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Gerko International is een sterk groeiend bedrijf met Belgische roots gespecialiseerd in het ontwikkelen en 
verdelen van kwalitatieve paint related producten voor de professionele autoschadeherstelmarkt.

Ons merk staat voor kwaliteit en innovatie waardoor klanten ons vertrouwen. De klant centraal stellen en het 
reparatieproces zo efficiënt mogelijk laten verlopen is onze eerste prioriteit. Als bedrijf willen we in de toekomst 
door middel van partnerships die gebaseerd zijn op sterke klantrelaties ons netwerk verder uitbreiden. Naast 
dat we continu nieuwe producten en oplossingen introduceren, kijken we uiteraard of ons huidig aanbod nog 
voldoet aan de wensen van onze klanten om hen maximaal te ondersteunen.

Tevens kan Gerko International beroep doen op een netwerk van vaste en betrouwbare logistieke partners voor 
het vlot beleveren van haar distributeurs of importeurs en dit over heel de wereld.

 Onze catalogus is ook online beschikbaar op www.gerkoproducts.com.

 Wil je op de hoogte blijven van onze nieuwigheden en aanbiedingen? 
 Volg ons dan via onze nieuwsbrief of social media.

Gerko HQ
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MASKEREN



 
 

   BREEDTE   LAK-  VOCHT- STATISCH
 CODE OMSCHRIJVING X LENGTE DIKTE HECHTEND ABSORBEREND GELADEN KLEUR PAGINA

PM4015 Maskeerfolie 4 m x 150 m 10 μm 4 - 4 Transparant 5

PM40 Maskeerfolie 4 m x 300 m 10 μm 4 - 4 Transparant 5

PM48 Maskeerfolie 4,8 m x 300 m 10 μm 4 - 4 Transparant 5

PM50 Maskeerfolie 5 m x 120 m 10 μm 4 - 4 Transparant 5

PM60 Maskeerfolie 6 m x 100 m 10 μm 4 - 4 Transparant 5

SPM50 Superior maskeerfolie vochtabsorberend 5 m x 120 m  15 μm 4 4 4 Blauw 6

SPM40 Superior maskeerfolie vochtabsorberend 4 m x 150 m  15 μm 4 4 4 Blauw 6

MFT35 Maskeerfolie met geïntegreerde tape 35 cm x 25 m 8 µm 4 - 4 Transparant 7

MFT60 Maskeerfolie met geïntegreerde tape 60 cm x 25 m 8 µm 4 - 4 Transparant 7

MFT90 Maskeerfolie met geïntegreerde tape 90 cm x 25 m 8 µm 4 - 4 Transparant 7

MFT120 Maskeerfolie met geïntegreerde tape 120 cm x 25 m 8 µm 4 - 4 Transparant 7

MFT180 Maskeerfolie met geïntegreerde tape 180 cm x 25 m 8 µm 4 - 4 Transparant 7

MFT260 Maskeerfolie met geïntegreerde tape 260 cm x 25 m 8 µm 4 - 4 Transparant 7

Maskeerfolie
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Maskeerfolie

 PM4015 I  PM40 I  PM48 I  PM50 I  PM60
 4 x 150 m I  4 x 300 m I  4,8 x 300 m I  5 x 120 m I  6 x 100 m

• Transparante HDPE-maskeerfilm ter bescherming tegen spuitnevel,  
 vuil en stof
• Lakhechtend met Gerko logo op de spuitzijde
• Eenvoudig aan te brengen door één persoon
• Sterke en elastische prestaties
• Eenvoudig te snijden
• Statische eigenschappen, waardoor de folie zich vastklampt  
 aan het objectoppervlak
• Per rol verpakt in een kartonnen doos
• Kan worden gebruikt met infrarood drogen
• Foliedikte: 10 μm



