Prijslijst
2020

De beste merken, aantrekkelijk g
 eprijsd. Eenvoudig online besteld op afvoegen.nl

#afvoegen

Wij zijn
afvoegen.nl
Een webshop voor
professionele afvoegers!
Wij maken het mogelijk 24/7, online
eenvoudig de beste afvoegproducten
te bestellen. Vandaag voor 14 uur
besteld, is de volgende werkdag bij
jou op de bouw of in je opslag!

Afvoegen.nl is een onderdeel van Obimex. Obimex is een
groothandel in systeemplafonds, gipsplafonds, gipswanden en systeemwanden. Met ruim 40 jaar ervaring in de
droge afbouw hebben we veel kennis en kunde opgebouwd om jou zo goed mogelijk te kunnen helpen. Heb je
een vraag? Neem dan snel contact op. We helpen je graag
verder.

Product proberen?

Wij geven je de unieke mogelijkheid om al onze producten zelf eerst eens te testen. Mannes, onze demonstrateur, rijdt onze demobus heel Nederland door om bij jou
op de bouwplaats demonstraties te geven van de nieuwste producten en beste gereedschappen. Plan snel een
demo in via Afvoegen.nl

Het team achter
afvoegen.nl heeft
meer dan 40 jaar
ervaring in de
afbouwbranche.
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Uiteraard ook telefonisch bereikbaar. T 0546 455 513

Gratis!

2 dozen & 1 emmer
Sudden bond

bij je eerste
online bestelling!

Ruim assortiment met
volledige garantie
Vandaag besteld, morgen
gratis op locatie geleverd
De beste merken,
aantrekkelijk geprijsd
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Sudden Bond / Miller

514000270

514000271

514000376

Artikel

Omschrijving

Pallet

514000270

Miller/Sudden Bond Fill&Finish (17 liter/emmer)

36 emmers

514000271

514000376

514000374

514000275

Miller/Sudden Bond Fill&Finish (14.7 liter/doos)

Miller Jointfiller 45 (5 kilo/zak)

Prijs 
42.23 / st
10 st of meer

40.17 / st

20 st of meer

38.11 / st

36 st of meer

36.97 / st

48 doos

30.88 / st
10 st of meer

29.85 / st

20 st of meer

28.82 / st

64 st of meer

27.78 / st

100 zak

Miller Jointfiller 90 (12,5 kilo/zak)

7.92 / st
33 zk of meer

6.77 / st

66 zk of meer

6.32 / st

100 zk of meer

5.99 / st

50 zak

19.80 / zk
16 zk of meer

16.92 / zk

33 zk of meer

15.80 / zk

50 zk of meer

14.98 / zk

Sudden Bond lege emmer t.b.v. refill-boxes

11,98 p/st

O
 ngeëvenaard, arm-besparend

 Z onder gedoe schoon

U
 itermate geschikt voor het

V
 ullen, finishen en

 Lichtgewicht pasta en

D
 uurzaam en extra voordelig:

en soepel te verwerken

gebruik met voegbakken
makkelijk te schuren
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514000374

te maken

klasse A met één product
Sudden Bond Refill-dozen

Ruim assortiment met
volledige garantie

Vandaag besteld, morgen
gratis op locatie geleverd

De beste merken,
aantrekkelijk geprijsd

Level 5 gereedschappen

514000350

514000351

514000353

514000352

514000354

514000355

514000356

514000357

514000358

514000359

514000360

514000361

514000362

514000363

514000364

514000365

514000366

514000367

514000368

514000380

514000381

514000382

Artikel

Omschrijving

Prijs 

514000350

Level 5 vaste steel voegbak 850mm (34”) (L5 4-711)

199.98 / st

514000351

Level 5 vaste steel voegbak 1050mm (42”) (L5 4-712)

219.98 / st

514000353

Level 5 vaste steel voegbak 1350mm (54”) (L5 4-740)

239.98 / st

514000352

Level 5 Norsel tbv pomp (L5 4-715)

119.98 / st

514000354

Level 5 Nail Spotter 50mm (2”) (L5 4-754)

299.98 / st

514000355

Level 5 Nail Spotter 75mm (3”) (L5 4-755)

319.98 / st

514000356

Level 5 Joint Compound Pomp (L5 4-771)

598.00 / st

514000357

Level 5 Nail Spotter steel (rood aluminium) (L5 4-776)

99.98 / st

514000358

Level 5 Voegbak flexibele steel (76 -106 cm) (L5FBEH42)

398.00 / st

514000359

Level 5 Voegbak flexibele steel (101-157) cm (LS 4-780)

418.00 / st

514000360

Level 5 Voegbak flexibele steel (121-198 cm) L5FBEH78

458.00 / st

514000361

Level 5 Flat Box voegbak 175mm (7”) L5 4-784

498.00 / st

514000362

Level 5 Flat Box voegbak 250mm (10”) L5 4-785

518.00 / st

514000363

Level 5 Flat Box voegbak 300mm (12”) L5 4-786

558.00 / st

514000364

Level 5 Mega Flat Box voegbak 175mm (7”) L5 4-787

558.00 / st

514000365

Level 5 Mega Flat Box voegbak 250mmn (10”) L5 4-788

578.00 / st

514000366

Level 5 Mega Flat Box voegbak 300mm (12”) L5 4-789

598.00 / st

514000367

Level 5 Nail Spotter flexibele (91-132 cm) L5 4-793

198.00 / st

514000368

Level 5 Nail Spotter flexibele (127-182 cm) L5 4-797

238.00 / st

514000380

Level 5 voegbakken set incl. pomp en steel (klein/middel)

