persen
•	 Gelamineerd hout

uitvoering inhoud VE VBH Artikelnr.

Container 1.100 kg 1 stuks 180.022 / 0001 Ò2 6 !{Ó
hobbock met aftapkraan 30 kg 1 stuks 180.022 / 0002 Ò2 6 "ÉÓ
emmer 11 kg 1 stuks 180.022 / 0003 Ò2 6 #ÎÓ

greenteQ deksel met geïntegreerde gietdop

De nieuwe greenteQ deksel is voorzien van een ingebouwde uitgietopening en is geschikt 
voor alle greenteQ lijmen in 30 kg hobbocks.

uitvoering VE VBH Artikelnr.

hobbock per stuk 180.009 / 0000 Ò2 )  OÓ
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greenteQ D4-lijm 2K

greenteQ D4-lijm 2K is een PVAc-lijm die door reactie met greenteQ D4-verharder voldoet 
aan de eisen volgens DIN EN 204-D4 en WATT 91.
De greenteQ D4-lijm 2K is gecontroleerd volgens de richtlijn "warmtebestendige vlakke 
lijmverbindingen" / DIN EN 14257: 2006-09 lijmstoffen - houtlijmstoffen - Warmtebestendige 
vlakke houtlijmverbindingen (WATT 91 DIN EN 14257: 2006) met een gemiddelde waarde van 
7,29 N/mm².
greenteQ D4-lijm 2K kan voor verschillende toepassingen worden gebruikt:
Gelamineerd hout, verlijmen van HPL op spaanplaat, plaatvoeg- en blokverlijmen van zachte 
houtsoorten en spaanplaat.

Gecontroleerde eigenschappen en technische gegevens: 
•	 Viscositeit 7.000 - 10.000 mPa.s
•	 Brandveiligheidsklasse DIN EN 204 – D4
•	 Goede hechting op moeilijk te verlijmen houtsoorten
•	 Sterke hechting
•	 Potlife ca. 7 dagen
•	 Korte aandruktijden 

De greenteQ D4-lijm 2K moet absoluut met de greenteQ verharder worden gemengd 
omdat er anders geen hechtende werking kan worden bereikt. 

uitvoering inhoud VE VBH Artikelnr.

Container 1.140 kg 1 stuks 180.023 / 0001 Ò2 7 !~Ó
hobbock met aftapkraan 30 kg 1 stuks 180.023 / 0002 Ò2 7 "ÌÓ
emmer 11 kg 1 stuks 180.023 / 0003 Ò2 7 #!Ó

greenteQ D4 verharder

De greenteQ D4-verharder behoort tot de standaard tweecomponenten lijmstoffen. De voegen 
zijn goed bestand tegen hoge temperaturen. De verharder heeft een gemiddelde uithardings-
snelheid.
In combinatie met D4-lijm 2K wordt voldaan aan de eisen volgens DIN EN 204-D 4 en WATT 
91. Door de greenteQ D4-verharder bedraagt de potlife, afhankelijk van de temperatuur, ca. 7 
dagen.

De greenteQ D4-verharder is kleurloos en zeer zuur. Daarom moeten bij gebruik de juiste 
veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen.

Toepassingsgebieden:
•	 Gelamineerd hout
•	 Verlijmen van HPL op spaanplaat
•	 Plaatvoeg- en blokverlijmen van zachte houtsoorten en spaanplaat.
•	 Verlijmen van harshoudend naaldhout en rubberwood

uitvoering inhoud VE VBH Artikelnr.

hobbock 25 kg 1 stuks 180.024 / 0001 Ò2 8 !ÊÓ
fles 1,5 kg 1 stuks 180.024 / 0002 Ò2 8 "ÏÓ
fles 0,55 kg 1 stuks 180.024 / 0003 Ò2 8 #$Ó
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Glasblokjes en toebehoor

greenteQ glasblokje

greenteQ glasblokjes zijn gemaakt van polypropyleen (PP).
Materiaaleigenschappen van PP:

Elasticiteitsmodulus 1600 N/mm²
De elasticiteitsmodulus (E-modulus) geeft de elasticiteit van het materiaal aan (bv. staal 
210.000 N/mm², rubber 5 N/mm²)

Kogeldrukhardheid ca. 80 N/mm²
De kogeldrukhardheid geeft aan welke kracht er moet worden uitgeoefend om een deel van 
1 mm² in te drukken. Deze test wordt uitgeoefend met een genormeerde kogel. 1 N (Newton) 
komt overeen met een gewicht van 0,0981 kg/mm², dus 80 N betekent een gewicht van 7.848 
kg/mm².

Warmteweerstand 90 – 115 °C
De warmteweerstand geeft aan vanaf welke temperatuur het materiaal (thermoplast) begint te 
"vloeien". Wanneer er tijdens een korte periode van verhitting een bepaalde temperatuurgrens 
wordt overschreden, verminderen de moleculaire bindingskrachten van de polymeerketen en 
laten de moleculen elkaar makkelijker los. De thermoplast begint te vloeien.

Het gemiddelde dragende oppervlak van een greenteQ glasblokje heeft een omvang van ca. 
525 mm². Rekentechnisch levert dit een drukvastheid op van meer dan 4 ton: 525 mm² x 80 N/
mm²	=	42.000	N/mm²	=	4120,2	kg

Wij adviseren bij een gewicht van de ruit van meer dan 150 - 160 kg, 2 blokjes achter elkaar 
te plaatsen voor een optimale drukverdeling om op die manier het gevaar van glasbreuk te 
minimaliseren.

afmeting oppervlak VE VBH Artikelnr.

20 x 1 mm wit 1.000 801.947 / 0001 Òp3O !\Ó
20 x 2 mm blauw 1.000 801.947 / 0002 Òp3O "aÓ
20 x 3 mm rood 1.000 801.947 / 0003 Òp3O #fÓ
20 x 4 mm geel 1.000 801.947 / 0004 Òp3O $kÓ
20 x 5 mm groen 1.000 801.947 / 0005 Òp3O %pÓ
20 x 6 mm zwart 1.000 801.947 / 0006 Òp3O &uÓ
22 x 1 mm wit 1.000 801.953 / 0001 Òp3U !nÓ
22 x 2 mm blauw 1.000 801.953 / 0002 Òp3U "sÓ
22 x 3 mm rood 1.000 801.953 / 0003 Òp3U #xÓ
22 x 4 mm geel 1.000 801.953 / 0004 Òp3U $}Ó
22 x 5 mm groen 1.000 801.953 / 0005 Òp3U %ËÓ
22 x 6 mm zwart 1.000 801.953 / 0006 Òp3U & Ó
24 x 1 mm wit 1.000 801.959 / 0001 Òp3[ !ÉÓ
24 x 2 mm blauw 1.000 801.959 / 0002 Òp3[ "ÎÓ
24 x 3 mm rood 1.000 801.959 / 0003 Òp3[ ##Ó
24 x 4 mm geel 1.000 801.959 / 0004 Òp3[ $(Ó
24 x 5 mm groen 1.000 801.959 / 0005 Òp3[ %-Ó
24 x 6 mm zwart 500 801.959 / 0006 Òp3[ &2Ó
26 x 1 mm wit 1.000 801.965 / 0001 Òp3a !+Ó
26 x 2 mm blauw 1.000 801.965 / 0002 Òp3a "0Ó
26 x 3 mm rood 1.000 801.965 / 0003 Òp3a #5Ó
26 x 4 mm geel 1.000 801.965 / 0004 Òp3a $:Ó
26 x 5 mm groen 1.000 801.965 / 0005 Òp3a %?Ó
26 x 6 mm zwart 500 801.965 / 0006 Òp3a &DÓ
26 x 8 mm grijs 500 801.965 / 0008 Òp3a (NÓ
28 x 1 mm wit 1.000 809.638 / 0001 ÒpÉF !tÓ
28 x 2 mm blauw 1.000 809.638 / 0002 ÒpÉF "yÓ
28 x 3 mm rood 1.000 809.638 / 0003 ÒpÉF #~Ó
28 x 4 mm geel 1.000 809.638 / 0004 ÒpÉF $ÌÓ
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afmeting oppervlak VE VBH Artikelnr.

28 x 5 mm groen 500 809.638 / 0005 ÒpÉF %!Ó
28 x 6 mm zwart 500 809.638 / 0006 ÒpÉF &&Ó
30 x 1 mm wit 1.000 801.971 / 0001 Òp3g !=Ó
30 x 2 mm blauw 1.000 801.971 / 0002 Òp3g "BÓ
30 x 3 mm rood 1.000 801.971 / 0003 Òp3g #GÓ
30 x 4 mm geel 1.000 801.971 / 0004 Òp3g $LÓ
30 x 5 mm groen 500 801.971 / 0005 Òp3g %QÓ
30 x 6 mm zwart 500 801.971 / 0006 Òp3g &VÓ
32 x 1 mm wit 1.000 966.464 / 0001 ÒÉ`` !+Ó
32 x 2 mm blauw 1.000 966.464 / 0002 ÒÉ`` "0Ó
32 x 3 mm rood 1.000 966.464 / 0003 ÒÉ`` #5Ó
32 x 4 mm geel 1.000 966.464 / 0004 ÒÉ`` $:Ó
32 x 5 mm groen 500 966.464 / 0005 ÒÉ`` %?Ó
32 x 6 mm zwart 500 966.464 / 0006 ÒÉ`` &DÓ
34 x 1 mm wit 1.000 818.548 / 0001 ÒquP !}Ó
34 x 2 mm blauw 1.000 818.548 / 0002 ÒquP "ËÓ
34 x 3 mm rood 1.000 818.548 / 0003 ÒquP # Ó
34 x 4 mm geel 500 818.548 / 0004 ÒquP $%Ó
34 x 5 mm groen 500 818.548 / 0005 ÒquP %*Ó
34 x 6 mm zwart 500 818.548 / 0006 ÒquP &/Ó
36 x 1 mm wit 1.000 966.449 / 0001 ÒÉ`Q !eÓ
36 x 2 mm blauw 1.000 966.449 / 0002 ÒÉ`Q "jÓ
36 x 3 mm rood 1.000 966.449 / 0003 ÒÉ`Q #oÓ
36 x 4 mm geel 500 966.449 / 0004 ÒÉ`Q $tÓ
36 x 5 mm groen 500 966.449 / 0005 ÒÉ`Q %yÓ
36 x 6 mm zwart 500 966.449 / 0006 ÒÉ`Q &~Ó
40 x 1 mm wit 1.000 375.825 / 0001 ÒEZ9 !=Ó
40 x 2 mm blauw 1.000 375.825 / 0002 ÒEZ9 "BÓ
40 x 3 mm rood 1.000 375.825 / 0003 ÒEZ9 #GÓ
40 x 4 mm geel 500 375.825 / 0004 ÒEZ9 $LÓ
40 x 5 mm groen 500 375.825 / 0005 ÒEZ9 %QÓ
40 x 6 mm zwart 500 375.825 / 0006 ÒEZ9 &VÓ
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greenteQ glasblokje met 7 mm aanslag

greenteQ glasblokjes zijn gemaakt van polypropyleen (PP).
Materiaaleigenschappen van PP:

Elasticiteitsmodulus 1600 N/mm²
De elasticiteitsmodulus (E-modulus) geeft de elasticiteit van het materiaal aan (bv. staal 
210.000 N/mm², rubber 5 N/mm²)

Kogeldrukhardheid ca. 80 N/mm²
De kogeldrukhardheid geeft aan welke kracht er moet worden uitgeoefend om een deel van 
1 mm² in te drukken. Deze test wordt uitgeoefend met een genormeerde kogel. 1 N (Newton) 
komt overeen met een gewicht van 0,0981 kg/mm², dus 80 N betekent een gewicht van 7.848 
kg/mm².