Superior maskeerfolie vochtabsorberend

 SPM50 SPM40
 5 x 120 m 4 x 150 m

• Lakhechtend voor een optimale hechting van verf en spuitnevel
• Voorzien van een speciale toevoeging die zorgt voor vochtopname,  
 naast de ademende functionaliteit
• Foliedikte: 15 μm
• Eenvoudig aan te brengen door één persoon
• Sterke en elastische prestaties
• Eenvoudig te snijden
• Statische eigenschappen, waardoor de folie zich vastklampt  
 aan het objectoppervlak
• Per rol verpakt in een kartonnen doos
• Kan worden gebruikt met infrarood drogen
• Temperatuurbestendig tot 120°C
• Met Gerko logo op de spuitzijde
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Maskeerfolie met geïntegreerde tape

 MFT35 MFT60 MFT90 MFT120
 35 cm x 25 m 60 cm x 25 m 90 cm x 25 m 120 cm x 25 m

 MFT180 MFT260
 180 cm x 25 m 260 cm x 25 m

• Transparante maskeerfolie met verfabsorptie en 
 tape aan één zijde
• Kan eenvoudig met de hand gescheurd worden
• Kleeft vanzelf aan het oppervlak door de statische  
 eigenschappen

Magnetische foliesnijder

 MFC10

• Eenvoudig en veilig snijden
• Geschikt voor maskeerfolie en maskeerpapier
• Eenvoudig op te bergen door de magnetische achterkant

1    MASKEREN     7
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 CODE OMSCHRIJVING BREEDTE x LENGTE GEWICHT VOCHTABSORBEREND WATERDICHTHEID PAGINA

MP020 Maskeerpapier 20 cm x 300 m 50 gr. 4 - 9

MP030 Maskeerpapier 30 cm x 300 m 50 gr. 4 - 9

MP040 Maskeerpapier 40 cm x 300 m 50 gr. 4 - 9

MP050 Maskeerpapier 50 cm x 300 m 50 gr. 4 - 9

MP060 Maskeerpapier 60 cm x 300 m 50 gr. 4 - 9

MP090 Maskeerpapier 90 cm x 300 m 50 gr. 4 - 9

MP100 Maskeerpapier 100 cm x 300 m 50 gr. 4 - 9

MP120 Maskeerpapier 120 cm x 300 m 50 gr. 4 - 9

MP150 Maskeerpapier 150 cm x 300 m 50 gr. 4 - 9

SP020 Silicone papier 20 cm x 240 m 58 gr. - 4 9

SP030 Silicone papier 30 cm x 240 m 58 gr. - 4 9

SP040 Silicone papier 40 cm x 240 m 58 gr. - 4 9

SP050 Silicone papier 50 cm x 240 m 58 gr. - 4 9

SP060 Silicone papier 60 cm x 240 m 58 gr. - 4 9

SP090 Silicone papier 90 cm x 240 m 58 gr. - 4 9

SP100 Silicone papier 100 cm x 240 m 58 gr. - 4 9

SP120 Silicone papier 120 cm x 240 m 58 gr. - 4 9

SP150 Silicone papier 150 cm x 240 m 58 gr. - 4 9

Maskeerpapier
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Maskeerpapier

 MP020 MP030 MP040 MP050
 20 cm x 300 m 30 cm x 300 m 40 cm x 300 m 50 cm x 300 m

 MP060 MP090 MP100 MP120
 60 cm x 300 m 90 cm x 300 m 100 cm x 300 m 120 cm x 300 m

 MP150
 150 cm x 300 m

• 50 gr./m² gerecycleerd bruin papier
• Uitermate geschikt voor het maskeren 
 van wagens, onderdelen, etc.
• Stofvrij
• Goede absorptie eigenschappen
• De lak trekt niet door het maskeerpapier 
 heen onder normale omstandigheden
• Verkrijgbaar in verschillende afmetingen

Silicone papier

 SP020 SP030 SP040 SP050
 20 cm x 240 m 30 cm x 240 m 40 cm x 240 m 50 cm x 240 m

 SP060 SP090 SP100 SP120
 60 cm x 240 m 90 cm x 240 m 100 cm x 240 m 120 cm x 240 m