2198.00 / st

514000381

Level 5 voegbakken set incl. pomp en steel (middel/groot)

2298.00 / st

514000382

Level 5 Bazoeka automatic taper (4-760)

1798.00 / st
5

Level 5 voeggereedschappen
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514000300

514000301

514000302

514000303

514000304

514000305

514000306

514000307

514000308

514000309

514000310

514000311

514000312

514000313

514000314

514000315 t/m
514000317

514000318

514000319

514000383

514000384

514000385 t/m
514000388

514000389

514000390

Artikel

Omschrijving

Prijs 

514000300
514000301
514000302
514000303
514000304
514000305
514000306
514000307
514000308
514000309
514000310
514000311
514000312
514000313
514000314
514000315
514000316
514000317
514000318
514000319
514000383
514000384
514000385
514000386
514000387
514000388
514000389
514000390

Level 5 gipszaag soft grip 152 mm (5-100)
Level 5 Emmer Scoop Stainless Steel (5-210)
Level 5 Afstrijkmes (5-134) RVS Soft grip 8”/203 mm
Level 5 Afstrijkmes (5-136) RVS Soft grip 10”/254 mm
Level 5 Afstrijkmes (5-137) RVS Soft grip 12”/304 mm
Level 5 Afstrijkmes (5-138) RVS Soft grip 14”/355 mm
Level 5 Voegmes soft grip 3”/76 mm (5-139)
Level 5 Voegmes soft grip 4”/101 mm (5-140)
Level 5 Voegmes soft grip 5”/127 mm (5-141)
Level 5 Voegmes soft grip 6”/152 mm (5-142)
Level 5 Voegmes soft grip 8”/203 mm (5-144)
Level 5 Voegmes black plastic 4”/101 mm (5-170)
Level 5 Voegmes black plastic 5”/127 mm (5-171)
Level 5 Voegmes black plastic 6”/152 mm (5-172)
Level 5 9-in-1 Carbon Steel Pu Black Plastic Handle (5-200)
Level 5 Mud Pan RVS - 30 cm (5-332)
Level 5 Mud Pan RVS - 35 cm (5-334)
Level 5 Mud Pan RVS - 40 cm (5-336)
Level 5 Pro Mixing garde Joint (5-292)
Level 5 Pro Mixer Adaptor (5-295)
Level 5 Vlak Spaan gold SS + leren handvat 305 mm (12 inch) 4-961
Level 5 Holle Spaan gold SS + leren handvat 305 mm (12 inch) 4-971
Level 5 Skimming blade - Finishing knife 400 mm (16 inch) 4-916
Level 5 Skimming blade - Finishing knife 600 mm (24 inch) 4-924
Level 5 Skimming blade - Finishing knife 800 mm (32 inch) 4-932
Level 5 Skimming blade - Finishing knife 1000 mm (40 inch) 4-940
Level 5 Skimming blade Adapter t.b.v. steel
Level 5 Skimming blade steel 60 Inch 2”-5” (1500 mm) 4-942

24.98 / st
23.98 / st
31.98 / st
33.98 / st
35.98 / st
37.98 / st
25.98 / st
26.98 / st
27.98 / st
28.98 / st
29.98 / st
26.98 / st
27.98 / st
28.98 / st
24.98 / st
45.00 / st
49.90 / st
55.90 / st
69.98 / st
29.98 / st
119,90 / st
119,90 / st
139,90 / st
189,90 / st
219,90 / st
279,90 / st
69,90 / st
99,90 / st

Ruim assortiment met
volledige garantie

De beste merken,
aantrekkelijk geprijsd

Vandaag besteld, morgen
gratis op locatie geleverd

Knauf voeg

221110029

2211100296

2211100295

2211100294

221110071

221110066

221110067

2211100533

2211100283

Artikel

Omschrijving

Pallet

221110029

Knauf Joint Compound Fill-Finish

33 emmers/pallet

2211100296

Knauf Easyfinish 20kilo/emmer (33em/pallet)

33 emmers/pallet

2211100295

Knauf Easyfiller 45 5kg/zak (200zak/pallet)

200 zak/pallet

2211100294

Knauf Easyfiller 90 voegenvuller 20kg/zak (48zak/pallet)

48 zak/pallet

2211100283

Knauf Pro-Spray All Purpose 16.5kilo/zak (Groen)

42 zak/pallet

2211100284

Knauf Pro-Spray Light 16.5kilo/zak (Rose)

50 zak/pallet

221110064

Knauf 45 Flott zak 5 kg

100 zak/pallet

221110071

Knauf Drystar Filler zak 5kg

200 zak/pallet

221110066

Knauf Uniflott zak 5 kg

200 zak/pallet

221110067
2211100533

Knauf Uniflott zak 25 kg
Knauf Safeboard spachtel emmer 5 kg

42 zak/pallet
60 emmers/pallet

2211100284

221110064

Prijs 
11 st of meer
21 st of meer
33 st of meer
11 st of meer
21 st of meer
33 st of meer
51 zk of meer
100 zk of meer
200 zk of meer
11 zk of meer
21 zk of meer
48 zk of meer
11 zk of meer
26 zk of meer
50 zk of meer
11 zk of meer
26 zk of meer
50 zk of meer
30 zk of meer
71 zk of meer
100 zk of meer
50 zk of meer
100 zk of meer
150 zk of meer
200 zk of meer
50 zk of meer
100 zk of meer
150 zk of meer
200 zk of meer