Warmteweerstand 90 – 115 °C
De warmteweerstand geeft aan vanaf welke temperatuur het materiaal (thermoplast) begint te 
"vloeien". Wanneer er tijdens een korte periode van verhitting een bepaalde temperatuurgrens 
wordt overschreden, verminderen de moleculaire bindingskrachten van de polymeerketen en 
laten de moleculen elkaar makkelijker los. De thermoplast begint te vloeien.

Het gemiddelde dragende oppervlak van een greenteQ glasblokje heeft een omvang van ca. 
525 mm². Rekentechnisch levert dit een drukvastheid op van meer dan 4 ton: 525 mm² x 80N/
mm²	=	42.000	N/mm²	=	4120,2	kg

Wij adviseren bij een gewicht van de ruit van meer dan 150 - 160 kg, 2 blokjes achter elkaar 
te plaatsen voor een optimale drukverdeling om op die manier het gevaar van glasbreuk te 
minimaliseren (maximum vleugelgewicht voor draai-/kiepbeslagen is 130 kg).

Voordelen
•	 Optimale plaatsing van het blokje bij het zetten van de ruit door een zijdelingse aanslag
•	 Door de klemrandjes is verschuiven in het verticale vensterprofiel niet meer mogelijk
•	 Na het plaatsen kan de ruit normaal worden gezet
•	 Slaat met de klemrandjes aan tegen de ruit en niet tegen de glasbrug
•	 De breedte van het blokje hoeft slechts iets groter te zijn van de dikte van de ruit

afmeting oppervlak VE VBH Artikelnr.

26 x 2 mm blauw 1.000 378.348 / 0002 ÒEsP "RÓ
26 x 3 mm rood 1.000 378.348 / 0003 ÒEsP #WÓ
26 x 4 mm geel 1.000 378.348 / 0004 ÒEsP $\Ó
26 x 5 mm groen 500 378.348 / 0005 ÒEsP %aÓ

greenteQ beglazingslepel

De greenteQ glaslepel is voor het opklossen van isolatieglas in raamvleugels. Hiermee wordt 
het plaatsen van glasblokjes vereenvoudigd.

materiaal oppervlak VE VBH Artikelnr.

plastik groen 20 stuks 389.702 / 0000 ÒFÊ"  BÓ
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greenteQ glasbruggen

greenteQ glasbruggen zijn gemaakt van polypropyleen (PP).
Materiaaleigenschappen van PP:
•	E-modulus	1600	N/mm²
•	De	elasticiteitsmodulus	(E-modulus)	geeft	de	elasticiteit	van	het	materiaal	aan	(bv.	staal	
210.000 N/mm², rubber 5 N/mm²)

Kogeldrukhardheid ca. 80 N/mm²
De kogeldrukhardheid geeft aan welke kracht er moet worden uitgeoefend om een deel van 
1 mm² in te drukken. Deze test wordt uitgeoefend met een genormeerde kogel. 1 N (Newton) 
komt overeen met een gewicht van 0,0981 kg/mm², dus 80 N betekent een gewicht van 7.848 
kg/mm².

Warmteweerstand 90 – 115 °C
De warmteweerstand geeft aan vanaf welke temperatuur het materiaal (thermoplast) begint te 
"vloeien". Wanneer er tijdens een korte periode van verhitting een bepaalde temperatuurgrens 
wordt overschreden, verminderen de moleculaire bindingskrachten van de polymeerketen en 
laten de moleculen elkaar makkelijker los. De thermoplast begint te vloeien.

Het gemiddelde dragende oppervlak van een greenteQ glasblokje heeft een omvang van ca. 
1.000 mm². Rekentechnisch levert dit een drukvastheid op van meer dan 6 ton: 
1.000	mm²	x	80N/mm²	=	80.000	N/mm²	=	7848	kg

 

profielsysteem systeemfamilie VE VBH Artikelnr.

Aluplast 2000 | 3000 1.000 385.675 / 0000 ÒFXk  dÓ
Gealan S7000 IQplus | S8000 IQplus 500 396.941 / 0000 ÒGeI  ÉÓ
Aluplast 4000 | 5000 | 6000 500 383.346 / 0000 ÒFAN  FÓ
Brügmann A072 | M073 500 388.845 / 0000 ÒFxM  JÓ
Gealan S7000 | S8000 500 378.211 / 0000 ÒEr+  >Ó
Inoutic (Thyssen) Elite 500 385.913 / 0000 ÒF[-  ~Ó
Inoutic (Thyssen) Prestige 500 385.914 / 0000 ÒF[.  ÊÓ
KBE 70 AD/MD 500 384.946 / 0000 ÒFQN  fÓ
Kömmerling Futur Classic / Futur Elegance 500 379.141 / 0000 ÒE{I  CÓ
Kömmerling 88+ 500 388.846 / 0000 ÒFxN  MÓ
Rehau Design 500 378.210 / 0000 ÒEr*  ;Ó
Rehau Basic S 730 500 385.678 / 0000 ÒFXn  mÓ
Rehau Geneo 500 388.844 / 0000 ÒFxL  GÓ
Salamander Streamline 500 385.680 / 0000 ÒFXp  sÓ
Salamander (Brügmann) blue Evolution 500 396.940 / 0000 ÒGeH  }Ó
Schüco Corona CT70 500 378.599 / 0000 ÒEuÌ  ~Ó
Schüco SI82 500 387.990 / 0000 ÒFoz  XÓ
Trocal Innova 70 1.000 381.272 / 0000 ÒF,h  jÓ
Veka Softline 82 500 396.942 / 0000 ÒGeJ  ÌÓ
Veka Topline/Softline 70/Alphaline 500 366.605 / 0000 ÒDb%  rÓ
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Reciprozaagblad \ Cilindrische nylonborstel

greenteQ reciprozaagblad hout

BIM, gezet, gefreesd, tandverdeling 4,3 mm / 6 TPI, totale lengte 150 mm, dikte 1,25 mm.
De greenteQ recipro zaagbladen passen op alle gangbare decoupeerzagen met een univer-
sele 1/2" schacht.

Toepassingsgebieden:
•	 Hout met spijker/metaal < 100 mm
•	 Hout/spaanplaat< 100 mm
•	 Kunststof: buizen, profielen < 100 mm
•	 GVK/Epoxy < 50 mm)
•	 Raamkozijnen: hout + metaal, speciaal voor invalsnede

uitvoering lengte L beschrijving VE VBH Artikelnr.

voor hout met nagels 150 mm S 612 VF 5 stuks 305.287 / 0000 Ò>Tw  xÓ
voor hout 150 mm S 611 VF/Bi 5 stuks 366.548 / 0000 ÒDaP  #Ó

greenteQ reciprozaagblad metaal

BIM, gezet, gefreesd, tandverdeling 1,8 mm / 14 TPI, totale lengte 150 mm.
De greenteQ recipro zaagbladen passen op alle gangbare decoupeerzagen met een univer-
sele 1/2" schacht.

Toepassingsgebieden:
•	 Plaatmateriaal, dikte 3 - 8 mm
•	 Profielen, gesloten buizen< 100 mm
•	 Profielen, open buizen< 100 mm
•	 Profielen, massieve staven< 100 mm

uitvoering lengte L beschrijving VE VBH Artikelnr.

voor metaal 150 mm S 922 BF/Bi 5 stuks 914.587 / 0000 Ò{Mw  @Ó
voor blik 150 mm S 922 EF/Bi 5 stuks 914.580 / 0000 Ò{Mp  +Ó

greenteQ cilindrische nylonborstel met houten handvat

Nylon borstel met houten steel voor eenvoudig reinigen van boorgaten.

materiaal VE VBH Artikelnr.

hout met draad en nylonborstel per stuk 397.490 / 0000 ÒGjz  OÓ
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Beslagmontage PVC

greenteQ boorschroef

greenteQ vensterbouwschroef met boorpunt en verzonken kruiskop voor optimale toepassing 
bij de fabricage van kunststofvensters.

Zelftappende vensterbouwschroef, geschikt voor bevestiging van beslag en metalen delen bij 
PVC-profielen. Voor verbinding van kunststofprofielen met de metalen wapening en voor het 
bevestigen van beslag op profielen met metalen versterking.

•	 Bijzonder goed geschikt voor directe schroefmontage van beslag, sluitwerk en scharnieren 
op stalen versterkingen en PVC-profielen.

•	 Geschikt voor verwerking met de schroefautomaat
L

d1

materiaal staal verzinkt, blauw gepassiveerd

kopvorm verzonken kop 90°

aandrijving Kruiskop Philips (PH) Gr.2

Kop ø 6,9 - 7,2 mm

draadtype parkerdraad

afmeting d x L uitvoering VE VBH Artikelnr.

3,9 x 13 mm met boorpunt en freesribben 2.000 stuks 388.715 / 0113 ÒFw/!-3Ó
3,9 x 16 mm met boorpunt en freesribben 2.000 stuks 388.715 / 0116 ÒFw/!0BÓ
3,9 x 19 mm met boorpunt en freesribben 2.000 stuks 388.715 / 0119 ÒFw/!3QÓ
3,9 x 22 mm met boorpunt 2.000 stuks 388.715 / 0122 ÒFw/!6`Ó
3,9 x 25 mm met boorpunt 2.000 stuks 388.715 / 0125 ÒFw/!9oÓ
3,9 x 32 mm met boorpunt 1.000 stuks 388.715 / 0032 ÒFw/ @'Ó
3,9 x 38 mm met boorpunt 1.000 stuks 388.715 / 0038 ÒFw/ FEÓ

greenteQ boorschroef met freesribben

greenteQ vensterbouwschroef met boorpunt en verzonken kruiskop voor optimale toepassing 
bij de fabricage van kunststofvensters.

Zelftappende vensterbouwschroef, geschikt voor bevestiging van beslag en metalen delen 
en voor de bevestiging van beslag op PVC-profielen met metalen kern. De verbinding van 
kunststofprofielen met metalen versterking.

•	 Bijzonder goed geschikt voor directe schroefmontage van beslag buiten, sluitwerk en 
scharnieren op stalen versterkingen en PVC-profielen.

•	 Geschikt voor zware wapening
•	 Verbeterde trekkracht door metrische draad
•	 Geschikt voor verwerking met de schroefautomaat

L

d

materiaal staal verzinkt, blauw gepassiveerd

kopvorm verzonken kop 90°

aandrijving Kruiskop Philips (PH) Gr.2

Kop ø 6,9 - 7,2 mm

draadtype metrische draad

afmeting d x L uitvoering VE VBH Artikelnr.

4,0 x 16 mm met boorpunt en freesribben 2.000 stuks 392.178 / 0016 ÒG5n 0xÓ
4,0 x 19 mm met boorpunt en freesribben 2.000 stuks 392.178 / 0019 ÒG5n 3 Ó
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Beslagmontage PVC

greenteQ beslagschroef

greenteQ beslagschroef met doorlopende draad etn verzonken kruiskop voor optimale toepas-
sing bij de fabricage van kunststofvensters.
Zelftappende beslagschroef voor bevestiging van beslag op PVC-profielen. Beslagschroef van 
technisch toonaangevende kwaliteit.

•	 Bijzonder goed geschikt voor de bevestiging van draai-/kiepbeslag in PVC-profiel met 
normale wanden.

•	 Voor de bevestiging van sluitwerk, banden en lagers en in stalen versterkingen met 
voorboren.

•	 Veilig en snel indraaien doordat de draad tot in de punt doorloopt.
•	 Lage spoed.
•	 Geschikt voor verwerking met de schroefautomaat

L

d

materiaal staal verzinkt, blauw gepassiveerd

kopvorm verzonken kop

aandrijving Kruiskop Philips (PH) Gr.2

Kop ø 6,9 - 7,2 mm

draadtype grove spoed

afmeting d x L uitvoering VE VBH Artikelnr.

