
CFS producten

Imal spray kruipolie

Hoogwaardige kruipolie op basis van grafiet.

Voor het moeiteloos losmaken van verroeste en geoxideerde bevestigings-

materialen, zoals bouten, moeren, flenzen, scharnieren en sloten.

Imal kan toegepast worden op alle metalen.

Werkt ook prevetief tijdens de montage.

Nummer Omschrijving

690100 Spuitbus 300 ml.

Primor spray ontvetter en reiniger

Universeel reiniging- en ontvettingsmiddel. Voor alle metalen.

Verwijdert o.a. olie, vuil, vet, was, teer, viltstift, remvoering-

en koolborstelgruis. Tevens voor het verwijderen van niet 

uitgeharde resten van 2-componentenlijm, verf, siliconenkitten

en PU-schuim.

Kan bij langduring contact rubbers, uitgeharde verflagen en plastics

(zoals polystyreen en polycarbonaat) aantasten.

Ook te gebruiken bij scheuronderzoek in combinatie met

Verimor en Devmor als voor- en nabehandeling.

Nummer Omschrijving

690652 Spuitbus 300 ml.

Verimor Testinkt

Voor het snel opsporen van materiaalgebreken. Devmor, Verimor en Primor

(DVP) zijn een serie testinkten die eenvoudig scheuronderzoek mogelijk

maken. DVP is bruikbaar voor alle metalen en vrijwel alle kunststoffen, 

voor zover deze niet poreus zijn. Chloridevrij. Geschikt voor RVS.

Nummer Omschrijving

690651 Spuitbus 300 ml.

Devmor ontwikkelaar

Voor het snel opsporen van materiaalgebreken. Devmor, Verimor en Primor

ontdekken hardingsscheuren, vermoeiingsscheuren, poreusiteiten, slijp-

scheuren, lasfouten en andere oppervlaktedefecten.

DVP is bruikbaar voor alle metalen en vrijwel alle kunststoffen, 

voor zover deze niet poreus zijn. Chloridevrij. Geschikt voor RVS.

Nummer Omschrijving

690650 Spuitbus 300 ml.
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No-Spat Lasspray, onbrandbaar

Onbrandbare siliconenvrije lasspatbeschermingsspray op oliebasis.

Voorkomt aanhechting van lasspatten aan pistoolonderdelen en

materialen bij MIG/MAG lassen.

Op basis van een emulsie olieën additieven. Waterafspoelbaar.

Biologisch afbreekbaar.

Op alle te lassen materialen te gebruiken.

Nummer Omschrijving

690102 Spuitbus 300 ml.

Gaslekzoeker

Voor het opsporen van lekken in gas- en persluchtsystemen.

Geschikt voor het opsporen van lekkages in o.a. gas-, perslucht- en

luchtdrukinstallaties, voorraad- en transporttanks, verwarmings-

apparaten, banden leidingen, kranen, ventielen, koppelingen, las-

en soldeerverbindingen en drukvaten.

Te gebruiken voor o.a. gasleidingen, fornuizen, lasapparaten,

gasflessen, compressoren, koel- en airconditioningsystemen

en brandblussers. Toepasbaar voor alle (brandbare)gassoorten

(ook zuurstof en freon). Niet brandbaar. Niet giftig.

Met Gastec QA en DIN/DVGW-keur. Niet corrosief

Verwerkingstemperatuur 0-50°C

Nummer Omschrijving

690104 Spuitbus 300 ml.

Silicone Spray HR260

Universeel transparant glij-, smeer- en antihechtmiddel op basis

van zuivere siliconenolie.

Geschikt voor schone en lichte smering van o.a. schuifdeuren, -ramen,

laden en -puien, sloten, bedradingen, kabels, scharnieren, grendels etc.

Tevens geschikt voor toepassing in de voedings- en levensmiddelen

industrie en als losmiddel voor matrijzen.

Voorkomt vuil- en vetaanslag op biobakken, afzuigkappen, ovens,

ventilators etc.

Beschermt, smeert, roest- en corrosiewerend, waterverdringend,

waterafstotend, elektrisch isolerend, chemicaliënbestendig, lage

oppervlaktespanning, niet giftig.