13 st of meer
25 st of meer
46 st of meer
60 st of meer

43.24 / st
41.18 / st
39.12 / st
38.11 / st
43.24 / st
41.18 / st
39.12 / st
38.11 / st
8.76 / st
8.22 / st
7.73 / st
7.19 / st
31.91 / zk
29.87 / zk
28.82 / zk
26.78 / zk
35.00 / zk
33.07 / zk
31.50 / zk
30.01 / zk
35.00 / zk
33.08 / zk
31.50 / zk
30.01 / zk
9.27 / zk
8.78 / zk
8.43 / zk
8.10 / zk
56.89 / zk
28.84 / zk
27.73 / zk
26.35 / zk
25.65 / zk
25.73 / zk
23.79 / zk
22.89 / zk
22.00 / zk
21.16 / zk
164.00 / st
92.68 / st
82.44 / st
79.27 / st
76.22 / st
73.29 / st
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Siniat voeg

2211100537

2211100538

2211100535

2211100543

2211100544

Artikel

Omschrijving

Pallet

2211100537

Siniat Filler B45 zak 5 kg

200 zak/pallet

2211100538

2211100535

2211100536

2211100543

2211100544

221110073

Siniat Filler B90 zak 25 kg

Siniat Filler B120 zak 25 kg

Siniat Filler B30 zak 5 kg

Siniat Readymix Pro (15 liter/emmer)

Siniat Readymix Fill & Finish 14.71 l/emmer

Siniat Filler X60 sneldrogend
Vezelversterkt

221110073

Prijs 
8.22 / zk
75 zk of meer

7.73 / zk

150 zk of meer

7.21 / zk

200 zk of meer

6.74 / zk

42 zak/pallet

36.03 / zk
11 zk of meer

34.15 / zk

26 zk of meer

32.57 / zk

42 zk of meer

30.90 / zk

42 zak/pallet

36.03 / zk
11 zk of meer

34.15 / zk

26 zk of meer

32.57 / zk

42 zk of meer

30.90 / zk

200 zk (5 kg/zk)

8.22 / zk
75 zk of meer

7.73 / zk

150 zk of meer

7.21 / zk

200 zk of meer

6.74 / zk

33 emmers/pallet

61.78 / zk
11 zk of meer

53.83 / zk

21 zk of meer

51.27 / zk

33 zk of meer

48.93 / zk

33 emmers

51.48 / zk
11 zk of meer

51.17 / zk

21 zk of meer

49.17 / zk

33 zk of meer

47.28 / zk

200 zk (5 kg/zk)

20.37 / st
2 st of meer

20.44 / st

50 st of meer

19.57 / st

100 st of meer

18.73 / st

150 st of meer

17.86 / st

200 st of meer

17.16 / st

De beste merken, aantrekkelijk g
 eprijsd.
Eenvoudig online besteld op afvoegen.nl
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Ruim assortiment met
volledige garantie

Vandaag besteld, morgen
gratis op locatie geleverd

De beste merken,
aantrekkelijk geprijsd

Gyproc voeg

221110050

221110040

221110051

221110031

Artikel

Omschrijving

Pallet

221110050

Gyproc JointFiller 45 zak 5 kg

105 zak/pallet

Prijs 
8.22 / zk
105 zk of meer

221110040

221110051

221110031

Gyproc Jointfiller 90 zak 20 kg

Gyproc JointFiller 120 zak 25 kg

Gyproc JointFiller Vario zak 5 kg

Gyproc ProMix Elite (17 liter per emmer)

60 zak/pallet

6.74 / zk
29.85 / zk

11 zk of meer

28.41 / zk

26 zk of meer

26.95 / zk

40 zk of meer

26.24 / zk

60 zak/pallet

51.48 / zk
2 zk of meer

50.45 / zk

13 zk of meer

48.43 / zk

25 zk of meer

46.10 / zk

46 zk of meer

44.85 / zk

60 zk of meer

43.12 / zk

108 zak/pallet

20.58 / zk

32 emmer/pallet

2 zk of meer

19.14 / zk

25 zk of meer

18.42 / zk

53 zk of meer

17.70 / zk

81 zk of meer

17.00 / zk

108 zk of meer

16.38 / zk
Op aanvraag

Matra voeg

2211100539

2211100540

Artikel

Omschrijving

Prijs 

2211100539

Matra wondertex Joint filler (12.5kilo/zak-64zak/pallet)

24.03 / zk

2211100540

Matra wondertex Joint cement (25kilo/zak-48zak/pallet)

58.65 / zk

Vraag een demonstratie aan,
en onze bus komt gratis bij

jou op de bouw!

Ga snel naar afvoegen.nl
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Hoekafwerking / Gaasband / Stucstopprofielen

221110027

221110028

221110062

221110063

224010102

224010108

224010107

224010106

224010104

224010103

221110024

Artikel

Omschrijving

221110027

USG Voegband papier/staal (30m1/rol) cornertape

221110028

221110062

224010101

224010105

Prijs 
28.28 / rl
6 rl of meer

26.90 / rl

11 rl of meer

26.24 / rl

21 rl of meer

24.56 / rl

Papier/staal buitenhoek Dallas (tbv hopper)35x35x3000(50st/p)

6.70 / st
2 st of meer

6.28 / st

26 st of meer

5.71 / st

51 st of meer

5.11 / st

Las Vegas stalen binnenhoek 3000mm pap.ommanteld (50st/pk)

6.70 / st
2 st of meer

5.21 / st

26 st of meer

4.74 / st

51 st of meer

4.24 / st

221110063

Goppinger stalen eindprofiel 3005mm pap.ommanteld (50st/pk)