4,0 x 16 mm met spiraalpunt 1000 stuks 388.744 / 0016 ÒFwL 0.Ó
4,0 x 20 mm met spiraalpunt 2.000 stuks 388.744 / 0120 ÒFwL!4FÓ
4,0 x 25 mm met spiraalpunt 2.000 stuks 388.744 / 0125 ÒFwL!9_Ó
4,0 x 25 mm met spiraalpunt en remribben 2.000 stuks 391.716 / 0025 ÒG10 9JÓ
4,0 x 30 mm met spiraalpunt 1.000 stuks 388.744 / 0030 ÒFwL >tÓ
4,0 x 30 mm met spiraalpunt en remribben 1.000 stuks 391.716 / 0030 ÒG10 >cÓ
4,0 x 35 mm met spiraalpunt 1.000 stuks 388.744 / 0035 ÒFwL C&Ó
4,0 x 35 mm met spiraalpunt en remribben 1.000 stuks 391.716 / 0035 ÒG10 C|Ó
4,0 x 40 mm met spiraalpunt 1.000 stuks 388.744 / 0040 ÒFwL H?Ó
4,0 x 40 mm met spiraalpunt en remribben 1.000 stuks 391.716 / 0040 ÒG10 H.Ó
4,0 x 45 mm met spiraalpunt 500 stuks 388.744 / 0145 ÒFwL!M\Ó
4,0 x 45 mm met spiraalpunt en remribben 500 stuks 391.716 / 0045 ÒG10 MGÓ
4,0 x 55 mm met spiraalpunt 500 stuks 388.744 / 0155 ÒFwL!W'Ó
4,0 x 55 mm met spiraalpunt en remribben 500 stuks 391.716 / 0055 ÒG10 WyÓ
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Kozijnmontage PVC

greenteQ nippelschroef met tot in de spits doorlopende draad

greenteQ nippelschroef met tot in de punt doorlopende draad voor klembevestiging van PVC-
profielen.

Nippelschroef, geschikt voor de klembevestiging van hulpprofielen zoals rolluikprofielen, 
lekdorpels en afdek- en aflsluitstrips voor PVC-vensterprofielen.

•	 Grove speciale draad voor snelle schroefverbinding in PVC.
•	 Nauwkeurige aanzet.
•	 Altijd sluitende ligging van het profiel.
•	 Directe bevestiging zonder voorboren.
•	 Nauwkeurige schroefverbinding door een spaanderopnemende onderkop.
•	 Door de vorm van de kop altijd sluitende ligging op het profiel.
•	 De klembevestiging vormt de draad in een enkele stap.

L

d1

materiaal staal verzinkt, blauw gepassiveerd

kopvorm aangepast op PVC profielen

aandrijving Kruiskop Philips (PH) Gr.2

Kop ø aangepasst op PVC profielen

draadtype speciale grove spoed

afmeting d x L profiel VE VBH Artikelnr.

4,0 x 10 mm 5 / 68 Veka, Roplasto, Brügmann, KBE 1.000 stuks 388.745 / 0068 ÒFwM dgÓ
4,0 x 10 mm 5 / 69 Salamander 1.000 stuks 388.745 / 0069 ÒFwM elÓ
4,0 x 10 mm 5 / 74 Rehau, Inoutic, Gromatic 1.000 stuks 388.745 / 0074 ÒFwM jÎÓ
4,0 x 10 mm 5 / 75 Menke, SKS, Aluplast, Finstral 1.000 stuks 388.745 / 0075 ÒFwM k#Ó
4,0 x 10 mm 5 / 81 Gealan 1.000 stuks 388.745 / 0081 ÒFwM qAÓ
4,0 x 10 mm 5 / 84 Trocal, Stöckel, Roth, Schüco, Alphacon 1.000 stuks 388.745 / 0084 ÒFwM tPÓ
4,0 x 10 mm 5 / 86 Kömmerling 1.000 stuks 388.745 / 0086 ÒFwM vZÓ
4,0 x 10 mm 5 / 91 Schüco 1.000 stuks 388.745 / 0091 ÒFwM {sÓ

greenteQ koppelschroef TG bolcilinderkop

Zelftappende vensterbouwschroef voor montage van kunststof vensterelementen met metalen 
versterking.

•	 Kan zonder tijdrovend voorboren worden verwerkt
•	 Montage kan direct op de bouwlocatie worden uitgevoerd

|1

|2

d1

materiaal staal verzinkt, blauw gepassiveerd

kopvorm lenskop

aandrijving Kruiskop Philips (PH) Gr.2

draad-Ø 4,8 mm

Kop ø 9,5 mm

draadtype parkerdraad, deels draad

afmeting d x l1 Lengte L2 in mm VE VBH Artikelnr.

4,8 x 60 mm 20 mm 250 stuks 397.483 / 0060 ÒGjs \1Ó
4,8 x 70 mm 20 mm 250 stuks 397.483 / 0070 ÒGjs fcÓ
4,8 x 80 mm 30 mm 250 stuks 397.483 / 0080 ÒGjs p.Ó
4,8 x 90 mm 40 mm 250 stuks 397.483 / 0090 ÒGjs z`Ó
4,8 x 100 mm 50 mm 250 stuks 397.483 / 0100 ÒGjs! >Ó
4,8 x 120 mm 50 mm 250 stuks 397.483 / 0120 ÒGjs!4;Ó
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Kozijnmontage PVC

greenteQ koppelschroef  TG verzonken kop

Zelftappende vensterbouwschroef voor montage van kunststof vensterelementen met metalen 
versterking.

•	 Kan zonder tijdrovend voorboren worden verwerkt
•	 Montage kan direct op de bouwlocatie worden uitgevoerd

|2

|1

d1

materiaal staal verzinkt, blauw gepassiveerd

kopvorm verzonken kop 90°

aandrijving Kruiskop Philips (PH) Gr.2

draad-Ø 4,8 mm

Kop ø 9,5 mm

draadtype parkerdraad, deels draad

afmeting d x l1 Lengte L2 in mm VE VBH Artikelnr.

4,8 x 60 mm 20 mm 250 stuks 397.484 / 0060 ÒGjt \4Ó
4,8 x 70 mm 20 mm 250 stuks 397.484 / 0070 ÒGjt ffÓ
4,8 x 80 mm 30 mm 250 stuks 397.484 / 0080 ÒGjt p1Ó
4,8 x 90 mm 40 mm 250 stuks 397.484 / 0090 ÒGjt zcÓ
4,8 x 100 mm 50 mm 250 stuks 397.484 / 0100 ÒGjt! AÓ
4,8 x 120 mm 50 mm 250 stuks 397.484 / 0120 ÒGjt!4>Ó

greenteQ afdekkappen voor koppelschroeven

greenteQ afdekdoppen voor greenteQ verbindingsschroef met verzonken TG kop

oppervlak dk h VE VBH Artikelnr.

wit RAL 9010 12,0 mm 2,6 mm 100 stuks 398.824 / 1000 ÒGx8* 4Ó
bruin RAL 8016 12,0 mm 2,6 mm 100 stuks 398.824 / 0900 ÒGx8) 0Ó
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Draaikiepkrukbevestiging \ Vensterbankbevestiging

greenteQ schroef voor raamgreepmontage DIN 965

greenteQ schroef voor raamgreepmontage, blauw verzinkt met verzonken kruiskop voor de 
optimale bevestiging van raamgrepen.

Schroef voor de bevestiging van raamgrepen op kunststof- en aluminiumvensters.

•	 Voor alle kunststof- en aluminiumvensters
•	 Langere levensduur

L

d1d2
materiaal staal verzinkt, blauw gepassiveerd

kopvorm verzonken kop

aandrijving Kruiskop Philips (PH) Gr.2

Kop ø 9,2 mm

draadtype metrische draad DIN 965

afmeting d x L uitvoering VE VBH Artikelnr.

M5 x 35 mm - 500 stuks 388.763 / 0035 ÒFw_ C_Ó
M5 x 40 mm - 500 stuks 388.763 / 0040 ÒFw_ HxÓ
M5 x 40 mm met losdraaibeveiliging 500 stuks 388.764 / 0040 ÒFw` H{Ó
M5 x 45 mm - 500 stuks 388.763 / 0045 ÒFw_ M*Ó
M5 x 50 mm - 500 stuks 388.763 / 0050 ÒFw_ RCÓ

greenteQ vensterbankschroef Pozidriv met PA-schijf, metaalschroefdraad

greenteQ RVS vensterbankschroef met opgestoken polyamidering, lenskop en Pozidriv voor 
de perfecte bevestiging van vensterbanken.

Deze schroef is bijzonder goed geschikt voor de montage van vensterbanken aan kunststof- 
en aluminiumvensters en metalen elementen.

•	 De schroef is van RVS.
•	 De opgestoken polyamidering is bestand tegen UV waardoor verkleuring en broosheid 

worden geminimaliseerd en een elastische aanpassing van de vensterbank aan de nis is 
gewaarborgd.

•	 De ring kan bij het indraaien niet springen.
•	 Voorkomt contactcorrosie die kan ontstaan wanneer aluminium vensterbanken met de 

gebruikelijke plaatschroeven worden bevestigd.
L

d1

materiaal roestvast staal A2

kopvorm lenskop

aandrijving Kruiskop Pozidriv (PZ) Gr.2

Kop ø 7,5 mm

draadtype parkerdraad (ST)

afmeting d x L materiaal kleur raam VE VBH Artikelnr.

3,9 x 16 mm roestvast staal A2 natuur 1.000 stuks 388.748 / 0016 ÒFwP 0:Ó
3,9 x 19 mm roestvast staal A2 natuur 1.000 stuks 388.748 / 0019 ÒFwP 3IÓ
3,9 x 19 mm roestvast staal A2 gebruind 1.000 stuks 388.749 / 0019 ÒFwQ 3LÓ
3,9 x 22 mm roestvast staal A2 natuur 50 stuks 388.748 / 5022 ÒFwPR6RÓ
3,9 x 22 mm roestvast staal A2 natuur 1.000 stuks 388.748 / 0022 ÒFwP 6XÓ
3,9 x 22 mm roestvast staal A2 gebruind 50 stuks 388.749 / 5022 ÒFwQR6UÓ
3,9 x 22 mm roestvast staal A2 gebruind 1.000 stuks 388.749 / 0022 ÒFwQ 6[Ó
3,9 x 22 mm roestvast staal A2 wit RAL 9010 50 stuks 388.750 / 5022 ÒFwRR6XÓ
3,9 x 22 mm roestvast staal A2 wit RAL 9010 1.000 stuks 388.750 / 0022 ÒFwR 6^Ó
3,9 x 25 mm roestvast staal A2 natuur 1.000 stuks 388.748 / 0025 ÒFwP 9gÓ
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Vensterbankbevestiging

greenteQ vensterbank-kapschroef PH

greenteQ vensterbankschroef met bolcilinderkop en Pozidriv voor perfecte bevestiging van 
vensterbanken.

Schroef met afdekdop die bijzonder goed is geschikt voor de montage van vensterbanken aan 
kunststof- en aluminiumvensters en metalen elementen. De schroef is geschikt om venster-
banken met de ondergrond te verbinden.

•	 De rand onder de kop maakt het plaatsen van een afdekkap mogelijk
•	 Speciale schroef voor het bevestigen van aluminium- en kunststofvensterbanken.

materiaal roestvast staal A2

kopvorm lenskop met rand t.b.v. afdekkap

aandrijving Kruiskop Philips (PH) Gr.2

Kop ø 8,0 mm

draadtype parkerdraad (ST)

afmeting d x L materiaal kleur raam VE VBH Artikelnr.