 SP150
 150 cm x 240 m

• 58 gr./m² papier
• Uitermate geschikt voor het maskeren 
 van wagens, onderdelen, etc.
• Stofvrij
• Eén kant is glanzend waardoor dit papier 
 waterdicht is
• Verkrijgbaar in verschillende afmetingen
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     TEMPERATUUR-   TREK-  AFPEL
   BREEDTE BESTENDIG  STERKTE VERLENGING KLEEFKRACHT
 CODE OMSCHRIJVING X LENGTE 30 min. DIKTE N/25 mm % N/25 mm KLEUR PAGINA

 SMT18 Superior maskeertape 18 mm x 50 m 100°C 125 μm 95 9 5 Geel 11
 SMT24  24 mm x 50 m 100°C 125 μm 95 9 5 Geel 11
 SMT30  30 mm x 50 m 100°C 125 μm 95 9 5 Geel 11
 SMT36  36 mm x 50 m 100°C 125 μm 95 9 5 Geel 11
 SMT48  48 mm x 50 m 100°C 125 μm 95 9 5 Geel 11

 AMT19 Aqua maskeertape 19 mm x 50 m 120°C 135 μm 110 10 5 Groen 12
 AMT24  24 mm x 50 m 120°C 135 μm 110 10 5 Groen 12
 AMT30  30 mm x 50 m 120°C 135 μm 110 10 5 Groen 12
 AMT38  38 mm x 50 m 120°C 135 μm 110 10 5 Groen 12
 AMT50  50 mm x 50 m 120°C 135 μm 110 10 5 Groen 12

 MTG19 Maskeertape geel 19 mm x 50 m 120°C 135 μm 85 9 4,5 Geel 12
 MTG38  38 mm x 50 m 120°C 135 μm 85 9 4,5 Geel 12
 MTG50  50 mm x 50 m 120°C 135 μm 85 9 4,5 Geel 12

 WTG19 Washi tape gold 19 mm x 50 m 120°C 90 μm 75 3 4 Gold 13
 WTG25  25 mm x 50 m 120°C 90 μm 75 3 4 Gold 13
 WTG38  38 mm x 50 m 120°C 90 μm 75 3 4 Gold 13
 WTG50  50 mm x 50 m 120°C 90 μm 75 3 4 Gold 13

 FLT03 Fine line tape 3 mm x 55 m 140°C 150 μm 210 100 4,5 Groen 13
 FLT06  6 mm x 55 m 140°C 150 μm 210 100 4,5 Groen 13
 FLT09  9 mm x 55 m 140°C 150 μm 210 100 4,5 Groen 13
 FLT12  12 mm x 55 m 140°C 150 μm 210 100 4,5 Groen 13

 CTG50 Duct tape 50 mm x 50 m 60°C 300 μm 44 9 18 Grijs 14
 CTZ50  50 mm x 50 m 60°C 300 μm 44 9 18 Zwart 14

Maskeertape
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Superior maskeertape

 SMT18 SMT24 SMT30 SMT36
 18 mm x 50 m 24 mm x 50 m 30 mm x 50 m 36 mm x 50 m

 SMT48
 48 mm x 50 m

• Ideaal voor het spuiten met hoogwaardig ovengebruik
• Strakke randen voor nauwkeurig en makkelijk aanbrengen
• Uitstekende tape op tape applicatie
• Geschikt voor zowel metalen als kunststof oppervlakken
• Verschillende oppervlakte opties om aan speciale eisen te voldoen
• Eenvoudig te verwijderen zonder lijmresten
• Temperatuurbestendigheid: 30 min bij 100°C, 60 min bij 80°C
• Kleving op staal: 5 N/25 mm
• Totale dikte: 125 micron
• Bestand tegen oplosmiddelen
• Geschikt voor lakken op water- en oplosmiddelbasis
• Eenvoudig te scheuren
• Uitstekende vervormbaarheid
• Geschikt voor IR- en UV-droging

1    MASKEREN    11



Maskeertape geel

 MTG19 MTG38 MTG50
 19 mm x 50 m 38 mm x 50 m 50 mm x 50 m

• Maskeertape die bestand is tegen hogere temperaturen
• Makkelijk aan te brengen
• Strakke randen voor een perfect resultaat
• Temperatuurbestendigheid: 15 min bij 120°C, 60 min bij 100°C
• Laat geen lijmresten na

