Lasdekens en -gordijnen
Weldsafe lasscherm
Weldsafe lasscherm 180x180 cm inclusief lasgordijn.
Kleuren oranje en groen 174x174 cm.
Voorzien van zeilogen.
Makkelijk in elkaar te zetten.
Het frame is voorzien van wieltjes.
DIN EN 1598:2002-04

Artikelnummer
69.55.16066
69.55.18066
69.55.18266
69.40.10000
69.40.16066
69.40.18066

Omschrijving
Weldsafe lasscherm oranje
Weldsafe lasscherm groen
Weldsafe frame t.b.v. lasscherm 180x180cm
Weldsafe gordijnhaken, set a 25 stuks
Weldsafe Lasgordijn 174x174cm oranje
Weldsafe Lasgordijn 174x174cm groen kleur 9

St./Verp.
1/1
1/1
1/1
1
1
1

Kunststof lasgordijnen kleur groen
Lasgordijnen voorkomen lasogen en verblindingen en verhogen
de veiligheid, waarbij de lasser zichtbaar blijft. In vertikale stand
bestand tegen lasspatten en slijpsel, zelfdovend. Rondom
gezoomd en gelast, versterkte zeilogen voor gordijnhaken. Aan
elkaar te bevestigen d.m.v. ingelaste drukknopen. Scheur- en
trekvast. Flexibel en weerbestendig. Circa 0,4 mm dik. Inclusief 9
haken.
Groen kleur 9 voor elektrisch lassen, DIN-gekeurd.
Voorkomt verblinding.
Bestand tegen vonken, vlamvertragend.
Optimale licht- en zichtverhoudingen op de werkplek.
Energiebesparend.
Houden lawaai, stof, vuil, vocht en kou tegen.
Goed bestand tegen de meeste oliën, vetten, zuren en logen.
Artikelnummer
69.40.31160
69.40.31180
69.40.31200
69.40.31220
69.40.31240
69.40.31260
69.40.31280

Omschrijving
Groen kleur 9, 160 x 140 cm, met één zijde matte en één zijde gladde coating.
Groen kleur 9, 180 x 140 cm, met één zijde matte en één zijde gladde coating.
Groen kleur 9, 200 x 140 cm, met één zijde matte en één zijde gladde coating.
Groen kleur 9, 220 x 140 cm, met één zijde matte en één zijde gladde coating.
Groen kleur 9, 240 x 140 cm, met één zijde matte en één zijde gladde coating.
Groen kleur 9, 260 x 140 cm, met één zijde matte en één zijde gladde coating.
Groen kleur 9, 280 x 140 cm, met één zijde matte en één zijde gladde coating.

St./Verp.
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
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Lasdekens en -gordijnen
Kunststof lasgordijnen kleur oranje
Lasgordijnen voorkomen lasogen en verblindingen en verhogen
de veiligheid, waarbij de lasser zichtbaar blijft. In vertikale stand
bestand tegen lasspatten en slijpsel, zelfdovend. Rondom
gezoomd en gelast, versterkte zeilogen voor gordijnhaken. Aan
elkaar te bevestigen d.m.v. ingelaste drukknopen. Scheur- en
trekvast. Flexibel en weerbestendig. Circa 0,4 mm dik. Inclusief 9
haken.
Oranje voor autogeen lassen.
Voorkomt verblinding.
Bestand tegen vonken, vlamvertragend.
Optimale licht- en zichtverhoudingen op de werkplek.
Energiebesparend.
Houden lawaai, stof, vuil, vocht en kou tegen.
Goed bestand tegen de meeste oliën, vetten, zuren en logen.
Artikelnummer
69.40.35160
69.40.35180
69.40.35200
69.40.35220
69.40.35240
69.40.35260
69.40.35280

Omschrijving
Oranje, 160 x 140 cm, met tweezijdige gladde coating.
Oranje, 180 x 140 cm, met tweezijdige gladde coating.
Oranje, 200 x 140 cm, met tweezijdige gladde coating.
Oranje, 220 x 140 cm, met tweezijdige gladde coating.
Oranje, 240 x 140 cm, met tweezijdige gladde coating.
Oranje, 260 x 140 cm, met tweezijdige gladde coating.
Oranje, 280 x 140 cm, met tweezijdige gladde coating.