3,9 x 22 mm roestvast staal A2 - 1.000 stuks 388.761 / 0022 ÒFw] 6ÈÓ
3,9 x 22 mm staal, verzinkt, blauw gepassiveerd - 1.000 stuks 388.762 / 0022 ÒFw^ 6ËÓ

greenteQ afdekkappen voor vensterbankschroeven

greenteQ afdekdoppen voor greenteQ venster-
bank- en vensterbankschroeven.

oppervlak dk d hoogte h VE VBH Artikelnr.

wit RAL 9010 12,5 mm 8,5 mm 4,0 mm 1.000 stuks 388.759 / 1000 ÒFw[* 3Ó
bruin RAL 8017 12,5 mm 8,5 mm 4,0 mm 1.000 stuks 388.759 / 0900 ÒFw[) /Ó
grijs RAL 7036 12,5 mm 8,5 mm 4,0 mm 1.000 stuks 388.759 / 1200 ÒFw[, ;Ó
zwart RAL 9011 12,5 mm 8,5 mm 4,0 mm 1.000 stuks 388.759 / 0800 ÒFw[( +Ó
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Vensterbankbevestiging

greenteQ vensterbankschroef Pozidriv met PA-schijf, houtdraad

greenteQ RVS vensterbankschroef met opgestoken polyamidering, houtdraad, lenskop en 
Pozidriv voor de perfecte bevestiging van vensterbanken.

Vensterbankschroef, uitstekend geschikt voor de bevestiging van kunststof en houten 
vensterbanken.

•	 De schroef is van RVS.
•	 De opgestoken polyamidering is bestand tegen UV waardoor verkleuring en broosheid 

worden geminimaliseerd en een elastische aanpassing van de vensterbank aan de nis is 
gewaarborgd.

•	 Voorkomt contactcorrosie die kan ontstaan wanneer aluminium vensterbanken met de 
gebruikelijke plaatschroeven worden bevestigd.

•	 Verhoogde vlakdruk en verbeterde afdichtfunctie.

L

d1

materiaal roestvast staal A2

kopvorm lenskop

aandrijving Kruiskop Pozidriv (PZ) Gr.2

Kop ø 7,8 mm

draadtype parkerdraad (ST)

afmeting d x L materiaal kleur raam VE VBH Artikelnr.

4,0 x 16 mm roestvast staal A2 natuur 1.000 stuks 388.753 / 0016 ÒFwU 0IÓ
4,0 x 20 mm roestvast staal A2 gebruind 1.000 stuks 388.755 / 0020 ÒFwW 4cÓ
4,0 x 20 mm roestvast staal A2 wit RAL 9010 1.000 stuks 388.754 / 0020 ÒFwV 4`Ó
4,0 x 20 mm roestvast staal A2 natuur 1.000 stuks 388.753 / 0020 ÒFwU 4]Ó
4,0 x 25 mm roestvast staal A2 natuur 50 stuks 388.753 / 5025 ÒFwUR9pÓ
4,0 x 25 mm roestvast staal A2 natuur 1.000 stuks 388.753 / 0025 ÒFwU 9vÓ
4,0 x 25 mm roestvast staal A2 gebruind 1.000 stuks 388.755 / 0025 ÒFwW 9|Ó
4,0 x 25 mm roestvast staal A2 wit RAL 9010 1.000 stuks 388.754 / 0025 ÒFwV 9yÓ
4,0 x 30 mm roestvast staal A2 natuur 1.000 stuks 388.753 / 0030 ÒFwU >(Ó

greenteQ vensterbankschroef I-ster met PA-schijf, houtdraad

greenteQ RVS vensterbankschroef met opgestoken polyamidering, houtdraad, lenskop en 
I-ster voor de perfecte bevestiging van vensterbanken.

Vensterbankschroef, uitstekend geschikt voor de bevestiging van kunststof en houten 
vensterbanken.

•	 De schroef is van RVS.
•	 De opgestoken polyamidering is bestand tegen UV waardoor verkleuring en broosheid 

worden geminimaliseerd en een elastische aanpassing van de vensterbank aan de nis is 
gewaarborgd.

•	 De ring kan bij het indraaien niet springen.

materiaal roestvast staal A2

kopvorm lenskop

aandrijving I-Ster T20

Kop ø 7,8 mm

draadtype houtdraad

afmeting d x L materiaal kleur raam VE VBH Artikelnr.

4,0 x 20 mm roestvast staal A2 natuur 1.000 stuks 388.756 / 0020 ÒFwX 4fÓ
4,0 x 25 mm roestvast staal A2 natuur 1.000 stuks 388.756 / 0025 ÒFwX 9ÈÓ
4,0 x 25 mm roestvast staal A2 gebruind 1.000 stuks 388.757 / 0025 ÒFwY 9ËÓ
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Kozijnbevestiging

greenteQ kozijnschroef I-ster verzonken kop

greenteQ raamkozijnschroef met verzonken kop voor optimale bevestiging van raamkozijnen.

Raamkozijnschroef voor de bevestiging van raamkozijnen van kunststof, hout en aluminium in 
beton, massieve steen, tegels en andere bouwmaterialen met hoge dichtheid. De schroef is 
van gehard staal met een licht verzinkt oppervlak.

•	 Snelle montage.
•	 Veilige en vrijwel spanningsvrije bevestiging door de schroefgreep in de afwerklijst en het 

metselwerk.
•	 Door de verschillende schroeflengten met verzonken kop is een exacte positionering ook bij 

grotere wandafstanden gewaarborgd.
•	 Door de schroefdraad van de kozijnschroef in het kozijn en het metselwerk is een perma-

nente fixering gewaarborgd zonder doorbuigen van het profiel (zowel tijdens als na de 
montage).

•	 Optimale krachtoverbrenging door de I-ster krachtgeleiding.

Minimale schroefdiepte
•	 Beton: 30 mm (met slagboormachine)
•	 Kalkzandsteen, massieve tegel: 40 mm (met slagboormachine)
•	 Puimsteen: 50 mm
•	 Poroton, licht beton: 60 mm
•	 Grid baksteen, licht beton, puimsteen: 60 mm (met min 2 schotten)

L

d
1

materiaal gehard staal, verzinkt, blauw gepassiveerd

kopvorm verzonken kop

aandrijving I-Ster T30

Kop ø 11 mm

draadtype parkerdraad (ST)

afmeting d x L kopvorm VE VBH Artikelnr.

7,5 x 42 mm verzonken kop 100 stuks 388.696 / 0042 ÒFvÉ J|Ó
7,5 x 62 mm verzonken kop 100 stuks 388.696 / 0062 ÒFvÉ ^yÓ
7,5 x 72 mm verzonken kop 100 stuks 388.696 / 0072 ÒFvÉ hDÓ
7,5 x 82 mm verzonken kop 100 stuks 388.696 / 0082 ÒFvÉ rvÓ
7,5 x 92 mm verzonken kop 100 stuks 388.696 / 0092 ÒFvÉ |AÓ
7,5 x 102 mm verzonken kop 100 stuks 388.696 / 0102 ÒFvÉ!"ÏÓ
7,5 x 112 mm verzonken kop 100 stuks 388.696 / 0112 ÒFvÉ!,QÓ
7,5 x 122 mm verzonken kop 100 stuks 388.696 / 0122 ÒFvÉ!6ÌÓ
7,5 x 132 mm verzonken kop 100 stuks 388.696 / 0132 ÒFvÉ!@NÓ
7,5 x 152 mm verzonken kop 100 stuks 388.696 / 0152 ÒFvÉ!TKÓ
7,5 x 182 mm verzonken kop 100 stuks 388.696 / 0182 ÒFvÉ!rzÓ
7,5 x 212 mm verzonken kop 100 stuks 388.696 / 0212 ÒFvÉ",UÓ
7,5 x 252 mm verzonken kop 100 stuks 388.696 / 0252 ÒFvÉ"TOÓ
7,5 x 300 mm verzonken kop 100 stuks 388.696 / 0300 ÒFvÉ# ÍÓ
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Kozijnbevestiging

greenteQ kozijnschroef I-ster cilinderkop

greenteQ raamkozijnschroef met cilinderkop voor optimale bevestiging van raamkozijnen.

Raamkozijnschroef voor de bevestiging van raamkozijnen van kunststof, hout en aluminium in 
beton, massieve steen, tegels en andere bouwmaterialen met hoge dichtheid. De schroef is 
van gehard staal met een licht verzinkt oppervlak.

•	 Snelle montage.
•	 Veilige en vrijwel spanningsvrije bevestiging door de schroefgreep in de afwerklijst en het 

metselwerk.
•	 Door de verschillende schroeflengten met cilinderkop is een exacte positionering ook bij 

grotere wandafstanden gewaarborgd.
•	 Door de schroefdraad van de kozijnschroef in het kozijn en het metselwerk is een perma-

nente fixering gewaarborgd zonder doorbuigen van het profiel (zowel tijdens als na de 
montage).

•	 Optimale krachtoverbrenging door de I-ster krachtgeleiding.

Minimale schroefdiepte
•	 Beton: 30 mm (met slagboormachine)
•	 Kalkzandsteen, massieve tegel: 40 mm (met slagboormachine)
•	 Puimsteen: 50 mm
•	 Poroton, licht beton: 60 mm
•	 Grid baksteen, licht beton, puimsteen: 60 mm (met min 2 schotten)

L

d
1

materiaal gehard staal, verzinkt, blauw gepassiveerd

kopvorm cilindrische kop

aandrijving I-Ster T30

Kop ø 8,5 mm

draadtype parkerdraad (ST)

afmeting d x L kopvorm VE VBH Artikelnr.

7,5 x 42 mm cilindrische kop 100 stuks 388.705 / 0042 ÒFw% J;Ó
7,5 x 62 mm cilindrische kop 100 stuks 388.705 / 0062 ÒFw% ^8Ó
7,5 x 72 mm cilindrische kop 100 stuks 388.705 / 0072 ÒFw% hjÓ
7,5 x 82 mm cilindrische kop 100 stuks 388.705 / 0082 ÒFw% r5Ó
7,5 x 92 mm cilindrische kop 100 stuks 388.705 / 0092 ÒFw% |gÓ
7,5 x 102 mm cilindrische kop 100 stuks 388.705 / 0102 ÒFw%!"EÓ
7,5 x 112 mm cilindrische kop 100 stuks 388.705 / 0112 ÒFw%!,wÓ
7,5 x 122 mm cilindrische kop 100 stuks 388.705 / 0122 ÒFw%!6BÓ
7,5 x 132 mm cilindrische kop 100 stuks 388.705 / 0132 ÒFw%!@tÓ
7,5 x 152 mm cilindrische kop 100 stuks 388.705 / 0152 ÒFw%!TqÓ
7,5 x 182 mm cilindrische kop 100 stuks 388.705 / 0182 ÒFw%!r9Ó
7,5 x 212 mm cilindrische kop 100 stuks 388.705 / 0212 ÒFw%",{Ó
7,5 x 252 mm cilindrische kop 100 stuks 388.705 / 0252 ÒFw%"TuÓ
7,5 x 300 mm cilindrische kop 100 stuks 388.705 / 0300 ÒFw%# CÓ
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Kozijnbevestiging

greenteQ afdekkappen voor kozijnschroeven

greenteQ afdekkappen voor greenteQ kozijn-
schroef met I-ster.

oppervlak dk h VE VBH Artikelnr.

wit RAL 9010 16,5 mm 2 mm 100 stuks 388.711 / 1000 ÒFw+* qÓ
bruin RAL 8017 16,5 mm 2 mm 100 stuks 388.711 / 0900 ÒFw+) mÓ

greenteQ metaalplug (bolcilinderkop)

greenteQ metalen kozijnplug met bolcilinderkop voor eenvoudige en economische bevestiging 
van raam- en deurkozijnen van hout, kunststof of aluminium.

Het gaat hierbij om een metalen hulsplug. De conus wordt bij het aantrekken van de schroef 
in de huls getrokken waardoor de huls wordt gespreid en in het boorgat wordt vastgeklemd. 
Deze plug is universeel toepasbaar, vooral in ondergronden van beton, massief metselwerk en 
natuursteen.

•	 De belangrijkste voordelen bij de toepassing zijn een snelle en veilige bevestiging van raam- 
en deurkozijnen.

•	 Door de werking wordt voorkomen dat het kozijn tegen de ondergrond wordt getrokken.
•	 Met behulp van deze plug is een spanningsvrije bevestiging op afstand mogelijk.
•	 De verzinkte stalen huls staat borg voor goede bescherming tegen corrosie.
•	 Met conusbescherming.

