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ACTIEF

Nu een afspraak maken 

voor de praktijktraining

+ innovatieve oplossingen

+ voor alle toepassingen

+ eigen ontwikkeling

= voortreffelijk resultaat

STORCH – Steeds voor u actief

Zo ontwikkelen wij ons assortiment om af te plakken en af te dekken voortdurend verder. We volgen de markt op de 
voet en gaan in dialoog met de schilders. Zo ontstaan oplossingen die helemaal zijn afgestemd op elke toepassing. 
Bij ons vindt u voor alle toepassingen een veilige oplossing. U vindt ze in deze editie van de ACTIEF.

Philippe Schulze

Het professionele 4x4-systeem
Afplakken en afdekken met STORCH



Pagina 2ACTIEF

•  

Uw tape-kompas werd 
al verwijderd?

Dan sturen wij u graag 
een nieuw:

       0032 (0) 9 238 21 81/
       0032 (0) 9 361 31 36

Ook met CQ-folie

UV 

2  weeks

UV 

6weeks

De robuuste
Bijzonder scheurvast en vochtbestendig. 
"De robuuste" is een dikke, zeer stabiele 
en bijzonder scheurvaste vlakke crêpetape.
 
• voor al het coatingmateriaal
• voor eenvoudige pleisterwerken
• tot 2 weken uv-bestendig

19–50 mm x 50 m.   
Art.-Nr. 49 02 19/25/30/38/50

EASYpaper van STORCH: fi jne crêpe en precies afgestemd 
op werken met oplosmiddelhoudende en watergedragen 
verf en lak.

• rolt zeer goed af
• goede beginkleefkracht
• snel, eenvoudig afplakken

SOFTtapes van STORCH zijn robuuste afplaktapes van gladde, zachte 
kunststof of met dwarse groeven voor zware mechanische belastingen. 
Met gemiddelde kleefkracht en voor het afplakken van een gladde 
ondergrond.

• rolt gemakkelijk af
• vormvast
• gemakkelijk te verwijderen  

Papiertape: 
optimaal voor binnen

Tape van zachte kunststof: resistent

De oranje UV-Plus
Extra dunne, gladde, zeer soepele 
pvc-tape met gemiddelde kleefkracht.

• rolt zeer gemakkelijk af
• zeer vormvast en goed af te scheuren
• tot 6 weken uv-bestendig

30/50  mm x 30 m.   
Art.-Nr. 49 20 30/50

4x4 - het professionele systeem voor tapes en CoverQuick

om de juiste tape te vinden. Alle tapes zijn systematisch gerangschikt volgens hun toepassingsgebied. 
Optimaal afplakken en afdekken, zonder retouches. Boek nu al de 4x4-praktijktraining voor u en uw team.
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Praktijktraining voor 
schilders en stukadoors

+ Toegift: 
CoverQuick Folie
met uiterst robuuste, 
gele, vlakke crêpetape

+ Toegift: 
10x rolfolie HDPE
dunne, scheurvaste kwaliteit
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•  
Nu een 

afspraak maken!

Ook met CQ-folie

UV 

4weeks

UV 

2  weeks

Ook met CQ-folie

NIEUW!

De Paarse
• super dun voor uiterst vlakke 

verfranden
• speciaal voor behoedzaam afplakken 

van een uiterst gevoelige, gladde 
ondergrond, bv. behang en recent 
behandelde oppervlakken

• zeer geringe kleefkracht
• stabiel en scheurvast
• zeer grote vochtbestendigheid

19–50 mm x 50 m.
Art.-Nr. 49 38 19/25/30/38/51

Textieltape: robuust 
en scheurvast 
POWERtapes: onze textieltapes met kunststofl aag voor 
uiterst grote mechanische belastingen. Grote kleefkracht, 
gecombineerd met goede soepelheid

• Voor gladde en ruwe ondergrond
• Bijzonder scheurvast
• Gemakkelijk te verwijderen

Speciale papiertape: 
voor weer en wind
SUNNYpaper: gladde, zeer vocht- en uv-bestendige speciale 
afplakpapiertape voor professioneel gebruik binnen en buiten

• grote vochtbestendigheid
• voor zeer langdurig afplakken
• tot 6 maanden te verwijderen zonder sporen na te laten

De dikke blauwe
Extra dikke en extreem robuuste textieltape met grote 
kleefkracht. De premiumtextieltape heeft een uiterst 
stabiele vorm en zorgt ervoor dat alles heel recht 
wordt afgeplakt, bv. aan vensters en deuren.

