
Eigenschappen

 Diepere plaatsing dan bij natuurborstels, gestabiliseerd met synthetische vezels, 
 voor hogere verfopname- en vasthouding

 Mantel van hoogwaardige kunstvezels voor een gelijkmatige verfafgifte met optimale finish

 Volledig gegoten hoogwaardige bus is vloeistofdicht en kan niet opzwellen

Verfkamerkwast LasurSTAR
Hogere opbrengst en een perfecte finish

Met gepatenteerde verfkamer
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Stempel van de handelaar

Malerwerkzeuge  
& Profigeräte GmbH 

Pijkestraat 122, bus 001 
B - 9041 Oostakker

Tel.: +32 (0)9 . 238 21 81
Fax: +32 (0)9 . 229 31 99

info@storch.be 
www.storch.be

Ø Borstellengte Art.-Nr.

25 mm 52 mm 02 23 25

29 mm 58 mm 02 23 29

Hulskwast LasurSTAR 
Kleine ronde vorm voor kleine oppervlakken en 
om bij te werken, bv. aan vensters

Gepatenteerde STORCH-innovatie met verfkamertechnologie: de diepere plaatsing dan bij uit mix van natuurlijke en  
synthetische haren garandeert een extreem hoge verfopname en -vasthouding. De langere, fijne synthetische haren slui-
ten de verfkamer bij het aanbrengen en maken een gelijkmatige verfafgifte met optimale finish mogelijk. Voor hogere  
opbrengsten met lazuur en lak van lage tot gemiddelde viscositeit, zowel op water- als oplosmiddelbasis.

Uw voordelen 

 Hoge verfopname en gelijkmatige verfafgifte
 Goed vasthouden van de verf met weinig druppels
 Bijzonder nuttig bij zeer vloeibare materialen, zoals: 
 Impregnering, olie, was, beits en lazuur

Traditionele  
lazuurkwast:

LasurSTAR
Verfkamerkwast:

Verfvasthouding  
in vergelijking:

na 5 sec.

na 15 sec.

Breedte Dikke Borstellengte Art.-nr.

100 mm        30 mm 75 / 65 mm 08 22 10

Breedte Dikke Borstellengte Art.-nr.

50 mm 21 mm 65 / 55 mm 04 22 50

75 mm        23 mm 68 / 58 mm 04 22 75

Platte kwast LasurSTAR
Speciale mix van synthetische haren met dieperliggen-
de verfkamer. Met bus van hoogwaardig kunststof en 
ongelakte houten-steel. De ideale platte kwast voor 
alle soorten lazuren.

Vlakkenstrijker LasurSTAR
Voor snel bewerken van grotere vlakken.
 