Nummer Omschrijving

690447 Spuitbus 300 ml.

Vaseline

Zuurvrije onderhoud- en beschermingsvet.

Geschikt voor bescherming en onderhoud van metalen tegen oxidatie

en corrosie. Te gebruiken o.a. voor gereedschappen, bouten en moeren,

scharnieren en accuklemmen. Farmaceutische kwaliteit. Ook ter bescherming 

van handen en huid. Smaak- en reukloos, zuurvrij, waterbestendig,

waterafstotend, siliconenvrij, eenvoudig verwerkbaar.

Temperatuurbestendigheid van -20°C tot +45°C.

Nummer Omschrijving

690441 Pot 200 gram
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Vaselinespray

Zuurvrije onderhoud- en beschermingspray

Geschikt voor bescherming en onderhoud van metalen tegen oxidatie

en corrosie. Te gebruiken o.a. voor gereedschappen, bouten en moeren,

scharnieren en accuklemmen. Farmaceutische kwaliteit. Ook ter bescherming 

van handen en huid. Smaak- en reukloos, zuurvrij, waterbestendig,

waterafstotend, siliconenvrij, eenvoudig verwerkbaar.

Temperatuurbestendigheid van -20°C tot +45°C.

Nummer Omschrijving

690440 Spuitbus 300 ml.

P.T.F.E. Spray TF089

Multifunctioneel smeermiddel op basis van superglad polymeer P.T.F.E

Geschikt voor het smeren van metalen en kunststoffen die onder lang-

durige en hoge belasting staan zoals o.a. machines, scharnieren

gereedschap, kettingen, rollagers en katrollen.

Smeert, siliconenvrij, vochtwerend, tast kunststoffen en rubbers niet aan.

Nummer Omschrijving

690108 Spuitbus 300 ml.

Traceelac

Een sneldrogende aftekenlak.

Wordt gebruikt om metalen duidelijk af te tekenen. Ook te gebruiken als

contact-, toucheer- en merklak. 

Sneldrogend, blauw.

Nummer Omschrijving

690350 Spuitbus 300 ml.

P.T.F.E Tape standaard

Voor het waterdicht afdichten van schroefdraadverbindingen.

Zowel voor metaal als kunststof. Chemisch bestendig.

Absolute afdichting. Temperatuur bestendig van -200°C tot +260°C.

Schimmelbestendig, UV-bestendig, wit, laag wrijvingscoëfficiënt.

Geen wateropname, geen aankleving, niet giftig.

Nummer Omschrijving

250350 Rol 12 mm x 12 meter 0.01 mm

P.T.F.E. Tape Gastec (EN 753-1)

Voor het water- en gasdicht afdichten van metalen en kunststof schroefdraadverbindingen.

Geschikt voor het gasdicht afdichten van schroefdraadverbindingen tot 50 mm.

Maximale bedrijfsdruk 0,2 bar bij een omgevingstemperatuur van -20 tot +135°C.

Toepasbaar bij aansluitingen van gastoestellen en gasinstallaties (aardgas/propaan/

butaan). Tevens voor afdichten van waterkranen, cv-installaties en (UV)-filters bij

pompsystemen en vijverinstallaties.

Chemisch bestendig, absolute afdichting, schimmelbestendig, UV-bestendig,

wit, laag wrijvingscoëfficiënt, geen wateropname, geen aankleving, niet giftig.

Nummer Omschrijving

250350G Rol 12 mm x 12 meter 0.01 mm



Densitol

Vloeibare pakking voor het afdichten van schroefdraadverbindingen en

flenzen zoals o.a. van cylinderkoppen, carters, versnellingsbakken, koel-

systemen, stoom-, olie en pijpleidingen en buisconstructies.

Bestand tegen minerale en plantaardige olie, vetten, bezine, water, zuren etc.

Temperatuurbestendig tot +110°C. Hecht zowel op gladde als op ruwe

oppervlakken. Absolute afdichting, kleur bruin, pasta vorm.

Nummer Omschrijving

690465 Pot 250 gram

Consistentvet

Onderhoud- en beschermingsvet op basis van lithium.

Voor onderhoud en langdurige bescherming van metalen.

Te gebruiken voor o.a. gereedschappen, bouten en moeren,

scharnieren, accuklemmen etc. Beschermt tegen oxidatie en

corrosie. Waterbestendig, waterafstotend, vochtbestendig.