St./Verp.
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10

Kunststof lasgordijnen kleur blank transparant
Lasgordijnen voorkomen lasogen en verblindingen en verhogen
de veiligheid, waarbij de lasser zichtbaar blijft. In vertikale stand
bestand tegen lasspatten en slijpsel, zelfdovend. Rondom
gezoomd en gelast, versterkte zeilogen voor gordijnhaken. Aan
elkaar te bevestigen d.m.v. ingelaste drukknopen. Scheur- en
trekvast. Flexibel en weerbestendig. Circa 0,4 mm dik. Inclusief 9
haken.
Glashelder voor slijpen en snijden.
Bestand tegen vonken, vlamvertragend.
Optimale licht- en zichtverhoudingen op de werkplek.
Energiebesparend.
Houden lawaai, stof, vuil, vocht en kou tegen.
Goed bestand tegen de meeste oliën, vetten, zuren en logen.
Artikelnummer
69.40.36160
69.40.36180
69.40.36200
69.40.36220
69.40.36240
69.40.36260
69.40.36280

Omschrijving
Blank transparant, 160 x 140 cm, met tweezijdige gladde coating.
Blank transparant, 180 x 140 cm, met tweezijdige gladde coating.
Blank transparant, 200 x 140 cm, met tweezijdige gladde coating.
Blank transparant, 220 x 140 cm, met tweezijdige gladde coating.
Blank transparant, 240 x 140 cm, met tweezijdige gladde coating.
Blank transparant, 260 x 140 cm, met tweezijdige gladde coating.
Blank transparant, 280 x 140 cm, met tweezijdige gladde coating.

St./Verp.
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
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Vlamboog lamellengordijnen
Lamellen vereenvoudigen de aan- en afvoer van materiaal en
personen. Sluiten goed aan zonder de opening onnodig groot te
maken. Geschikt als zelfsluitend geluids-, tocht-, vocht-, stof- en
windscherm in deuren en doorgangen.

Artikelnummer
69.40.36412
69.40.36413
69.40.36414
69.40.36415

Omschrijving
Groen kleur 9, 300 x 2 mm.
Groen kleur 9, 300 x 3 mm.
Oranje, 300 x 2 mm.
Blank transparant, 300 x 2 mm.

Mtr/Verp
1/50
1/50
1/50
1/50

Weldsafe lasscherm met lasgordijnen zonder zwenkwielen
Lasscherm met 2 lasgordijnen, 2,3 meter breed, zonder
zwenkwielen.

Artikelnummer
69.55.36742
69.55.36744
69.55.36746

Omschrijving
Lasscherm met 2 groene lasgordijnen, 2,3 meter breed, zonder zwenkwielen.
Lasscherm met 2 oranje lasgordijnen, 2,3 meter breed, zonder zwenkwielen.
Lasscherm met 2 blanke gordijnen, 2,3 meter breed, zonder zwenkwielen.

St./Verp.
1/1
1/1
1/1

Weldsafe lasscherm met lasgordijnen, zwenkarmen en zwenkwielen
Lasscherm met lasgordijnen en 2 zwenkarmen, 4,5 meter breed,
met zwenkwielen.

Artikelnummer
69.55.37712
69.55.37714
69.55.37717

Omschrijving
Lasscherm met groene lasgordijnen en 2 zwenkarmen, 4,5 meter breed, met zwenkwielen.
Lasscherm met oranje lasgordijnen en 2 zwenkarmen, 4,5 meter breed, met zwenkwielen.
Lasscherm met blanke gordijnen en 2 zwenkarmen, 4,5 meter breed, met zwenkwielen.

St./Verp.
1/1
1/1
1/1
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Weldsafe zwenkarm met laslamellen
Zwenkarm met laslamellen, 1,10 meter breed.