6.70 / st

224010099

Stalen 90 graden hoekprofiel 3000mm (114/1030) 25st/pk

3.07 /m1

224010101

Stalen L-stucstopprof. 3000mm tbv 12.5mm 130/1131 (25st/pk)

3.07 /m1

224010102

Stalen L-stucstopprof. 3000mm tbv 15mm 136/1132 (25st/pk)

3.48 /m1

224010108

Stalen stucstopprofiel 3000mm type L0170/1313 (15st/pk)

3.89 /m1

224010107

Stalen stucstopprofiel 3000mm type U0171/1311 (15st/pk)

10.24 /m1

224010106

Pvc dilitatievoeg met V-groef 3000mm 8501 (25st/pk)

2.66 /m1

224010105

Pvc dilitatievoeg+witte veter 2500mm 8511/3750 (25st/pk)

2.66 /m1

224010104

Pvc wandelstok met zelfkl.foam 2500mm tbv 12.5mm 8825(56s/pk)

4.92 /m1

224010103

Pvc L-stucstopprofiel 3000mm tbv 12.5mm 8125 (25st/pk)

2.25 /m1

221110024

Voegband voor togen kunststof 3000mm 8201/3767 (50st/pk)

1.36 /m1

Volg Afvoegen.nl op:
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224010099

#afvoegen

Ruim assortiment met
volledige garantie

Vandaag besteld, morgen
gratis op locatie geleverd

De beste merken,
aantrekkelijk geprijsd

Miller: Hoekafwerking / Gaasband / Papierband

514000370

514000371

514000372

Artikel

Omschrijving

Prijs 

514000370

Miller gaasband 50mm (90m1/rol) 24 rol/doos

6.80 / rl

514000371

514000372

24 rl of meer

5.13 / rl

120 rl of meer

4.84 / rl

240 rl of meer

4.64 / rl

Miller voegband papier (75m1/rol) 36 rol/doos

6.16 / rl
36 rl of meer

5.95 / rl

72 rl of meer

5.54 / rl

108 rl of meer

5.13 / rl

Miller flexcorner 52mm (30m1/rol) 10 rol/doos

22.64 / rl
10 rl of meer

18.52 / rl

30 rl of meer

18.03 / rl

50 rl of meer

17.51 / rl

Knauf voeggereedschap

514000235
t/m 514000238

514000239

514000139

Artikel

Omschrijving

Prijs 

514000235

Vlakspaan 45cm (E571001)

131.98 / st

514000236

Vlakspaan 60cm (E571002)

153.98 / st

514000237

Vlakspaan 80cm (E571003)

175.98 / st

514000238

Vlakspaan 100cm (E571005)

219.98 / st

514000239

Telescoopstang tbv vlakspaan

175.98 / st

514000139

Hopper tbv voegband papier/staal

550.00 / st

5140001391

Buitenhoekroller+steel (1800mm)17tt no-coat

-

11

TapeTech gereedschappen
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514000166

514000147

514000133

514000134

514000135

514000136

514000137

514000138

514000252

514000253

5140002551

5140002552

5140002553

5140002554

5140002555

5140002556

5140002557

5140002558

5140002559

5140002560

5140002561

Artikel

Omschrijving

Prijs 

514000166

Tapetech Binnenhoekroller tbv papier- band 15TT

495.00

514000147

Tapetech Zwanenhals (tbv vullen bezoeka) 85TT

349.80

514000133

Tapetech Voegbak 250mm (power assist) 28TT

1306.80

514000134

Tapetech Voegbak 300mm (power assist) 33TT

1317.80

514000135

Tapetech Pomp tbv sheetrock 74TT

1295.80

514000136

Tapetech Norsel (tbv pomp) 90T

252.98

514000137

Tapetech Steel 1350mm (vaste lengte) 8054TT

657.80

514000138

Tapetech Steel 1800mm (vaste lengte) 8072TT

775.00

514000252

Tapetech mudrunner binnenhoekvuller 16tt/90

275.00

514000253

Tapetech mudrunner easyroll binnenhoekfinisher 48tt

1045.00

5140002551

Tapetech Compact Power (585971) Wizard Assist Box (handvat)

274.98

5140002552

Tapetech Quickbox voegenbakbox 150mm (585976)

723.80

5140002553

Tapetech Compound Tube 600mm (585977)

494.98

5140002554

Tapetech Compound Tube 900mm (585980)

549.98

5140002555

Tapetech Compound Tube 1060mm (585983)

604.98

5140002556

Tapetech Corner Applicator 200mm (286010)

770.00

5140002557

Tapetech buitenhoekroller (585963)

495.00

5140002558

Tapetech buitenhoekroller voor metal tape (585964)

473.00

5140002559

Tapetech Corner flucher 60mm (585984)

241.98

5140002560

Tapetech Corner flucher 75mm (585985)

261.80

5140002561

Tapetech Corner flucher 90mm (585986)

283.80

Ruim assortiment met
volledige garantie

Vandaag besteld, morgen
gratis op locatie geleverd

De beste merken,
aantrekkelijk geprijsd

Obimex voeggereedschap

514000100

514000101

514000118

514000119

514000151

514000153

514000154

514000103

514000107

514000109

514000110

514000106

514000146

514000140

514000141

514000142

514000104

514000105

514000155

514000158

514000160

514000190

514000191

514000255

514000256

514000257

514000258

514000259

514000260

514000276

514000277

514000278

514000279

514000280

Artikel

Omschrijving

Prijs 

514000100

Schuurblok met stok 240x80mm 5704

60.50 / st

514000101

Handschuurblok 240x80mm 5700

27.50 / st

514000118

Schuurgaas 100mm (10st/pk) 5722

26.38 / pk

514000119

Schuurgaas 180mm (10st/pk) 5726

26.38 / pk

514000151

Radius 360, houder (rond) met klittenband (R360)