Hoog visceus, zeer goed verouderingsbestendig, eenvoudig 

verwerkbaar, voor binnen en buitengebruik.

Temperatuurbestendig van -20°C tot +140°C. Amberkleurig.

Nummer Omschrijving

690200 Pot 200 gram

Stex

Aluminium gecoate afvoeronstoppingsparels.

Voor het verwijderen van zeer hardnekkige verontreinigingen en verstoppingen

zoals haren, zeep- vet- en etensresten in afvoerleidingen en -putjes, goot-

stenen, wastafels, douchebakken en badkuipen. Kan zowel met koud- als warm

water gebruikt worden. Tevens voor preventief gebruik. Door de aluminium

coating blijven de korrels niet aan elkaar plakken en geeft het een vertragende

werking waardoor de parels de kans krijgen diep in de afvoer door te dringen

voordat een actieve werking plaatvindt.

Tast PVC en metaal (uitgezonderd aluminium) niet aan.

Kinderveilige sluiting. 

Nummer Omschrijving

690463 Pot 500 gram

Slotspray

Vetloos smeermiddel voor (cilinder)sloten.

Voor smeren en beschermen van (cilinder)sloten bij o.a. auto's,

(garage)deuren, hangsloten, hekken en poorten.

Voorkomt bevriezen en ontdooit direct vastgevroren sloten.

Waterverdringend, waterafstotend, smeert, beschermt tegen

corrosie en slijtage.

Nummer Omschrijving

690107 Spuitbus 100 ml

Ook te bestellen van NEMEF onder nummer 93300230



T-88 Kiwa

Dun vloeibare hard PVC lijm met KIWA- en KOMO-keur voor het

verlijmen van hard PVC buizen, moffen en fittingen in drukleidingen

en afvoersystemen. Snel drogend.

Voor drukleidingen t/m PN16 en diameter 90 mm als voor afvoer-

systemen t/m 160 mm. Te gebruiken voor nauwsluitende passingen.

Gschikt voor leidingsystemen conform o.a. EN1329, EN1401, EN1453,

EN1455, EN1452. Tolerantie max. 0,3 mm spleetpassing/max. 0,2 mm

perspassing. T-88 voldoet aan de KIWA, Franse C.S.T.B. en Engelse

Britisch Standard kwaliteitseisen.

Nummer Omschrijving

690150 Pot 500 ml.

S-39 Universal

Universele soldeervloeistof. Voor het solderen van o.a. koper, messing,

brons, staal in vrijwel alle toepassingsgebieden. Te gebruiken in combinatie

met massief tinsoldeer.

Niet geschikt of toegestaan voor aluminium, RVs, zink, drinkwaterleidingen,

koude- en warmtetechniek, elektro- en elektronicatoepassingen.

Krachtig reinigende werking, goed bevochtigend vermogen, met kwast,

breed temperatuurtraject +75°C tot +375°C.

Zuurvrij, transparant.

Nummer Omschrijving

690248 Pot 50 ml.

690249 Pot 80 ml.

690250 Pot 320 ml.

S-39 Universal Pasta-R

Als bovenstaand maar dan rode pasta vorm.

Temperatuur tot +300 °C.

Nummer Omschrijving

690251 Pot 200 gram

S-39 Tin-it koper KIWA

Loodvrije tin/zilver soldeerpasta met KIWA keur specifiek voor koperen leidingen.

Geschikt voor het solderen van koperen (drink) waterleidingen  en gasleidingen

met koperen of messing fittingen met diameters t/m 54 mm.

Voor drinkwaterleidingen is het gebruik van een KIWA gekeurd vloeimiddel

in combinatie met een loodvrije soldeer verplicht.

Met kleurindicator, corrosieveilig, 100% waterafspoelbaar, oplosbaar in water,

zuurvrij, loodvrij, goed bevochtigend vermogen, werktemperatuur tot +300°C.

Bevat 60% tin/zilverpoeder. Grijs van kleur, pastavorm.

Nummer Omschrijving

690255 Pot 50 ml.

690256 Pot 80 ml.



S-39 (Cu) koper KIWA

Rode zuurvrije soldeervloeistof met KIWA-keur specifiek voor koperen leidingen.