Artikelnummer
69.55.36792
69.55.36794
69.55.36796

Omschrijving
Zwenkarm met groene laslamellen, 1,10 meter breed.
Zwenkarm met oranje laslamellen, 1,10 meter breed.
Zwenkarm met blanke lamellen, 1,10 meter breed.

St./Verp.
1/1
1/1
1/1

Weldsafe de luxe lasscherm onderdelen
Artikelnummer Omschrijving
69.55.36550
Lamel ophangklip, kunststof, ø 1 duim, met 2 bevestigingspunten.
69.55.37705
Zwenkarm 1095 mm, (geschikt voor 1 lasgordijn 1800 x 1400 mm (H x B), of 4 lamellen x 300 mm
br).
69.55.37711
Zwenkwiel, inclusief bout en moer, ø 50mm.
69.55.37716
Zwenkwiel met rem, inclusief bout en moer, ø 50mm.

St./Verp.
1/50
1/1
1/1
1/1

Lasgordijnrail
Zware gordijnrailprofielen en toebehoren voor het
probleemloos en snel maken van afscheidingen, wind-, stof- en
vloeistofschermen, las- en slijpkabines.

Artikelnummer
69.55.25000
69.55.25050
69.55.25100
69.55.25120
69.55.25130
69.55.25160
69.55.25175

Omschrijving
Lasgordijnrail, ijzer gegalvaniseerd, afmeting 25 x 24 mm, lengte 3 meter.
Bocht 90°, radius 650 mm.
Nylon roller voor gordijnrail.
Rubber eindstop voor gordijnrail.
Plafondsteun voor gordijnrail, 69 x 40 x 2 mm.
Verbindstuk voor gordijnrail, lengte 9 cm, compleet met bouten.
Zware stalen gordijnhaak, voor zware gordijnen.

St./Verp.
3
1
10
10
10
10
1

Beschermparasol
Beschermparasol met knikafstelling. Uitgevoerd met dubbel
gecoat nylon doek. Een goede bescherming tegen regen en wind.
Ø 2,2 meter.

69

Artikelnummer Omschrijving
69.40.40998
Beschermparasol, nylon doek.

St./Verp.
1/10
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Lasparasols
Lasparasol met knikafstelling, 10 baleinen van 4,5 mm, voorzien
van een stevige stormvaste mast met een wanddikte van 1,5 mm
(binnendiameter 29 mm, buitendiameter 32 mm). Uitgevoerd met
waterdicht, schimmelwerend en vlamdovend katoen. Kleur blauw.

Artikelnummer Omschrijving
69.40.40925
Lasparasol, diameter 2,5 meter.
69.40.40930
Lasparasol, diameter 3,0 meter.

St./Verp.
1/4
1/1

Laskussens
Laskussens rundsplitleder gestikt met Kevlar garen.

Artikelnummer Omschrijving
69.65.20001
Lederen kussen met aan een zijde alumininuim coating, 50 x 50 x 8 cm.
69.65.20005
Lederen kussen 50 x 50 x 6 cm.

St./Verp.
1/4
1/4
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Lasdekens en -gordijnen
Lastenten
Het huisjesmodel heeft een afmeting van 2 x 2 x 2 meter. Het
doek kan aan de voor/en achterzijde opgeslagen worden. De
openingen kunnen d.m.v. zeilogen gesloten worden. De stabiliteit
wordt vergroot dankzij de slikranden van 20 cm. Het tentdoek is
gemaakt van vlamvertragend en waterafstotend polyester met
aan beide zijde gecoat PVC.
Het huisjesmodel wordt geleverd inclusief of exclusief ijzeren
buizen-frame.
Artikelnummer Omschrijving
69.49.40010
Lastent compleet inclusief ijzeren buizen-frame.
69.49.40011
Lastent huisjesmodel exclusief ijzeren buizen-frame.

St./Verp.
1/1
1/1

Lasdeken "Sparkshield" - K type 0106004/BA, gewicht 690 gr/m²
Eenzijdig gecoat met polyurethaan, kleur grijs. Temperatuur
550°C. Dikte 0,7 mm.
Opvangen van lasdruppels; uitermate geschikt voor een duurzam
las- en slijpgordijn.
Levering op rollen van 25 x 1 meter.