Aqua maskeertape

 AMT19 AMT24 AMT30 AMT38
 19 mm x 50 m 24 mm x 50 m 30 mm x 50 m 38 mm x 50 m

 AMT50
 50 mm x 50 m

• Geschikt voor watergedragen lakken
• Uitstekende hechting op rubber en metaal
• Eenvoudig verwijderbaar en laat geen 
 lijmresten achter
• Papier: verzadigd watervast groen 
 crêpepapier
• Dikte: 135 micron
• Temperatuurbestendigheid: 30 min 
 bij 120°C
• Kleving op staal: 5 N/25 mm
• Uitstekende tape op tape applicatie
• Scherpe en zuivere rand voor nauwkeurig 
 plakken en gemakkelijk aanbrengen
• Solvent- en waterbestendig
• Geschikt voor IR en UV drogen
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Washi tape gold

 WTG19 WTG25 WTG38 WTG50
 19 mm x 50 m 25 mm x 50 m 38 mm x 50 m 50 mm x 50 m

• Geschikt voor verven op water- en oplosmiddelbasis
• Zeer goede hechting op alle ondergronden, inclusief alle kunststoffen  
 en rubbers
• Flexibel en daardoor in zachte rondingen toe te passen zodat er geen  
 fijne lijntape gebruikt hoeft te worden
• Biedt een perfecte natte verwijderbaarheid op 15, 30 en 60 minuten na 
 het aanbrengen van verf op muren
• Zeer goede ovenbestendigheid, verandert 
 niet van kleur en laat geen lijmresten achter
• Geeft een uitstekende verfbreuklijn
• Ook uitermate geschikt voor schilders 
 en stukadoors
• Wordt ook wel rijstpapier of fijne 
 lijntape genoemd
• Temperatuurbestendigheid: 60 min bij 120°C
• Kleefkracht op staal: 5 N/25 mm
• Dikte: ≤90 micron
• Oplosmiddel- en waterbestendig
• UV-bestendig

Fine line tape

 FLT03 FLT06 FLT09 FLT12
 3 mm x 55 m 6 mm x 55 m 9 mm x 55 m 12 mm x 55 m

•  Speciaal ontwikkeld voor het strak afplakken bij het spuiten van meerdere  
 kleuren, belettering of custom painting
• Extreem soepel en flexibel
• Geschikt voor verschillende ondergronden
• Laat geen lijmresten na
• Temperatuurbestendig tot 140°C
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T-foam tape

 TFT25 
 25 m 

• Eenvoudige plaatsing 
• Perfecte randafwerking 
• Geen lijmresten 
• Flexibel en gemakkelijk te vormen rond 
 contouren 
• Eenvoudig afwikkelbaar van de rol voor snelle 
 toepassing 
• Oplosmiddelbestendig 
• Geen doorbloeding 
• Elimineert verfophoping en harde randen

Foam maskeertape

 FT13 FT19
 13 mm x 50 m 19 mm x 35 m

• Voor het maskeren van openingen tussen 
 motorkappen, deuren en carrosseriedelen
• Het beschermt de voeg perfect, neemt de verf 
 op en voorkomt randvorming
• Het schuim laat toe om gemakkelijk op de 
 gewenste lengte en maat te snijden en zorgt 
 voor een goede isolatie
• De lijm zorgt voor een succesvol gebruik zonder 
 enig residu achter te laten na gebruik

Duct tape

 CTZ50 CTG50
 50 mm x 50 m 50 mm x 50 m

• Uitstekende hechtingseigenschappen bij lage 
 en hoge temperaturen
• Goede prestatie op ruw oppervlak
• Uitstekend scheuren en afwikkelen
• Schone verwijdering voor een lange periode
• Vrij van siliconen
• Makkelijk af te scheuren in zowel lengte als 
 breedte
• Toepasbaar op kunststof onderdelen, spoilers, 
 bumperstrips, spiegels, maar ook op plaatwerk
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Lifting tape