Met temperatuurindicator. Voor solderen van koperen (drink)waterleidingen en

gasleidingen in combinatie met koperen of messing fittingen met diameters 

t/m 22 mm.

Voor drinkwaterleidingen is het gebruik van een KIWA gekeurd vloeimiddel

in combinatie met een loodvrije soldeer verplicht.

Met kleurindicator, corrosieveilig, 100% waterafspoelbaar, oplosbaar in water,

zuurvrij, loodvrij, goed bevochtigend vermogen, werktemperatuur tot +300°C.

Bevat 60% tin/zilverpoeder. Rood van kleur, vloeistof.

Nummer Omschrijving

690255 Pot 80 ml.

690256 Pot 320 ml.

S-39 (Cu) koper KIWA

Als bovenstaand maar dan als pasta vorm. Voor diameters t/m 22 mm.

Nummer Omschrijving

690255 Pot 125 gram

Flux-6

Universeel hardsoldeerpoeder

Voor hardsolderen van koper, messing, brons, ijzer en RVS in vrijwel

alle toepassingsgebieden waar hoge mechanische- en temperatuur-

belasting (tot +300°C) vereist is. Bijvoorbeeld bij technische installaties

in de koude- en warmtetechniek. Te gebruiken in combinatie met

zilverhardsoldeer 23S of fosforhardsoldeer 21.

Niet geschikt of toegestaan voor aluminium, zink, drinkwaterleidingen,

elektro- en elektronicatoepassingen.

Krachtige reinigende werking, breed temperatuurtraject +600°C tot +800°C.

Goed bevochtigend vermogen, kleur wit, poedervorm.

Nummer Omschrijving

690280 Pot 200 gram

Soldeer Tin-Zilver Resist-2

Loodvrij massief tin/zilver (96,5%/3,5%) draadsoldeer.

Voor het solderen van koperen (drink)waterleidingen en gasleidingen in

combinatie koperen of messing fittingen. Altijd toepassen

met een vloeimiddel met KIWA-keur. Voor drinkwaterleidingen

is het gebruik van een KIWA-gekeurd vloeimiddel in combinatie met een 

loodvrij soldeer verplicht. Niet geschikt voor aluminium, RVS, zink,

koude- en warmtetechniek, elektro- en elektronica toepassingen.

Lood en cadmiumvrij. Smeltpunt +221°C. Soldeertemperatuur +175°C

Massief, doorsnede 2 mm.

Nummer Omschrijving

690300 Pot 500 gram



Soldeer tin-koper Resist-3

Loodvrij massief tin/koper (97%/3%) draadsoldeer.

Voor het solderen van koperen (drink)waterleidingen en gasleidingen met

koperen of messing fittingen. Altijd toepassen in combinatie met een 

vloeimiddel met KIWA-keur. Voor drinkwaterleidingen is het gebruik van

een KIWA-gekeurd vloeimiddel in combinatie met een loodvrije soldeer

verplicht. Niet geschikt of toegestaan voor aluminium, RVS, zink koude-

en warmtetechniek, elektro- en elektronicatoepassingen.

Lood en cadmiumvrij, Smelttraject +230°C. Soldeertemperatuur +275°C

Temperatuurbestendigheid +110°C., Massief, doorsnede 2 mm.

Nummer Omschrijving

690305 Pot 500 gram

Print tin-lood harskern soldeer

Tin/lood (60/40) draadsoldeer met harskern.

Voor het solderen van fijn werk (elektronica), zoals het repareren of aanpassen van

printplaten en het monteren van componenten. Toepassen zonder vloeimiddel.

(harskern is vloeimiddel). Niet geschikt of toegestaan voor overige toepassingen.

Snelle stolling, smelttraject +183°C - +190°C. Soldeertemperatuur +260°C. 

Temperatuurbestendigheid +90°C. Harskern, doorsnede 0,7 mm.

Nummer Omschrijving

690310 Koker 0,7 mm x 4 meter

Electro tin-lood harskern soldeer

Tin/lood (60/40) draadsoldeer met harskern.

Voor het solderen van schoon koper en vertinde onderdelen zoals toepassingen in de

elektrotechniek, reparatie van witgoed, audio / TV apparatuur en huishoudelijke

apparaten. Niet geschikt of toegestaan voor overige toepassingen.