40

Ø
10

3

L

kopvorm lenskop

aandrijving Pozidriv (PZ) Gr.3

draad M6

materiaal huls staal EN 10327 DX51D

materiaal schroef staal

materiaal conus automatenstaal DIN 1651

Kop ø 13 mm

hulzen-Ø 10 mm

draadtype metrische draad M6

afmeting d x L in mm draad VE VBH Artikelnr.

10 x 72 mm M6 100 stuks 388.712 / 0072 ÒFw, hÈÓ
10 x 92 mm M6 100 stuks 388.712 / 0092 ÒFw, ||Ó
10 x 112 mm M6 100 stuks 388.712 / 0112 ÒFw,!,%Ó
10 x 132 mm M6 100 stuks 388.712 / 0132 ÒFw,!@"Ó
10 x 152 mm M6 50 stuks 388.712 / 0152 ÒFw,!TÏÓ
10 x 182 mm M6 50 stuks 388.712 / 0182 ÒFw,!rNÓ
10 x 202 mm M6 50 stuks 388.712 / 0202 ÒFw,""^Ó
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Kozijnbevestiging

greenteQ metaalplug (verzonken kop)

greenteQ metalen kozijnplug met verzonken kop voor eenvoudige en economische bevesti-
ging van raam- en deurkozijnen van hout, kunststof of aluminium.

Het gaat hierbij om een metalen hulsplug. De conus wordt bij het aantrekken van de schroef 
in de huls getrokken waardoor de huls wordt gespreid en in het boorgat wordt vastgeklemd. 
Deze plug is universeel toepasbaar, vooral in ondergronden van beton, massief metselwerk en 
natuursteen.

•	 De belangrijkste voordelen bij de toepassing zijn een snelle en veilige bevestiging van raam- 
en deurkozijnen.

•	 Door de werking wordt voorkomen dat het kozijn tegen de ondergrond wordt getrokken.
•	 Met behulp van deze plug is een spanningsvrije bevestiging op afstand mogelijk.
•	 De verzinkte stalen huls staat borg voor goede bescherming tegen corrosie.
•	 Met conusbescherming.

3,5

40

Ø
10

L

kopvorm verzonken kop

aandrijving Pozidriv (PZ) Gr.3

draad M6

materiaal huls staal EN 10327 DX51D

materiaal schroef staal

materiaal conus automatenstaal DIN 1651

Kop ø 13 mm

hulzen-Ø 10 mm

draadtype metrische draad M6

afmeting d x L in mm draad VE VBH Artikelnr.

10 x 72 mm M6 100 stuks 388.713 / 0072 ÒFw- hËÓ
10 x 92 mm M6 100 stuks 388.713 / 0092 ÒFw- |ÈÓ
10 x 112 mm M6 100 stuks 388.713 / 0112 ÒFw-!,(Ó
10 x 132 mm M6 100 stuks 388.713 / 0132 ÒFw-!@%Ó
10 x 152 mm M6 100 stuks 388.713 / 0152 ÒFw-!T"Ó
10 x 182 mm M6 50 stuks 388.713 / 0182 ÒFw-!rQÓ
10 x 202 mm M6 50 stuks 388.713 / 0202 ÒFw-""aÓ

greenteQ afdekkappen voor metalen pluggen

greenteQ afdekdoppen voor metalen greenteQ 
kozijnpluggen.

oppervlak dk d h VE VBH Artikelnr.

wit RAL 9010 15,5 mm 4 mm 4 mm 1.000 stuks 388.714 / 1000 ÒFw.* zÓ
bruin RAL 8017 15,5 mm 4 mm 4 mm 1.000 stuks 388.714 / 0900 ÒFw.) vÓ
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Verstelbare bevestiging

Verstelbare bevestiging

greenteQ afstandschroef TX25 6/10 hout

Schroef met twee schroefdraden met dezelfde spoed voor het verbinden van twee elementen 
die zijn verbonden door een afstandsschacht van variabele lengte. Deze schacht bepaalt de 
afstand tussen het gemonteerde element en het onderdeel. Geschikt voor het bevestigen van 
bv. ramen, deuren en houten draagconstructies.

•	 Uitgebreide toepassingsmogelijkheden bij de montage van deuren en vensters
•	 Twee elementen kunnen in één enkele stap vast met elkaar worden verbonden 
•	 Door combinatie met geschikte pluggen is gebruik mogelijk in vrijwel alle wandmaterialen
•	 Nooit meer schuiven
•	 Geen tijdrovend nivelleren door het plaatsen van afstandblokjes

d2 d1

|1

materiaal staal verzinkt, blauw gepassiveerd

aandrijving I-Ster T25

Kop ø 10,0 mm

draadtype justeerdraad / houtdraad

afmeting d1 x l1 lengte L2 lengte l3 Ø d1/d2 in mm VE VBH Artikelnr.

6,0 x 60 mm 22 mm 30 - 31 mm 6,0 / 10,0 100 stuks 397.366 / 0060 ÒGib \cÓ
6,0 x 80 mm 22 mm 40 - 41 mm 6,0 / 10,0 100 stuks 397.366 / 0080 ÒGib p`Ó
6,0 x 100 mm 22 mm 40 - 41 mm 6,0 / 10,0 100 stuks 397.366 / 0100 ÒGib! pÓ
6,0 x 120 mm 22 mm 40 - 41 mm 6,0 / 10,0 100 stuks 397.366 / 0120 ÒGib!4mÓ
6,0 x 150 mm 22 mm 40 - 41 mm 6,0 / 10,0 50 stuks 397.366 / 0150 ÒGib!R5Ó
6,0 x 180 mm 22 mm 40 - 41 mm 6,0 / 10,0 50 stuks 397.366 / 0180 ÒGib!pdÓ

greenteQ afstandschroef TX25 6/10 kunststof

Schroef met twee schroefdraden met dezelfde spoed voor het verbinden van twee elementen 
die zijn verbonden door een afstandsschacht van variabele lengte. Deze schacht bepaalt de 
afstand tussen het gemonteerde element en het onderdeel. Geschikt voor het bevestigen van 
bv. ramen, deuren en kunststof draagconstructies.

•	 Uitgebreide toepassingsmogelijkheden bij de montage van deuren en vensters
•	 Twee elementen kunnen in één enkele stap vast met elkaar worden verbonden 
•	 Door combinatie met geschikte pluggen is gebruik mogelijk in vrijwel alle wandmaterialen
•	 Geen tijdrovend nivelleren door het plaatsen van afstandblokjes

d2 d1

|1

materiaal staal verzinkt, blauw gepassiveerd

aandrijving I-Ster T25

Kop ø 10,0 mm

draadtype justeerdraad / houtdraad

afmeting d1 x l1 lengte L2 lengte l3 Ø d1/d2 in mm VE VBH Artikelnr.

6,0 x 180 mm 45 mm 40 mm 6,0 / 10,0 50 stuks 397.412 / 0180 ÒGj,!p+Ó
6,0 x 150 mm 45 mm 40 mm 6,0 / 10,0 50 stuks 397.412 / 0150 ÒGj,!RcÓ
6,0 x 120 mm 45 mm 40 mm 6,0 / 10,0 50 stuks 397.412 / 0120 ÒGj,!44Ó

greenteQ afdekkappen voor afstandschroef TX25

greenteQ afdekkappen voor de greenteQ afstandsschroef TX25 6/10.

oppervlak dk h VE VBH Artikelnr.

wit RAL 9010 12,0 mm 2,9 mm 100 stuks 398.823 / 1000 ÒGx7* 1Ó
bruin RAL 8016 12,0 mm 2,9 mm 100 stuks 398.823 / 0900 ÒGx7) -Ó
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Spaanplaatschroeven

greenteQ spaanplaatschroef Jet-Fast PZD TG

Eenvoudig en snel verzinken door innovatieve, gepatenteerde draadgeometrie. Meerdere 
concave windingen zorgen voor een eenvoudig indringen in het hout en de afvoer van 
spaanders.
Dubbele verzonken kop met freesribben onder de kop voor netjes verzinken. De snijgroef 
zorgt in combinatie met de zaagsnede voor indraaien zonder splinters, zelfs bij de randen.

•	 In vergelijking met gebruikelijke spaanplaatschroeven diepere schroefdraad en kleiner 
indraaimoment

•	 Gepatenteerde draadgeometrie, eenvoudiger en sneller verzinken
•	 Zonder splinters indraaien, zelfs bij de randen
•	 Eenvoudiger indringen in het hout dankzij de concave windingen
•	 Uitstekende prestaties, ook bij hardhout
•	 Verbindt het hout zonder het te splijten

|1

d1

|2

materiaal staal verzinkt, blauw gepassiveerd

kopvorm verzonken kop

aandrijving Pozidriv (PZD kruiskop)

draadtype meervoudige concaave schroefdraad

afmeting d1 x l1 lengte L2 Ø d1/d2 in mm maat VE VBH Artikelnr.

3,5 x 30 mm 18 mm 3,5 / 6,5 - 7,0 PZD 2 1.000 stuks 397.395 / 0030 ÒGiÈ >$Ó
3,5 x 35 mm 21 mm 3,5 / 6,5 - 7,0 PZD 2 500 stuks 397.395 / 0035 ÒGiÈ C=Ó
3,5 x 40 mm 24 mm 3,5 / 6,5 - 7,0 PZD 2 500 stuks 397.395 / 0040 ÒGiÈ HVÓ
3,5 x 50 mm 30 mm 3,5 / 6,5 - 7,0 PZD 2 200 stuks 397.395 / 0050 ÒGiÈ R!Ó
4,0 x 35 mm 21 mm 4,0 / 7,5 - 8,0 PZD 2 500 stuks 397.396 / 0035 ÒGiÉ C@Ó
4,0 x 40 mm 24 mm 4,0 / 7,5 - 8,0 PZD 2 500 stuks 397.396 / 0040 ÒGiÉ HYÓ
4,0 x 45 mm 27 mm 4,0 / 7,5 - 8,0 PZD 2 500 stuks 397.396 / 0045 ÒGiÉ MrÓ
4,0 x 50 mm 30 mm 4,0 / 7,5 - 8,0 PZD 2 200 stuks 397.396 / 0050 ÒGiÉ R$Ó
4,0 x 60 mm 36 mm 4,0 / 7,5 - 8,0 PZD 2 200 stuks 397.396 / 0060 ÒGiÉ \VÓ
4,0 x 70 mm 42 mm 4,0 / 7,5 - 8,0 PZD 2 200 stuks 397.396 / 0070 ÒGiÉ f!Ó
4,5 x 45 mm 27 mm 4,5 / 8,5 - 9,0 PZD 2 200 stuks 397.397 / 0045 ÒGiÊ MuÓ
4,5 x 70 mm 42 mm 4,5 / 8,5 - 9,0 PZD 2 200 stuks 397.397 / 0070 ÒGiÊ f$Ó
4,5 x 80 mm 48 mm 4,5 / 8,5 - 9,0 PZD 2 200 stuks 397.397 / 0080 ÒGiÊ pVÓ
5,0 x 50 mm 30 mm 5,0 / 9,5 - 10,0 PZD 2 200 stuks 397.398 / 0050 ÒGiË R*Ó
5,0 x 60 mm 36 mm 5,0 / 9,5 - 10,0 PZD 2 200 stuks 397.398 / 0060 ÒGiË \\Ó
5,0 x 70 mm 42 mm 5,0 / 9,5 - 10,0 PZD 2 100 stuks 397.398 / 0070 ÒGiË f'Ó
5,0 x 80 mm 48 mm 5,0 / 9,5 - 10,0 PZD 2 100 stuks 397.398 / 0080 ÒGiË pYÓ
5,0 x 90 mm 60 mm 5,0 / 9,5 - 10,0 PZD 2 100 stuks 397.398 / 0090 ÒGiË z$Ó
5,0 x 100 mm 60 mm 5,0 / 9,5 - 10,0 PZD 2 100 stuks 397.398 / 0100 ÒGiË! iÓ
5,0 x 120 mm 60 mm 5,0 / 9,5 - 10,0 PZD 2 100 stuks 397.398 / 0120 ÒGiË!4fÓ
6,0 x 60 mm 36 mm 6,0 / 11,4 - 12,0 PZD 3 100 stuks 397.399 / 0060 ÒGiÌ \_Ó
6,0 x 70 mm 42 mm 6,0 / 11,4 - 12,0 PZD 3 100 stuks 397.399 / 0070 ÒGiÌ f*Ó
6,0 x 80 mm 48 mm 6,0 / 11,4 - 12,0 PZD 3 100 stuks 397.399 / 0080 ÒGiÌ p\Ó
6,0 x 90 mm 60 mm 6,0 / 11,4 - 12,0 PZD 3 100 stuks 397.399 / 0090 ÒGiÌ z'Ó
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Spaanplaatschroeven

Spaanplaatschroeven

greenteQ spaanplaatschroef Jet-Fast PZD VG

Eenvoudig en snel verzinken door innovatieve, gepatenteerde draadgeometrie. Meerdere 
concave windingen zorgen voor een eenvoudig indringen in het hout en de afvoer van 
spaanders.
Dubbele verzonken kop met freesribben onder de kop voor netjes verzinken. De snijgroef 
zorgt in combinatie met de zaagsnede voor indraaien zonder splinters, zelfs bij de randen.