 LT10
 10 mm x 10 m

• Maakt het maskeren van hoeken gemakkelijker
• Vermijd spuiten op rubbers
• Om de 46 mm voorgesneden voor eenvoudige toepassing
• Laat geen residu achter 
 als de applicatie klaar is
• Scheur altijd van de 
 plasticzijde naar de 
 tapezijde

Lifting tape multi

 LT20
 9+11 mm x 10 m

• Maakt het maskeren van hoeken gemakkelijker
• Vermijd spuiten op rubbers
• Voorgesneden om de 42 mm voor eenvoudige toepassing
• Laat geen residu achter als de applicatie klaar is
• De combinatie van 
 2 kunststof strips maakt 
 het mogelijk om één 
 tape voor verschillende 
 toepassingen te 
 gebruiken
• Scheur altijd van de 
 plasticzijde naar de 
 tapezijde

1    MASKEREN    15



SCHUREN
16



2SCHUREN
 18 Foam schuurschijven

 18 Dubbelzijdige schuurspons

 19 Schuurschijf gold & groen

 20 Schuurstroken

21  Wet & dry schuurbladen

21  Soft flex schuurpapier

 22 Triflex foam schuurschijven

 22 Controlepoeder

 22 Schuurvlies

 23 Schuurpad

 23 Zachte tussenpad

 25 Schuurmachines

17

SCHUREN



Foam schuurschijven

 FD10 FD20 FD30
 Bruin / fijn Groen / superfijn Blauw / microfijn
 (P320 - P500) (P600 - P1000) (P1000 - P1500)

• Extra duurzaam, gaat 3x langer mee dan conventionele schuursponsjes
• 3 versies beschikbaar, een versie voor elk type fijner schuren 
• Uniform schuurpatroon
• Geen verstopping
• Gebruik droog of nat, beste prestatie droog
• Biedt de gebruiker maximale prestatie
• Verzekert een perfecte afwerking 
 voor de volgende werkstap
• Flexibele schuimschijven - 
 volgt de ondergrond 
 oneffenheden en 
 lichaamscontouren
• Verpakt per 20 stuks

 

Dubbelzijdige schuurspons

 DSP10 DSP20 DSP30
 Bruin / fijn Groen / superfijn Blauw / microfijn
 (P320 - P500) (P600 - P1000) (P1000 - P1500)

• Extra duurzaam, gaat 3x langer mee dan conventionele schuursponsjes
• 3 versies beschikbaar, een versie voor elk type fijner schuren
• Uniform schuurbeeld
• Geen verstopping
• Zorgt voor een perfecte afwerking  
 voor de volgende bewerkingsstap
• Afmetingen pad: 120 x 98 x 13 mm
• Flexibele sponspad - 
 volgt onregelmatigheden en  
 contouren van de ondergrond
• Kunnen nat of droog worden 
 gebruikt, de beste resultaten  
 worden verkregen bij  
 droog gebruik
• Verpakt per 100 stuks
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• Papieren drager 
• Dubbele verlijming van de korrel 
• Aluminium oxide schuurkorrel 
• Stearaatlaag voorkomt het vollopen van het schuurpapier 
• Semi-open coating
• Ø150 mm met 15 gaten voor een goede stofopname

SPY0040
(P40) 50 stuks

Schuurschijf gold

SPY0060
(P60) 50 stuks

SPY0080
(P80) 50 stuks

SPY0120
(P120) 100 stuks

SPY0150
(P150) 100 stuks

SPY0180
(P180) 100 stuks

SPY0220
(P220) 100 stuks

SPY0240
(P240) 100 stuks

SPY0280
(P280) 100 stuks

SPY0320
(P320) 100 stuks

SPY0400
(P400) 100 stuks

SPY0500
(P500) 100 stuks

SPY0600
(P600) 100 stuks

SPY0800
(P800) 100 stuks

• Film drager 
• Aluminium oxide schuurkorrel
• Hoge snijprestaties zonder verstopping
• Langere levensduur door duurzaamheid
• Stearaatlaag voorkomt het vollopen van het 
 schuurpapier 
• Dubbele verlijming van de korrel 
• Perfect schuuroppervlak
• Ø150 mm met 15 gaten 
 voor een goede 
 stofopname