197.98 / st

514000153

Radius 360 schuurpapier met klittenband (sd240-10) 5st/pk

32.98 / pk

514000154

Radius 360 schuurpapier met klittenband (sd80-10) 10st/pk

32.98 / pk
Vervolg op pagina 14 
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Artikel

Omschrijving

Prijs 

514000103

Shadow Proline 305x120 mm Biko Softgrip holle spaan

77.00 / st

514000107

Spachtelmes (met bitje) (100114) 150mm,kunststof greep

32.98 / st

514000109

Doordagt Spackmes (afstrijk) RVS 200 mm

19.78 / st

514000110

Doordagt Spackmes (afstrijk) RVS 300 mm

21.98 / st

514000106

Spaarbord 400x400mm 4832

54.98 / st

514000146

Hoekroller 17TTE (tbv flexcorner)

-

514000140

Slimmils stelten 38-58cm.

547.80 / st

514000141

Slimmils stelten 46-76mm

605.00 / pr

514000142

Slimmils stelten 60-100cm

657.80 / pr

513000114

Spaarbord

60.34 / st

514000098

Marschaltown voegmes 150mm RVS duragrip (J4886550)

32.07 / st

514000099

Marscheltown binnenhoekroller incl.steel 1220mm (MRC)

599.28 / st

514000104

Binnenhoektroffel 5020

16.97 / st

514000105

Buitenhoektroffel 5022

13.61 / st

514000155

Radius 360 vervangingspad (rp-std) 15mm

43.98 / st

514000158

Vachtroller tbv papierband

15.38 / st

514000160

Spachtelmes met bitje hout 150mm

25.98 / st

514000190

Pleisterspaan Marshalltown rvs 280mm (21.112.228.12)

120.98 / st

514000191

Voegmes staal 150mm 21.521.15 Marshalltown

43.98 / st

514000255

Kraft pleisterspaan RVS 330x125mm

109.98 / st

514000256

Kraft voegmes, geheel RVS 150mm breed

39.58 / st

514000257

Kraft voegmes proform greep 150mm

43.98 / st

514000258

Kraft mudpan RVS

52.80 / st

514000259

Kraft borstel met kunststof- vezel 215mm

19.78 / st

514000260

Kraft droogbouwspaan RVS 305x115mm

109.98 / st

514000276

Shadow Proline vlakke spaan softgrip/scherpe hoek 305x120

76.98 / st

514000277

Afvoegen.nl plastering roller 180mm tbv klasse A (120406)

28.58 / st

514000278

Afvoegen.nl plastering roller 220mm tbv klasse A (120408)

32.98 / st

514000279

Afvoegen.nl schuurpapier K-180 tbv Radius 360 (5st/pk) 106924

21.98 / pk

514000280

Afvoegen.nl schuurpapier K-220 tbv Radius 360 (5st/pk) 106925

21.98 / pk

Schuurmachine en bijbehorend

514000124

5140001252

514000128

514000129

514000130

Vervolg op pagina 15 
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Ruim assortiment met
volledige garantie

Vandaag besteld, morgen
gratis op locatie geleverd

De beste merken,
aantrekkelijk geprijsd

Artikel

Omschrijving

Prijs 

514000124

Flex Giraffe schuurmachine GE5+TB-L+5H

1600.00 / st

5140001252

Flex mixer

500.00 / st

514000128

Flex schuurblad korrel 60 (25st/pk)

150.00 / st

514000129

Flex schuurblad 260.235 korrel 100 (25st/pk)

140.00 / pk

5140001291

Flex schuurblad korrel 180 (25st/pk)

140.00 / pk

514000130

Flex schuurblad 260.236 korrel 220 (25st/pk)

140.00 / pk

5140001312

Flex klittenbandschijf tbv giraffe (206232)

50.00 / st

5140001317

Afvoegen.nl Schuurpapier korrel 220 tbv Radius 360 (10st/pk)

9.99 / pk

5140001318

Afvoegen.nl Schuurpapier korrel 180 tbv Radius 360 (10st/pk)

9.99 / pk

5140001319

Afvoegen.nl Schuurpapier korrel 220 tbv Flex schuurmach. (10st/pk)

29.99 / pk

5140001320

Afvoegen.nl Schuurpapier korrel 180 tbv Flex schuurmach. (10st/pk)

29.99 / pk

5140001321

Afvoegen.nl Schuurpapier korrel 220 tbv Flex schuurmach. (50st/pk)

115.00 / pk

5140001322

Afvoegen.nl Schuurpapier korrel 180 tbv Flex schuurmach. (50st/pk)

115.00 / pk

Leveringscondities
Annulering

Niet-standaard artikelen kunnen slechts binnen 24 uur na
bestelling worden geannuleerd, daarna worden ze aan u
geleverd en gefactureerd daar deze artikelen speciaal voor
u worden besteld. Voor retouren op verzoek wordt € 72,50
berekend.

Leveringscondities

Indien u of uw organisatie afwijkingen in welke vorm dan ook
ondervindt, verzoeken wij u dringend dit zo spoedig mogelijk
aan ons kenbaar te maken, opdat we zo snel mogelijk gerichte
actie kunnen ondernemen.