•	 In vergelijking met gebruikelijke spaanplaatschroeven diepere schroefdraad en kleiner 
indraaimoment

•	 Gepatenteerde draadgeometrie, eenvoudiger en sneller verzinken
•	 Zonder splinters indraaien, zelfs bij de randen
•	 Eenvoudiger indringen in het hout dankzij de concave windingen
•	 Uitstekende prestaties, ook bij hardhout
•	 Verbindt het hout zonder het te splijten

|1

d1

materiaal staal verzinkt, blauw gepassiveerd

kopvorm verzonken kop

aandrijving Pozidriv (PZD kruiskop)

draadtype meervoudige concaave schroefdraad

afmeting d1 x l1 Ø d1/d2 in mm maat VE VBH Artikelnr.

3,0 x 16 mm 3,0 / 5,5 - 6,0 PZD 1 1.000 stuks 397.390 / 0016 ÒGiz 06Ó
3,0 x 20 mm 3,0 / 5,5 - 6,0 PZD 1 1.000 stuks 397.390 / 0020 ÒGiz 4JÓ
3,0 x 25 mm 3,0 / 5,5 - 6,0 PZD 1 1.000 stuks 397.390 / 0025 ÒGiz 9cÓ
3,0 x 30 mm 3,0 / 5,5 - 6,0 PZD 1 1.000 stuks 397.390 / 0030 ÒGiz >|Ó
3,0 x 35 mm 3,0 / 5,5 - 6,0 PZD 1 1.000 stuks 397.390 / 0035 ÒGiz C.Ó
3,0 x 40 mm 3,0 / 5,5 - 6,0 PZD 1 500 stuks 397.390 / 0040 ÒGiz HGÓ
3,5 x 12 mm 3,5 / 6,5 - 7,0 PZD 2 1.000 stuks 397.391 / 0012 ÒGi{ ,%Ó
3,5 x 16 mm 3,5 / 6,5 - 7,0 PZD 2 1.000 stuks 397.391 / 0016 ÒGi{ 09Ó
3,5 x 20 mm 3,5 / 6,5 - 7,0 PZD 2 1.000 stuks 397.391 / 0020 ÒGi{ 4MÓ
3,5 x 25 mm 3,5 / 6,5 - 7,0 PZD 2 1.000 stuks 397.391 / 0025 ÒGi{ 9fÓ
3,5 x 30 mm 3,5 / 6,5 - 7,0 PZD 2 1.000 stuks 397.391 / 0030 ÒGi{ >ÈÓ
3,5 x 35 mm 3,5 / 6,5 - 7,0 PZD 2 500 stuks 397.391 / 0035 ÒGi{ C1Ó
3,5 x 40 mm 3,5 / 6,5 - 7,0 PZD 2 500 stuks 397.391 / 0040 ÒGi{ HJÓ
3,5 x 45 mm 3,5 / 6,5 - 7,0 PZD 2 500 stuks 397.391 / 0045 ÒGi{ McÓ
3,5 x 50 mm 3,5 / 6,5 - 7,0 PZD 2 200 stuks 397.391 / 0050 ÒGi{ R|Ó
4,0 x 20 mm 4,0 / 7,5 - 8,0 PZD 2 1.000 stuks 397.392 / 0020 ÒGi| 4PÓ
4,0 x 25 mm 4,0 / 7,5 - 8,0 PZD 2 1.000 stuks 397.392 / 0025 ÒGi| 9iÓ
4,0 x 30 mm 4,0 / 7,5 - 8,0 PZD 2 1.000 stuks 397.392 / 0030 ÒGi| >ËÓ
4,0 x 35 mm 4,0 / 7,5 - 8,0 PZD 2 500 stuks 397.392 / 0035 ÒGi| C4Ó
4,0 x 40 mm 4,0 / 7,5 - 8,0 PZD 2 500 stuks 397.392 / 0040 ÒGi| HMÓ
4,0 x 45 mm 4,0 / 7,5 - 8,0 PZD 2 500 stuks 397.392 / 0045 ÒGi| MfÓ
4,0 x 50 mm 4,0 / 7,5 - 8,0 PZD 2 200 stuks 397.392 / 0050 ÒGi| RÈÓ
4,0 x 60 mm 4,0 / 7,5 - 8,0 PZD 2 200 stuks 397.392 / 0060 ÒGi| \JÓ
4,5 x 25 mm 4,5 / 8,5 - 9,0 PZD 2 500 stuks 397.393 / 0025 ÒGi} 9lÓ
4,5 x 30 mm 4,5 / 8,5 - 9,0 PZD 2 500 stuks 397.393 / 0030 ÒGi} >ÎÓ
4,5 x 35 mm 4,5 / 8,5 - 9,0 PZD 2 500 stuks 397.393 / 0035 ÒGi} C7Ó
4,5 x 40 mm 4,5 / 8,5 - 9,0 PZD 2 500 stuks 397.393 / 0040 ÒGi} HPÓ
4,5 x 45 mm 4,5 / 8,5 - 9,0 PZD 2 200 stuks 397.393 / 0045 ÒGi} MiÓ
4,5 x 50 mm 4,5 / 8,5 - 9,0 PZD 2 200 stuks 397.393 / 0050 ÒGi} RËÓ
4,5 x 60 mm 4,5 / 8,5 - 9,0 PZD 2 200 stuks 397.393 / 0060 ÒGi} \MÓ
5,0 x 30 mm 5,0 / 9,5 - 10,0 PZD 2 500 stuks 397.394 / 0030 ÒGi~ >!Ó
5,0 x 35 mm 5,0 / 9,5 - 10,0 PZD 2 500 stuks 397.394 / 0035 ÒGi~ C:Ó
5,0 x 40 mm 5,0 / 9,5 - 10,0 PZD 2 200 stuks 397.394 / 0040 ÒGi~ HSÓ
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Spaanplaatschroeven

Spaanplaatschroeven

afmeting d1 x l1 Ø d1/d2 in mm maat VE VBH Artikelnr.

5,0 x 45 mm 5,0 / 9,5 - 10,0 PZD 2 200 stuks 397.394 / 0045 ÒGi~ MlÓ
5,0 x 50 mm 5,0 / 9,5 - 10,0 PZD 2 200 stuks 397.394 / 0050 ÒGi~ RÎÓ
5,0 x 60 mm 5,0 / 9,5 - 10,0 PZD 2 200 stuks 397.394 / 0060 ÒGi~ \PÓ
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Spaanplaatschroeven

Spaanplaatschroeven

greenteQ spaanplaatschroef Jet-Fast TX TG

Eenvoudig en snel verzinken door innovatieve, gepatenteerde draadgeometrie. Meerdere 
concave windingen zorgen voor een eenvoudig indringen in het hout en de afvoer van 
spaanders.
Dubbele verzonken kop met freesribben onder de kop voor netjes verzinken. De snijgroef 
zorgt in combinatie met de zaagsnede voor indraaien zonder splinters, zelfs bij de randen.

•	 In vergelijking met gebruikelijke spaanplaatschroeven diepere schroefdraad en kleiner 
indraaimoment

•	 Gepatenteerde draadgeometrie, eenvoudiger en sneller verzinken
•	 Zonder splinters indraaien, zelfs bij de randen
•	 Eenvoudiger indringen in het hout dankzij de concave windingen
•	 Uitstekende prestaties, ook bij hardhout
•	 Verbindt het hout zonder het te splijten

|1

d1

|2

materiaal staal verzinkt, blauw gepassiveerd

kopvorm verzonken kop

aandrijving I-Ster (TX)

draadtype meervoudige concaave schroefdraad

afmeting d1 x l1 lengte L2 Ø d1/d2 in mm maat VE VBH Artikelnr.

4,0 x 50 mm 30 mm 4,0 / 7,5 - 8,0 TX20 200 stuks 397.408 / 0050 ÒGj( RSÓ
4,5 x 50 mm 30 mm 4,5 / 8,5 - 9,0 TX20 200 stuks 397.409 / 0050 ÒGj) RVÓ
4,5 x 60 mm 36 mm 4,5 / 8,5 - 9,0 TX20 200 stuks 397.409 / 0060 ÒGj) \!Ó
4,5 x 70 mm 42 mm 4,5 / 8,5 - 9,0 TX20 200 stuks 397.409 / 0070 ÒGj) fSÓ
4,5 x 80 mm 48 mm 4,5 / 8,5 - 9,0 TX20 200 stuks 397.409 / 0080 ÒGj) pÎÓ
5,0 x 40 mm 24 mm 5,0 / 9,5 - 10,0 TX20 200 stuks 397.410 / 0040 ÒGj* H'Ó
5,0 x 50 mm 30 mm 5,0 / 9,5 - 10,0 TX20 200 stuks 397.410 / 0050 ÒGj* RYÓ
5,0 x 60 mm 36 mm 5,0 / 9,5 - 10,0 TX20 200 stuks 397.410 / 0060 ÒGj* \$Ó
5,0 x 70 mm 42 mm 5,0 / 9,5 - 10,0 TX20 100 stuks 397.410 / 0070 ÒGj* fVÓ
5,0 x 80 mm 48 mm 5,0 / 9,5 - 10,0 TX20 100 stuks 397.410 / 0080 ÒGj* p!Ó
5,0 x 90 mm 60 mm 5,0 / 9,5 - 10,0 TX20 100 stuks 397.410 / 0090 ÒGj* zSÓ
5,0 x 100 mm 60 mm 5,0 / 9,5 - 10,0 TX20 100 stuks 397.410 / 0100 ÒGj*! 1Ó
5,0 x 120 mm 72 mm 5,0 / 9,5 - 10,0 TX20 100 stuks 397.410 / 0120 ÒGj*!4.Ó
6,0 x 80 mm 48 mm 6,0 / 11,4 - 12,0 TX30 100 stuks 397.411 / 0080 ÒGj+ p$Ó
6,0 x 90 mm 54 mm 6,0 / 11,4 - 12,0 TX30 100 stuks 397.411 / 0090 ÒGj+ zVÓ
6,0 x 100 mm 60 mm 6,0 / 11,4 - 12,0 TX30 100 stuks 397.411 / 0100 ÒGj+! 4Ó
6,0 x 120 mm 72 mm 6,0 / 11,4 - 12,0 TX30 100 stuks 397.411 / 0120 ÒGj+!41Ó
6,0 x 140 mm 72 mm 6,0 / 11,4 - 12,0 TX30 100 stuks 397.411 / 0140 ÒGj+!H.Ó
6,0 x 160 mm 72 mm 6,0 / 11,4 - 12,0 TX30 100 stuks 397.411 / 0160 ÒGj+!\+Ó
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Spaanplaatschroeven

greenteQ spaanplaatschroef Jet-Fast TX VG

Eenvoudig en snel verzinken door innovatieve, gepatenteerde draadgeometrie. Meerdere 
concave windingen zorgen voor een eenvoudig indringen in het hout en de afvoer van 
spaanders.
Dubbele verzonken kop met freesribben onder de kop voor netjes verzinken. De snijgroef 
zorgt in combinatie met de zaagsnede voor indraaien zonder splinters, zelfs bij de randen.