4x4 - het professionele systeem voor tapes en CoverQuick

De praktijktraining voor 4x4 met als thema's:

• de juiste tape voor alle toepassingen

• verwijderen zonder sporen na te laten

• tijdbesparende CQ-oplossingen

• uitstekend resultaat zonder retouches

• zeer goed af te scheuren
• voor een gladde en ruwe 

ondergrond
• tot 2 weken uv-bestendig
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25 mm–50 mm x 25 m. 
Art.-Nr. 49 11 25/38/50

2 lijmvrije 
stroken

UV 

6months

Maskeertape
SUNNYmask UV-Plus
• De unieke, speciale papiertape. 

Octrooi aangevraagd.
• Zonder weekmaker
• Rand aan beide zijden vrij van 

lijm. Werken wordt comfortabel, 
onafhankelijk van de positie van 
de afdekmasker.

25 /35 mm x 25 m.  
Art.-Nr. 49 55 25/35

+ Toegift:
CoverQuick Folie met rode, 
speciale papiertape

+ Toegift:
CoverQuick Folie 
met extra dikke 
textieltape

UV 

6months

De Rode UV-Plus
• bijzonder scheurvast
• zeer soepel
• voor een gladde en ruwe 

ondergrond met dikke coating
• houdt ook stand op een licht 

vochtige ondergrond

19–50 mm x 50 m.
Art.-Nr. 49 32 19/25/30/38/50
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Info Video



UV 

6months

CQ-papier UV-Plus
• speciale papiertape 'de rode'
• robuust afdekpapier
• breedte tot 30 cm

Breedte 10/18/30 cm x 25 m lengte.
Art.-Nr. 48 78 10/20/30
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UV 

6months

UV 

2  weeks

UV 

6months

NIEUW!

Overhandigd door:

CQ-folie UV-Plus
Met extra dunne speciale papiertape voor uiterst effen 
verfranden. Gemiddelde kleefkracht en zeer grote vochtbe-
stendigheid. Voor een ruwe en licht vochtige ondergrond 
binnen en buiten.

• speciale papiertape 'de rode'
• tot 6 maanden uv-bestendig
• uitvouwbreedte tot 270 cm

Uitvouwbreedte 55–270 cm x 16–33 m lengte.
Art.-Nr. 48 64 55/14/21/27/53/13

CQ-folie de robuuste
Heel scheurvast, heel dik. De CQ met onze sterkste vlakke 
crêpetape om effi ciënt af te plakken en af te dekken bij alle 
coatings en licht pleisterwerk.

• zeer vochtbestendig
• heel scheurvast
• voor een gladde en licht ruwe ondergrond

Uitvouwbreedte 55/270 cm x 16/25 m lengte.
Art.-Nr. 48 69 55/27

Uitgebreid CQ-assortiment. Brede folies.

Met CQ van STORCH bent u goed voorbereid: dun 
of dik, smal of breed, papier of folie. Ons CQ-assor-
timent biedt voor alle toepassingen een passende 
Cover-Quick-oplossing. Om veilig en effi ciënt af te 
plakken en af te dekken.

Cover Quick: voor 
alle oppervlakken

C
over Q

uick

CQ-folie HDPE UVXL
Dikke, robuuste textieltape aan de buitenkant en voor retouches 
extra dunne, speciale papiertape aan de binnenkant.
 
• buiten dikke textieltape voor pleister- en plamuurwerken
• binnen extra dunne speciale papiertape 'de rode'
• om langdurig af te plakken
• voor een gladde ondergrond binnen en buiten

Uitvouwbreedte 55–320 cm x 16 m lengte.   
Art.-Nr. 48 93 55/14/21/24/27/32

Info Video