 Volle pallets met voegenvullers en/of joint compound
worden franco in de loop van de dag geleverd.
 L evering vanaf € 950,00 franco, anders € 72,50 vrachtkosten
(m.u.v. voegproducten, Zie Obimex.nl).
T
 oeslag leveren op afgesproken tijd tussen 7.30 en 11.00 uur,
€ 52,50 extra.
 L everingen tussen 11.00 en 16.00 uur worden zonder extra
toeslag afgeleverd.
 Voor de waddeneilanden en zaterdagleveringen gelden
aparte toeslagen.
 Kranen (zie hoofdstuk kranen). Deze speciale leveringen
dienen minimaal 3 werkdagen van tevoren aangegeven
te zijn.
R
 embourskosten € 15,00
T
 ransport buiten Nederland op aanvraag.

Logistiek

Coface

Retouren

Retouren worden niet geaccepteerd, tenzij er van tevoren
overeenstemming is. Voor retouren op verzoek wordt € 72,50
vrachtkosten berekend.

Klachten

Om onze logistieke operaties efficiënter te laten verlopen
verzoeken wij u om bij het afleveradres de postcode en
een mobiel telefoonnummer van monteur/projectleider te
verstrekken zodat onnodig tijdverlies met zoeken kan worden
voorkomen. Regelmatig worden tijdsleveringen gevraagd.
Dit proberen wij voor u zo goed mogelijk te verzorgen,
doch met huidige verkeerssituaties zijn deze tijden niet te
garanderen. Hierdoor kunnen door omstandigheden routes
worden aangepast. Wij vragen om uw begrip in deze. Aan
deze overmachtsituaties kunnen dan ook geen claimrechten
worden ontleend.

De door ons uit te voeren opdrachten melden wij allen ter
dekking aan bij Coface.
Wij leveren uitsluitend onder de voorwaarden van Coface.

Opdrachten

Deze kunt u :
e
 -mailen naar verkoop@obimex.nl
 telefonisch bestellen 0031(0)546-455513
Alle prijzen zijn exclusief BTW, ongelost.
Druk- en zetfouten voorbehouden.
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Afwerkingsniveaus van in het werk af te werken gipskartonen gipsvezelplaten op systeemwanden en -plafonds
Conversietabel

Er bestaan veel overeenkomsten tussen de Nederlandse tabel
“Afwerkingsniveaus gipskarton en gipsvezelplaten” en de
Europese tabel “Kwaliteitsniveaus gipskar-tonplaatsystemen”.

Om daar inzicht in te krijgen is de volgende conversietabel
opgesteld.

De Q-niveaus komen in Nederland zeer dichtbij de in de
tabel aangegeven corresponderende Afwerkingsniveau
klasses. In Nederland zijn de Afwerkingsniveauklasses leidend
ten opzicht van Q-niveaus, omdat de Afwerkingsniveauklasses meetbaar zijn. Q3 wordt in Nederland (nog) niet uitgevoerd. Deze bewerking omvat het breed uitmessen van de
finishlaag en het aanbrengen van een schraaplaag over het
resterende oppervlak.

Afwerkingsniveau
klasse

A

N.v.t.

B

C

D

E

F

Kwaliteitsniveaus

Q4

Q3

N.v.t.

Q2

N.v.t.

Q1

N.v.t.

Klasse

A

B

Afwerkingsniveau.

Glad oppervlak voor zeer hoge visuele eisen.

Glad oppervlak voor normale visuele eisen.

Visuele eisen van het oppervlak.

Hoogste kwaliteit. Nagenoeg geen oneffenheden en groeven zichtbaar onder direct
licht. Onder strijklicht blijven zichtbare
banen en oneffenheden < 1 mm mogelijk.

Hoge eisen. Holle voegen niet toegestaan.
Beperkte oneffenheden en groeven onder direct licht zichtbaar. Onder strijklicht kunnen
banen en oneffenheden zichtbaar zijn.

Bewerkingseisen van oppervlak en voegen.

Voegen en schroefgaten gevuld en oppervlak
volledig gefilmd met een laagdikte van ca.
1 mm.

Voegen en schroefgaten gevuld en gefinisht
(C) en geschuurd om een nauwelijks voelbare, vloeiende overgang naar het plaatoppervlak te krijgen.

Toepassingsgebied.

Gladde, (zijde)glanzende wandbekledingen
zoals metallicen/ of vinylbehang. (Zijde)
glanzende verfsystemen en hoogwaardige
dunne glanspleistersystemen.

Geschikt voor dunne en lichtgekleurde
afwerkingen van behang, textiel en fijn
gestructureerde afwerking, zoals (spuit)
pleisters met korrelgrootte ≤ 1 mm. Gematteerde verfsystemen.

0,4 m

<1

<1

1m

1,5

2

2m

2

3

0,4 m

1,5

2

Vlakheidstoleranties in mm bij een onderlinge afstand
tussen de meetpunten van:

Vlakheidstoleranties van een hoek
in mm bij een onderlinge afstand
tussen de meetpunten van:
Te lood staan:

Aanvullende eisen:
Indien een wand of plafond door een partij alleen wordt
gemonteerd en door een andere partij wordt afgevoegd,
dan geldt voor de monterende partij dat vlakheid van zijn
wand of plafond moet voldoen aan de toleranties van de 1 m
en 2 m afstanden van het oorspronkelijk overeengekomen
afwerkingsniveau.
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Toelichting:
Klasse A: Hoogste kwaliteit en daarbij de meest
effectieve methode voor een gelijkmatig oppervlak.
De kans op aftekenen van voegen en het doorschijnen
van bevestigingsmiddelen wordt door de filmlaag
geminimaliseerd, zichtbare oneffenheden kleiner dan 1 mm
zijn bij strijklicht niet te vermijden.