•	 In vergelijking met gebruikelijke spaanplaatschroeven diepere schroefdraad en kleiner 
indraaimoment

•	 Gepatenteerde draadgeometrie, eenvoudiger en sneller verzinken
•	 Zonder splinters indraaien, zelfs bij de randen
•	 Eenvoudiger indringen in het hout dankzij de concave windingen
•	 Uitstekende prestaties, ook bij hardhout
•	 Verbindt het hout zonder het te splijten

|1

d1

materiaal staal verzinkt, blauw gepassiveerd

kopvorm verzonken kop

aandrijving I-Ster (TX)

draadtype meervoudige concaave schroefdraad

afmeting d1 x l1 Ø d1/d2 in mm maat VE VBH Artikelnr.

3,0 x 16 mm 3,0 / 5,5 - 6,0 TX10 1.000 stuks 397.400 / 0016 ÒGj  0_Ó
3,0 x 20 mm 3,0 / 5,5 - 6,0 TX10 1.000 stuks 397.400 / 0020 ÒGj  4sÓ
3,0 x 25 mm 3,0 / 5,5 - 6,0 TX10 1.000 stuks 397.400 / 0025 ÒGj  9%Ó
3,0 x 30 mm 3,0 / 5,5 - 6,0 TX10 1.000 stuks 397.400 / 0030 ÒGj  >>Ó
3,5 x 20 mm 3,5 / 6,5 - 7,0 TX20 1.000 stuks 397.401 / 0020 ÒGj! 4vÓ
3,5 x 25 mm 3,5 / 6,5 - 7,0 TX20 1.000 stuks 397.401 / 0025 ÒGj! 9(Ó
3,5 x 30 mm 3,5 / 6,5 - 7,0 TX20 1.000 stuks 397.401 / 0030 ÒGj! >AÓ
3,5 x 35 mm 3,5 / 6,5 - 7,0 TX20 500 stuks 397.401 / 0035 ÒGj! CZÓ
4,0 x 20 mm 4,0 / 7,5 - 8,0 TX20 1.000 stuks 397.402 / 0020 ÒGj" 4yÓ
4,0 x 25 mm 4,0 / 7,5 - 8,0 TX20 1.000 stuks 397.402 / 0025 ÒGj" 9+Ó
4,0 x 30 mm 4,0 / 7,5 - 8,0 TX20 1.000 stuks 397.402 / 0030 ÒGj" >DÓ
4,0 x 40 mm 4,0 / 7,5 - 8,0 TX20 500 stuks 397.402 / 0040 ÒGj" HvÓ
4,0 x 45 mm 4,0 / 7,5 - 8,0 TX20 500 stuks 397.402 / 0045 ÒGj" M(Ó
4,0 x 50 mm 4,0 / 7,5 - 8,0 TX20 200 stuks 397.402 / 0050 ÒGj" RAÓ
4,5 x 35 mm 4,5 / 8,5 - 9,0 TX20 500 stuks 397.403 / 0035 ÒGj# C`Ó
4,5 x 40 mm 4,5 / 8,5 - 9,0 TX20 500 stuks 397.403 / 0040 ÒGj# HyÓ
4,5 x 45 mm 4,5 / 8,5 - 9,0 TX20 200 stuks 397.403 / 0045 ÒGj# M+Ó
4,5 x 50 mm 4,5 / 8,5 - 9,0 TX20 200 stuks 397.403 / 0050 ÒGj# RDÓ
4,5 x 60 mm 4,5 / 8,5 - 9,0 TX20 200 stuks 397.403 / 0060 ÒGj# \vÓ
5,0 x 50 mm 5,0 / 9,5 - 10,0 TX20 200 stuks 397.404 / 0050 ÒGj$ RGÓ
5,0 x 60 mm 5,0 / 9,5 - 10,0 TX20 200 stuks 397.404 / 0060 ÒGj$ \yÓ
6,0 x 50 mm 6,0 / 11,4 - 12,0 TX30 200 stuks 397.405 / 0050 ÒGj% RJÓ
6,0 x 60 mm 6,0 / 11,4 - 12,0 TX30 100 stuks 397.405 / 0060 ÒGj% \|Ó
6,0 x 70 mm 6,0 / 11,4 - 12,0 TX30 100 stuks 397.405 / 0070 ÒGj% fGÓ
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Verstelbare bevestiging \ Pluggentechniek

greenteQ justeerschroef TX25 hout

Justeerschroef met twee schroefdraden voor traploze aanpassing van houten draagconstruc-
ties! De houten draagconstructie wordt gejusteerd door de schroef linksom te draaien.

•	 Traploze, snelle aanpassing van de montage-afstanden bij houten draagconstructie
•	 Spanningsvrije montage zonder wiggen en blokjes
•	 Door een draad met grotere spoed is een snellere aanpassing mogelijk dan met vergelijk-

bare nivelleerschroeven

|1

|2

d1d2

materiaal staal verzinkt, blauw gepassiveerd

kopvorm verzonken kop

aandrijving I-Ster TX25

Kop ø 11,9 mm

draadtype justeerdraad / houtdraad

afmeting d1 x l1 lengte L2 Ø d1/d2 in mm VE VBH Artikelnr.

6,0 x 60 mm 30 mm 6,0 / 11,9 200 stuks 397.413 / 0060 ÒGj- \-Ó
6,0 x 70 mm 30 mm 6,0 / 11,9 200 stuks 397.413 / 0070 ÒGj- f_Ó
6,0 x 80 mm 50 mm 6,0 / 11,9 200 stuks 397.413 / 0080 ÒGj- p*Ó
6,0 x 90 mm 50 mm 6,0 / 11,9 200 stuks 397.413 / 0090 ÒGj- z\Ó
6,0 x 100 mm 50 mm 6,0 / 11,9 200 stuks 397.413 / 0100 ÒGj-! :Ó
6,0 x 120 mm 80 mm 6,0 / 11,9 200 stuks 397.413 / 0120 ÒGj-!47Ó

greenteQ spijkerplug

De plug wordt bij het inslaan van de hamerschroef gespreid en blijft vast zitten door de druk 
op de wand van het boorgat.
Toepasbaar in beton, massieve tegels en bouwmaterialen met hoge dichtheid.

•	 Eenvoudige en snelle doorsteekmontage voor een kortere montagetijd
•	 De hamerschroef kan eenvoudig worden ingeslagen en kan indien gewenst weer worden 

losgedraaid
•	 Door de kruiskop kan de plug eenvoudig worden verwijderd, bv. voor demontage achteraf

|2 |1

d

kopvorm verzonken kop

aandrijving Pozidriv (PZD) Gr. 2

materiaal plug polyamide (Nylon)

materiaal schroef staal verzinkt

draadtype spijkerschroefdraad

afmeting d x l1 lengte l1 lengte l2 VE VBH Artikelnr.

5,0 x 30 mm 30 mm 5 mm 200 stuks 397.470 / 0530 ÒGjf%>VÓ
5,0 x 40 mm 40 mm 15 mm 200 stuks 397.470 / 0540 ÒGjf%H!Ó
5,0 x 50 mm 50 mm 25 mm 200 stuks 397.470 / 0550 ÒGjf%RSÓ
6,0 x 40 mm 40 mm 10 mm 200 stuks 397.470 / 0640 ÒGjf&H%Ó
6,0 x 60 mm 60 mm 30 mm 200 stuks 397.470 / 0660 ÒGjf&\"Ó
6,0 x 80 mm 80 mm 50 mm 100 stuks 397.470 / 0680 ÒGjf&pÏÓ
8,0 x 60 mm 60 mm 20 mm 100 stuks 397.470 / 0860 ÒGjf(\*Ó
8,0 x 80 mm 80 mm 40 mm 100 stuks 397.470 / 0880 ÒGjf(p'Ó
8,0 x 100 mm 100 mm 60 mm 100 stuks 397.470 / 8100 ÒGjfq "Ó
8,0 x 120 mm 120 mm 80 mm 100 stuks 397.470 / 8120 ÒGjfq4ÏÓ
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Pluggentechniek

greenteQ nylon raamplug

greenteQ nylon kozijn-plug voor het bevestigen van raam- en deurkozijnen van hout, metaal 
en kunststof. Geschikt voor balken, afdeklijsten, kozijnen etc.

•	 Ingebouwde inslagblokkering voorkomt voortijdig spreiden van de plug tijdens montage
•	 Doorsteekmontage
•	 Huls en schroef zijn optimaal op elkaar afgestemd

|1

d1

kopvorm verzonken kop

aandrijving I-Ster TX30

materiaal plug polyamide (Nylon)

materiaal schroef staal verzinkt

Kop ø 13,5 mm

draadtype houtdraad

afmeting d x l1 lengte l1 VE VBH Artikelnr.

10,0 x 100 mm 100 mm 50 stuks 397.467 / 0100 ÒGjc! uÓ
10,0 x 120 mm 120 mm 50 stuks 397.467 / 0120 ÒGjc!4rÓ
10,0 x 140 mm 140 mm 50 stuks 397.467 / 0140 ÒGjc!HoÓ
10,0 x 160 mm 160 mm 50 stuks 397.467 / 0160 ÒGjc!\lÓ

greenteQ nylonplug

Kunststof plug voor kleine lasten, voor het bevestigen van elementen in combinatie met een 
hout- of spaanplaatschroef. Buiten of in vochtige omgevingen te gebruiken in combinatie met 
een RVS schroef. Bestand tegen weersinvloeden en veroudering.
Te gebruiken in beton, massieve tegel, massieve klinker, massieve kalksteen, profielsteen, 
gasbeton en lichte bouwplaten.

•	 Miljoenen kleren beproefde nylon plug van topkwaliteit
•	 Goede beveiliging tegen meedraaien door blokkeerribben
•	 Goed bestand tegen chemische invloeden
•	 Gecentreerde schroefgeleiding door conisch binnendeel
•	 Bestand tegen weersinvloeden en veroudering

materiaal plug polyamide (Nylon)

afmeting d x l1 boor-Ø voor schroef-Ø diepte boorgat VE VBH Artikelnr.

5,0 x 25 mm 5,0 mm 2,5 - 4,0 mm 35 mm 100 stuks 397.465 / 0005 ÒGja %ÍÓ
6,0 x 30 mm 6,0 mm 3,5 - 5,0 mm 40 mm 100 stuks 397.465 / 0006 ÒGja &"Ó
8,0 x 40 mm 8,0 mm 4,0 - 5,0 mm 55 mm 100 stuks 397.465 / 0008 ÒGja (,Ó
10,0 x 50 mm 10,0 mm 4,5 - 6,0 mm 70 mm 50 stuks 397.465 / 0010 ÒGja *6Ó
12,0 x 60 mm 12,0 mm 6,0 - 8,0 mm 80 mm 25 stuks 397.465 / 0012 ÒGja ,@Ó
14,0 x 75 mm 14,0 mm 8,0 - 10,0 mm 95 mm 20 stuks 397.465 / 0014 ÒGja .JÓ
16,0 x 80 mm 16,0 mm 10,0 - 12,0 mm 95 mm 10 stuks 397.465 / 0016 ÒGja 0TÓ
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Pluggentechniek

greenteQ universeelplug met kraag

greenteQ universele plug voor kleine lasten, voor het bevestigen van elementen in combinatie 
met een hout- of spaanplaatschroef. Bestand tegen weersinvloeden en veroudering.
Toepasbaar in beton, kalkzandsteen, natuursteen, puimsteen, gasbeton en vezelcement-
platen.