Smelttraject +183°C - +234°C. Soldeertemperatuur +260°C. 

Temperatuurbestendigheid +90°C. Harskern

Nummer Omschrijving

690312 Koker 1,5 mm x 4 meter

Soldeer Tin-Lood 40/60 Harskern

Tin/lood (40/60) draadsoldeer met harskern.

Voor het solderen van schoon koper en vertinde onderdelen zoals toepassingen in de

elektrotechniek, reparatie van witgoed, audio / TV apparatuur en huishoudelijke

apparaten. Niet geschikt of toegestaan voor overige toepassingen.

Smelttraject +183°C - +234°C. Soldeertemperatuur +260°C. 

Temperatuurbestendigheid +90°C. Harskern

Nummer Omschrijving

690314 Koker 1,5 mm x 4 meter

690315 Pot 2,0 mm 500 gram

690317 Pot 3,0 mm 500 gram



Soldeer tin-lood 60/40 harskern

Tin/lood (60/40) draadsoldeer met harskern.

Voor het solderen van fijn werk (elektronica) zoals het repareren of aanpassen van

printplaten en het monteren van componenten. Toepassen zonder vloeimiddel

(harskern is vloeimiddel). Niet geschikt of toegestaan voor overige toepassingen.

Snelle stolling, smelttraject +183°C - +190°C, Soldeertemperatuur +260°C.

Temperatuurbestendig +90°C. 

Nummer Omschrijving

690320 Koker 0,7 mm x 4 meter

690321 Pot 1,5 mm 500 gram

Soldeer tin-lood 50/50 massief

Universeel massief tin/lood (50/50) draadsoldeer

Voor het solderen van o.a. koper, messing, brons, staal, (sterk vervuild of geoxideerd) zink,

RVS, nikkel en chroom in diversen loodgieterstoepassingen. Te gebruiken in combinatie met

S-39 Universal (pasta), S-39 RVS of S-39 Zn. Voor drinkwaterleidingen is het gebruik van

een KIWA-gekeurd vloeimiddel in combinatie met een loodvrij soldeer verplicht.

Niet geschikt of toegestaan voor aluminium, drinkwaterleidingen, koude- en

warmtetechniek, elektro- en elektronicatoepassingen.

Smelttraject +183°C - +214°C, Soldeertemperatuur +260°C.

Temperatuurbestendig +90°C. 

Nummer Omschrijving

690325 Koker 1,5 mm x 4 meter

690327 Pot 3,0 mm 500 gram

Soldeer Tin-lood 40/60 massief

Universeel massief tin/lood (40/60) draadsoldeer

Voor het solderen van o.a. koper, messing, brons, staal, (sterk vervuild of geoxideerd) zink,

RVS, nikkel en chroom in vrijwel alle toepassingsgebieden. Te gebruiken in combinatie met

S-39 Universal (pasta), S-39 RVS of S-39 Zn. Voor drinkwaterleidingen is het gebruik van

een KIWA-gekeurd vloeimiddel in combinatie met een loodvrij soldeer verplicht.

Niet geschikt of toegestaan voor aluminium, drinkwaterleidingen, koude- en

warmtetechniek, elektro- en elektronicatoepassingen.

Smelttraject +183°C - +234°C, Soldeertemperatuur +260°C.

Temperatuurbestendig +90°C. 

Nummer Omschrijving

690330 Pot 3,0 mm 500 gram

Zilverhardsoldeer 23-S

Universeel zilverhardsoldeer (40% zilver)

Voor het hardsolderen van koper, messing, brons, ijzer en RVS in vrijwel alle toepassingsgebieden

waar hoge temperatuurbelasting (tot +300°C) vereist is. 

Bijvoorbeeld bij technische installaties in de koude- en warmtetechniek. 

Te gebruiken in combinatie met Flux-6.

Niet gechikt of toegestaan voor aluminium, zink, drinkwaterleidingen, elektro- en

elektronica toepassingen.

Smelttraject +595°C - +630°C, Soldeertemperatuur +610°C.

Temperatuurbestendig +300°C. 

Nummer Omschrijving

690335 Koker 1,5 mm 100 gram

690327 Koker 2,0 mm 100 gram