Ruim assortiment met
volledige garantie

De beste merken,
aantrekkelijk geprijsd

Vandaag besteld, morgen
gratis op locatie geleverd

Kwaliteitsniveaus gipskartonplaatsystemen
Kwaliteitsniveau

Q1

Q2

Q3

Q4

Afwerkingsniveau.

Afgevoegd oppervlak.

Glad oppervlak voor normale
visuele eisen.

Glad oppervlak voor hoge
visuele eisen.

Glad oppervlak voor zeer
hoge visuele eisen.

Visuele eisen van het
oppervlak.

Geen eisen.

Normale eisen.

Hogere eisen. Grotendeels
gereduceerde oneffenheden
en groeven onder direct licht.
Onder strijklicht zijn oneffen
heden nog steeds mogelijk.

Hoogste kwaliteit.
Nagenoeg geen oneffenheden
en groeven zichtbaar onder
direct strijklicht. Schaduwwerking onder strijklicht wordt
grotendeels voorkomen.

Bewerkingseisen van
oppervlak en voegen.

Voegen en schroefgaten
gevuld met een geschikte
voegenvuller.

Voegen en schroefgaten
gevuld en gefinisht om een
vloeiende overgang naar het
plaatoppervlak te krijgen.

Voegen en schroefgaten
gevuld en gefinisht (Q2) met
een brede finishlaag. Een
geschraapte finishlaag aanbrengen over het resterende
plaatoppervlak. Indien nodig
schuren.

Voegen en schroefgaten
gevuld en oppervlak volledig
gefimd met een laagdikte van
minimaal 1 mm dikte.

Toepassingsgebied.

Uitsluitend geschikt voor functionele toepassing, zoals voor
stabiliteit, brandwerendheid
of geluidsisolatie. Tegelwerk
op gipsvezelplaat. Stucwerk.

Geschikt voor zwaar
vinylbehang of middelgrof
gestructureerde afwerking
zoals glasvezelvlies met grove
structuur en (spuit) pleisters
met korrelgrootte van 1 t/m
3 mm.

Fijn gestructureerde wandbekledingen, (spuit)pleisters
met een korrelgrootte < 1 mm.
Gematteerde verfsystemen.

Gladde, (zijde)glanzende
wandbekledingen zoals
metallic- en/of vinylbehang.
(Zijde)glanzende verfsystemen
en hoogwaardige dunne
glanspleistersystemen.

C

D

E

F

Egaal oppervlak voor normale visuele
eisen.

Egaal oppervlak.

Afgevoegd oppervlak.

Niet afgevoegd oppervlak.

Normale eisen.

Minimale eisen. Oneffenheden en
bewerkingsgroeven ≤ 1 mm zijn
toegestaan.

Geen eisen.

Geen eisen.

Voegen en schroefgaten gevuld en
gefinisht om een vloeiende overgang
naar het plaatoppervlak
te krijgen.

Voegen en schroefgaten gevuld om
een vlakke overgang naar het plaatoppervlak te krijgen.

Voegen en schroefgaten gevuld met
een geschikte voegenvuller.

N.v.t.

Geschikt voor zwaar vinylbehang of
middelgrof gestructureerde afwerking zoals glasvezelvlies met grove
structuur en (spuit)pleisters met
korrelgrootte van 1 t/m 3 mm.

Geschikt voor grof gestructureerde
afwerking zoals (spuit) pleisters met
korrelgrootte > 3 mm, bouwbehang.

Uitsluitend geschikt voor functionele
toepassing, zoals voor stabiliteit,
brandwerendheid of geluidsisolatie. Tegelwerk op gipsvezelplaat.
Stucwerk.

Geschikt voor tegelwerk op gipskartonplaat, betimmeringen. Stucwerk
op stucplaat. Tijdelijke constructies
e.d.

< 1,5

<2

N.v.t.

N.v.t.

3

3

3

3

4

4

4

4

3

4

N.v.t.

N.v.t.

Maximale afwijking: 2 mm/m

Klasse B: Hoge kwaliteit waarbij kans op aftekening van de
voegen en doorschijnen van bevestigingsmiddelen aanwezig
is. Klasse C: Standaard kwaliteit indien er geen klasse is
overeengekomen.
Visuele beoordeling
Tijdens de beoordeling mag het te controleren oppervlak
door geen enkele vorm van strijklicht worden aangelicht. De

visuele beoordeling vindt plaats op een afstand van 1 m van
het te beoordelen oppervlak. Houd er rekening mee dat
het aangebrachte product handwerk is.
Proefvlak
Het is raadzaam vooraf een proefvlak te benoemen als
referentie voor het overeengekomen resultaat.
17

Verwerkingsvoorschriften voegproducten
Wapeningsband:

Vullen AK-voeg

Gereedschappen

Zelfklevend wapeningsband

Gaasband:

Papieren wapeningsband

Papierband:

kun je op maat afknippen en daarna
overlangs dubbelvouwen op
de vouwnaad.

Obimex papieren voegband. Eerst breng
je een dunne laag Miller Jointfiller aan,
waarna je Obimex voegband papier/
staal toe past. Daarna kun je de hoek
strak afwerken met Sudden Bond 4T.
Indien nodig kun je de hoek schuren na
de laatste bewerking.