•	 Eenvoudige en snelle doorsteekmontage voor een kortere montagetijd
•	 De kraag aan de plug zorgt ervoor dat de plug niet in het boorgat kan wegglijden
•	 De kraag kan tevens als steun dienen
•	 Uitstekend geschikt voor het bevestigen van metalen profiel en plinten 
•	 Probleemloze verwerking in massieve bouwmaterialen, holle stenen en grid bakstenen 
•	 Maakt veilig gebruik mogelijk van uiteenlopende soorten en diameters schroeven

materiaal polyamide (Nylon)

afmeting d x l1 boor-Ø voor schroef-Ø VE VBH Artikelnr.

6,0 x 37 mm 6,0 mm 4,0 - 5,0 mm 100 stuks 397.466 / 0037 ÒGjb EYÓ
8,0 x 52 mm 8,0 mm 6,0 - 7,0 mm 100 stuks 397.466 / 0052 ÒGjb T=Ó
10,0 x 62 mm 10,0 mm 7,0 - 8,0 mm 50 stuks 397.466 / 0062 ÒGjb ^oÓ
12,0 x 71 mm 12,0 mm 8,0 - 10,0 mm 25 stuks 397.466 / 0071 ÒGjb g5Ó

greenteQ gipsplaatplug 24 mm

Kunststof gipsplaatplug voor indraaien zonder voorboren. De schroefdraad snijdt sluitend in 
de isolatieplaat.

•	 Eenvoudige montage met het greenteQ gereedschap en accu-/elektrische schroefautomaat
•	 In dunne stuclagen is voorboren niet meer nodig dus eenvoudiger te monteren
•	 Ook geschikt voor elektrotechnische toepassingen
•	 Sluitende verankering direct in het materiaal
•	 Speciaal montagegereedschap meegeleverd
•	 Geschikt voor hout- en plaatschroeven 4,0 - 5,5 mm, spaanplaatschroeven 4,0 - 6,0 mm

materiaal plug ABS kunststof

afmeting d x l1 lengte l1 Ø d VE VBH Artikelnr.

13,0 x 24 mm 24 mm 13,0 mm 100 stuks 397.485 / 0022 ÒGju 6GÓ

greenteQ montagehulpstuk voor gipsplaatpluggen

Montagegereedschap voor de greenteQ gipsplaatplug.

VE VBH Artikelnr.

20 stuks 397.486 / 0000 ÒGjv  CÓ
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greenteQ hollewandplug

Bevestiging door licht indraaien en vastdraaien van de schroef. Bij het aantrekken van de 
schroef wordt de plug gespreid en zet zich dan over een groot oppervlak af tegen de onder-
grond.
Toepassingsgebieden: bevestiging van schappen, kabelgoten, fotolijsten etc. op platen, 
spaanplaten en verlaagde plafonds tot een dikte van max. 45 mm. Op een harde ondergrond 
(tegels) moeten de haken aan de kraag worden rechtgebogen.

•	 Spreidarmen en grote aandrukstraal verhogen het draagvermogen en de veiligheid
•	 Aan het oppervlak sluitende, permanent uitgespreide plug biedt de mogelijkheid om het 

aangebouwde element meerdere malen te verwijderen en weer te bevestigen
•	 Beveiliging tegen meedraaien tijdens montage
•	 Door de metrische draad kan de schroef eenvoudig en voelbaar worden ingedraaid
•	 De metrische schroef kan na het spannen worden vervangen door andere bevestigingsele-

menten (haken, ogen, draadeinden)

|1

|2

d1

kopvorm lenskop

aandrijving Pozidriv (PZD) grootte 3 gecombineerd met sleuf

materiaal plug staal verzinkt

materiaal schroef staal verzinkt

draadtype metrische draad

afmeting d x l2 lengte l1 boor-Ø max. plaatdikte min. diepte holte VE VBH Artikelnr.

M4 x 12 mm 40 mm 9 mm 3 - 12 mm 42 mm 100 stuks 397.469 / 0412 ÒGje$,\Ó
M4 x 24 mm 53 mm 9 mm 14 - 24 mm 56 mm 100 stuks 397.469 / 0424 ÒGje$81Ó
M4 x 38 mm 67 mm 9 mm 32 - 38 mm 69 mm 100 stuks 397.469 / 0438 ÒGje$FwÓ
M5 x 13 mm 43 mm 11 mm 6 - 12 mm 47 mm 100 stuks 397.469 / 0513 ÒGje%-eÓ
M5 x 16 mm 57 mm 11 mm 3 - 16 mm 62 mm 100 stuks 397.469 / 0516 ÒGje%0tÓ
M5 x 32 mm 71 mm 11 mm 14 - 24 mm 75 mm 100 stuks 397.469 / 0532 ÒGje%@]Ó
M6 x 13 mm 43 mm 13 mm 6 - 13 mm 47 mm 100 stuks 397.469 / 0613 ÒGje&-iÓ
M6 x 16 mm 57 mm 13 mm 3 - 16 mm 62 mm 100 stuks 397.469 / 0616 ÒGje&0xÓ
M6 x 32 mm 71 mm 13 mm 14 - 24 mm 75 mm 100 stuks 397.469 / 0632 ÒGje&@aÓ
M6 x 45 mm 80 mm 13 mm 27 - 38 mm 90 mm 100 stuks 397.469 / 0645 ÒGje&M;Ó

greenteQ injectiemortel

inhoud VE VBH Artikelnr.

410 ml 12 patronen 397.487 / 0410 ÒGjw$*!Ó
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greenteQ pistool voor injectiemortel

Zeer robuuste, professionele coaxiale pers van metaal met versterkte zuiger voor eenvoudige 
verwerking van bindspeciepatronen van 410 ml

•	 Zeer robuust
•	 Onderhoudsvriendelijk
•	 Uitstekend geschikt voor taaie massa

VE VBH Artikelnr.

per stuk 397.488 / 0000 ÒGjx  IÓ
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Vlaklijsten

greenteQ vlaklijst van PVC zonder zachte siliconenlip

De greenteQ vlaklijsten worden bij de montage van kunststofvensters 
toegepast voor het afdekken van de voegen. De lijsten wordt op rol 
geleverd en kunnen eenvoudig op maat worden geknipt. Het 1,0 mm 
dikke PE-schuimstofkleefband op de vlaklijsten is ook geschikt voor 
buitentoepassing op een gladde PVC-ondergrond.

Producteigenschappen:
•	 UV-bestendig (lichtecht)
•	 Kan in een droge omgeving twee jaar worden opgeslagen
•	 Economisch, schoon en gebruiksvriendelijk
•	 Weinig afval door levering op rol
•	 Eenvoudig te vervoeren

dikte (A) breedte (B) plakband (C) totale breedte (D) oppervlak VE VBH Artikelnr.

1,5 mm 20 mm 9 mm 20 mm wit 1 rol á 50 m 180.030 / 0021 Ò2 > 5)Ó
1,5 mm 30 mm 9 mm 30 mm wit 1 rol á 50 m 180.030 / 0022 Ò2 > 6.Ó
1,5 mm 40 mm 12 mm 40 mm wit 1 rol á 50 m 180.030 / 0023 Ò2 > 73Ó
1,5 mm 50 mm 12 mm 50 mm wit 1 rol á 50 m 180.030 / 0024 Ò2 > 88Ó
1,5 mm 60 mm 12 mm 60 mm wit 1 rol á 50 m 180.030 / 0025 Ò2 > 9=Ó
1,5 mm 70 mm 12 mm 70 mm wit 1 rol á 50 m 180.030 / 0026 Ò2 > :BÓ

greenteQ vlaklijst van PVC met zachte siliconenlip

De greenteQ vlaklijsten worden bij de montage van kunststofvensters 
toegepast voor het afdekken van de voegen. De lijsten wordt op rol 
geleverd en kunnen eenvoudig op maat worden geknipt. Het 1,0 mm 
dikke PE-schuimstofkleefband op de vlaklijsten is ook geschikt voor 
buitentoepassing op een gladde PVC-ondergrond.
De vlaklijsten zijn aan de rand voorzien van een zachte siliconenlip 
die het band na het aanbrengen volledig afdekt en zorgt voor een 
zeer nauwkeurige afsluiting van de voeg.

Producteigenschappen:
•	 UV-bestendig (lichtecht)
•	 Kan in een droge omgeving twee jaar worden opgeslagen
•	 Economisch, schoon en gebruiksvriendelijk
•	 Weinig afval door levering op rol
•	 Eenvoudig te vervoeren

dikte (A) breedte (B) plakband (C) totale breedte (D) oppervlak VE VBH Artikelnr.

1,0 mm 15 mm 9 mm 20 mm wit 1 rol á 50 m 180.030 / 0001 Ò2 > !,Ó
1,0 mm 25 mm 12 mm 30 mm wit 1 rol á 50 m 180.030 / 0002 Ò2 > "1Ó
1,0 mm 35 mm 19 mm 40 mm wit 1 rol á 50 m 180.030 / 0003 Ò2 > #6Ó
1,0 mm 45 mm 19 mm 50 mm wit 1 rol á 50 m 180.030 / 0004 Ò2 > $;Ó
1,0 mm 55 mm 19 mm 60 mm wit 1 rol á 50 m 180.030 / 0005 Ò2 > %@Ó
1,0 mm 65 mm 25 mm 70 mm wit 1 rol á 50 m 180.030 / 0006 Ò2 > &EÓ
1,5 mm 15 mm 12 mm 20 mm wit 1 rol á 50 m 180.030 / 0011 Ò2 > +^Ó
1,5 mm 25 mm 12 mm 30 mm wit 1 rol á 50 m 180.030 / 0012 Ò2 > ,cÓ
1,5 mm 35 mm 15 mm 40 mm wit 1 rol á 50 m 180.030 / 0013 Ò2 > -hÓ
1,5 mm 45 mm 19 mm 50 mm wit 1 rol á 50 m 180.030 / 0014 Ò2 > .mÓ
1,5 mm 55 mm 19 mm 60 mm wit 1 rol á 50 m 180.030 / 0015 Ò2 > /rÓ
1,5 mm 65 mm 25 mm 70 mm wit 1 rol á 50 m 180.030 / 0016 Ò2 > 0wÓ
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Hoekafwerkingsprofiel

greenteQ hoekafwerkingsprofiel  PVC

greenteQ hoekafwerkingsprofiel van hoogwaardig, UV-bestendig 
PVC Met schuimstof kleefband, toepasbaar binnen en buiten.
Het greenteQ hoekafwerkingsprofiel kan in beide richtingen wille-
keurig worden gebogen.
Op de beide helften is een 12 mm brede en 1 mm dikke zelfklevende 
band aangebracht. greenteQ hoekafwerkingsprofielen zijn in het wit 
leverbaar op rollen van 50 meter.

Producteigenschappen:
•	Bestand	tegen	UV	(lichtecht)
•	Kan	in	een	droge	omgeving	twee	jaar	worden	opgeslagen
•	Economisch,	schoon	en	gebruiksvriendelijk
•	Weinig	afval	door	levering	op	rol
•	Eenvoudig	te	vervoeren

dikte (A) segment B1 segment B2 plakband (C) totale breedte (D) oppervlak VE VBH Artikelnr.

1,0 mm 25 mm 25 mm 12 mm 50 mm wit 1 rol à 50 m 180.031 / 0001 Ò2 ? !/Ó
1,0 mm 20 mm 40 mm 12 mm 60 mm wit 1 rol à 50 m 180.031 / 0002 Ò2 ? "4Ó
1,0 mm 30 mm 30 mm 12 mm 60 mm wit 1 rol à 50 m 180.031 / 0003 Ò2 ? #9Ó
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