Artikelnummer Omschrijving
69.49.20000
Glasvezel doek Sparkshield type K.

Mtr/Verp
1/25

Lasdeken "Sparkshield" - SL type 1AB-3732/130, 570 gr/m²
Tweezijdig gecoat met silicone rubber, kleur grijs. Temperatuur
630°C. Dikte 0,55mm. Bescherming tegen vonken en spetters,
lichte las-of beschermingsdeken.
Levering op rollen van 25 x 1 meter.

Artikelnummer Omschrijving
69.49.20010
Sparkshield type SL.

Mtr/Verp
1/25
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Lasdeken "Sparkshield" - A type 0106004/BB, gewicht 720 gr/m²
Tweezijdig gecoat met polyurethaan, kleur grijs. Temperatuur
600°C. Dikte 0,8 mm. Bescherming tegen vonken en spetters,
Opvangen van lasdrupperls; uitermate geschikt als duurzaam lasen slijpgordijn.
Levering op rollen van 25 x 1 meter.

Artikelnummer Omschrijving
69.49.20020
Glasvezel doek Sparkshield type A.

Mtr/Verp
1/25

Lasdeken "Sparkshield" - SZ type 5AB-3784/200, gewicht 1080 gr/m²
Tweezijdig gecoat met silicone rubber, kleur grijs. Temperatuur
980°C. Dikte 1,0 mm. Opvangen van lasdruppels en vloeibaar
staal bij gutsen en snijden, duurzame lasdeken.
Levering op rollen van 50 x 1 meter.

Artikelnummer Omschrijving
69.49.20050
Glasvezel doek Sparkshield type SZ.

Mtr/Verp
1/50

Lasdeken "Sparkshield" - H type 02100005, gewicht 1200 gr/m²
Tweezijdig gecoat met polyurethaan, als ook een high temp.
coating voor kortdurende hoge belasting. Goud kleurig.
Temperatuur 750°C, kortdurend 900°C. Dikte 1,7 mm.
Opvang van lasdruppels; uitermate geschikt voor een duurzaam
las-/ en slijpgordijn.
Levering op rollen van 25 x 1 meter.

Artikelnummer Omschrijving
69.49.20060
Glasvezel doek Sparkshield type H.

Mtr/Verp
1/25
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Lasdeken "Sparkshield" - O type 03000004, gewicht 1250 gr/m²
Tweezijdig gecoat silicaatdoek, als ook een high temp. coating
om rafeling te minimaliseren. Kleur witgoud. Temperatuur 1100°
C, kortdurend tot ca. 1600° C. Dikte 1,4 mm. Opvangen van
lasdruppels en gutsen; uitermate geschikt voor werken onder
extreme omstandigheden.
Levering op rollen van 50 x 0,91 meter.

Artikelnummer Omschrijving
69.49.20080
Glasvezel doek Sparkshield type 4AB-860.

Mtr/Verp
1/50

Glasdoek Tyglas YO 398/398
Tyglas type YO 398/398, speciaal gecoat geweven glasdoek,
kleur bruin, 100 cm breed, 1100 g/m², dikte 1,5 mm.
Geschikt voor zwaar las- en slijpwerk met een continue
temperatuurbelasting van 1000 °C en een piekbelasting van 1200
°C.

Artikelnummer Omschrijving
69.49.51398
Tyglas, type YO 398/398, 1,5 mm, 1100 g/m².

Mtr/Verp
1/50

Auto/motor lasdekens
Auto/motor lasdekens vervaardigd van hittewerend Tyglas VC
(aluminium coating).
De lasdekens worden gebruikt in de auto-industrie om
laswerkzaamheden aan auto's uit te kunnen voeren zonder
beschadigingen door lasspatten.

Artikelnummer Omschrijving
69.49.60220
2 x 2 meter, type YO/533/031/9246.

St./Verp.
1/1
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