Voor de afwerking van gipspanelen
kun je verschillende gereedschappen
gebruiken. Vaak wordt voor het handmatig vullen van een AK-voeg een holle
spaan of spackmes gebruikt. Vaak wel in
combinatie met een voegmes 150 mm of
Mudpan 300 mm.
Ook kun je AK-voegen vullen met een
voegbak van Level 5 of TapeTech mits de
bouw het toelaat. Hiervoor gebruikt men
vaak een voegbak met een afmeting
van 175 mm. Let op: gebruik dan wel een
joint compound i.v.m. droging van het
materiaal.

Het meest gebruikte product in Nederland als wapening is een gaasband van
50 mm. Dit gaasband heeft een kleine
maasbreedte en is gemaakt van fiberglas-draden. Door de lijm plakt het gaas
automatisch op de voeg zonder gebruik
van een voegproduct.

Een ander veel gebruikt product voor de
wapening van AK-voegen (en binnenhoeken) is papierband. Papierband breng
je op in combinatie met een voegproduct om het papier te verlijmen op het
gipspaneel. Papier hecht zich sterk in
combinatie met de voegenvuller en zorgt
voor een zeer sterke voeg.

Breng de gaasband aan op de AK-voeg.
Breng vervolgens met je gereedschap
een dekkende laag met voegmateriaal
aan over het gaasband in de AK-voeg.
Strijk de naad glad. Houdt er rekening
mee dat door droging het voegproduct
nog wel wat terug zal trekken.

Vul de voegen voor met Miller Jointfiller,
breng vervolgens de papieren wapeningsstrook aan. Voorkom dat er lucht
zit achter het papierband. Vul vervolgens
de voeg volledig met Miller Jointfiller 45,
over het papierband heen. Hierdoor “verlijm” je het papierband in de AK-voeg.

Afwerking hoeken

Haakse uitwendige hoeken

Je kunt uitwendige hoeken
beschermen met stalen buitenhoeken
of Miller voegband papier/staal.
Stalen buitenhoeken kun je met
snelbouwschroeven of met nieten
bevestigen. Miller voegband papier/staal
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Het verwerken van Miller voegband
papier/staal vindt op vrijwel dezelfde
wijze plaats als de verwerking van

Ruim assortiment met
volledige garantie

Vandaag besteld, morgen
gratis op locatie geleverd

De beste merken,
aantrekkelijk geprijsd

Finishen AK-voeg:

Laat Miller Jointfiller volledig uitharden
en steek hierna oneffenheden weg.
Schuur het oppervlak niet, omdat dit
nadelige gevolgen kan hebben voor de
hechting van de volgende laag. Hierna
kun je de toplaag met een hulpmiddel
zoals een pleisterspaan of voegbak breed
aanbrengen met Sudden Bond 4T. Doe
dit ca. 5 cm breder dan de voorgaande
laag. Na uitharden kun je het oppervlak
eventueel licht schuren om de gewenste
klasse te bereiken.

Kopse naden

Grote oppervlakken hebben vaak kopse
naden. Deze kun je op drie manieren
afwerken:

4xAK panelen:

B
 ij gipspanelen met afgeschuinde
kanten, de 4xAK panelen, zijn kopse
kanten relatief gemakkelijk af te
werken. Afvoegen kan op dezelfde
wijze als bij normale AK-voegen, zoals
eerder beschreven. De voegbanden
mogen niet overlappen.

dunne laag Miller Jointfiller 45
of Sudden Bond 4T aan;
 L aat het materiaal vervolgens
uitharden;
W
 erk daarna de voeg breed af met
Sudden Bond 4T.

Afschuinen en monteren

 M
 onteer de kopse kanten stotend
tegen elkaar en maak de naad licht
vochtig;
B
 reng vervolgens over de naad een
laag Miller Jointfiller of Sudden Bond
4T aan;
D
 uw Obimex papieren voegband in het
voegmateriaal;
B
 reng over het wapeningsband een

 S
 chuin de kopse kanten af en maak
de naad licht vochtig, bij voorkeur
met diepgrondering;
M
 onteer de platen met 3-5 mm
tussenruimte aan de kopse kant;
V
 ul de naad met Miller Jointfiller
of een vezelversterkte voegenvuller;
 L aat het materiaal vervolgens goed
uitharden;
W
 erk daarna de voeg breed af met
Sudden Bond 4T.

dubbelvouwen op de vouwnaad.

Eindafwerking

Stotend monteren:

Inwendige hoeken:

Niet-haakse uitwendige hoeken

Dit soort hoeken kun je het beste
afwerken en beschermen met Miller
voegband papier/staal. De verwerking
is hetzelfde als voor haakse uitwendige
hoeken, zie hierboven.

Inwendige hoeken

Deze hoeken kun je afvoegen met Miller
papieren wapeningsband. Deze kun je
op maat afknippen en daarna overlangs

Hierna breng je een dunne laag Miller
Jointfiller aan op beide zijden van de
hoek waarin je daarna het voegband
drukt. Je kunt de hoek nu verder
afwerken. Eerst met Miller Jointfiller
45 en na droging met Sudden Bond 4T.
Indien nodig kun je de hoek schuren na
de laatste bewerking.

Gipsplaten zijn als ondergrond
geschikt voor allerlei soorten
afwerkingen, bijvoorbeeld verf,
behang, betegeling en spuitplamuur.
Volg de gebruiksaanwijzing van deze
afwerkingen om een superstrak
resultaat te krijgen. Let op: De
ondergrond altijd behandelen
met een primer.
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Vraag een demonstratie aan,
en onze bus komt gratis bij

jou op de bouw!

Ga snel naar afvoegen.nl

Twentepoort West 39

T 0546 455 513

7609 RD Almelo

E info@afvoegen.nl

Volg ons op:

#afvoegen