SPG0040
(P40) 50 stuks

Schuurschijf groen

SPG0060
(P60) 50 stuks

SPG0080
(P80) 100 stuks

SPG0120
(P120) 100 stuks

SPG0150
(P150) 100 stuks

SPG0180
(P180) 100 stuks

SPG0220
(P220) 100 stuks

SPG0240
(P240) 100 stuks

SPG0280
(P280) 100 stuks

SPG0320
(P320) 100 stuks

SPG0360
(P360) 100 stuks

SPG0400
(P400) 100 stuks

SPG0500
(P500) 100 stuks

SPG0600
(P600) 100 stuks

SPG0800
(P800) 100 stuks

SPG1000
(P1000) 100 stuks

SPG1200
(P1200) 100 stuks

SPG1500
(P1500) 100 stuks

SPG2000
(P2000) 100 stuks
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• Film drager
• Sneller
• Duurzamer

SSB060
(P60) 50 stuks

Schuurstroken 70 x 198,8 mm

SSB080
(P80) 100 stuks

SSB120
(P120) 100 stuks

SSB150
(P150) 100 stuks

SSB180
(P180) 100 stuks

SSB240
(P240) 100 stuks

SSB320
(P320) 100 stuks

SSB400
(P400) 100 stuks

• Film drager
• Sneller
• Duurzamer

SSD060
(P60) 50 stuks

Schuurstroken 70 x 420 mm

SSD080
(P80) 100 stuks

SSD120
(P120) 100 stuks

SSD150
(P150) 100 stuks

SSD180
(P180) 100 stuks

SSD240
(P240) 100 stuks

SSD320
(P320) 100 stuks

SSD400
(P400) 100 stuks

• Film drager
• Sneller
• Duurzamer

SSC060
(P60) 50 stuks

Schuurstroken 115 x 230 mm

SSC080
(P80) 100 stuks

SSC120
(P120) 100 stuks

SSC150
(P150) 100 stuks

SSC180
(P180) 100 stuks

SSC240
(P240) 100 stuks

SSC320
(P320) 100 stuks

SSC400
(P400) 100 stuks
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• 230 x 280 mm schuurvellen voor het nat schuren van lakken
• Siliciumcarbide schuurkorrel
• Verwijdert eenvoudig krassen van gelakte onderdelen
• Optimale schuurkwaliteit 
• Zeer gladde afwerking
• Kan zowel droog als nat gebruikt worden

WDS0080
(P80) 50 stuks

Wet & dry schuurbladen

WDS0120
(P120) 50 stuks

WDS0150
(P150) 50 stuks

WDS0220
(P220) 50 stuks

WDS0240
(P240) 50 stuks

WDS0320
(P320) 50 stuks

WDS0400
(P400) 50 stuks

WDS0600
(P600) 50 stuks

WDS0800
(P800) 50 stuks

WDS1000
(P1000) 50 stuks

WDS1200
(P1200) 50 stuks

WDS1500
(P1500) 50 stuks

WDS2000
(P2000) 50 stuks

WDS2500
(P2500) 50 stuks

• Schuurpapier op rol voorzien van een foam ondergrond
• Voor het handmatig schuren van moeilijke, geprofileerde oppervlakken 
• Stearaat coating voorkomt vollopen van het schuurpapier
• Gaat zich eenvoudig aanpassen aan ronde, bolle of holle vormen
• De foam ondergrond zorgt voor een gelijkmatige drukverdeling, waardoor  
 een verminderd risico op doorschuren ontstaat
• Half open korrelverdeling

SR0150
(P150)

Soft flex schuurpapier

SR0240
(P240)

SR0320
(P320)

SR0400
(P400)

SR0500
(P500)

SR0600
(P600)

SR0800
(P800)

SR1000
(P1000)
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Triflex foam schuurschijven

 TFS3000  TFS5000
 Gerko triflex foam schuurschijven Gerko triflex foam schuurschijven  
 Ø75 (P3000) 15 stuks Ø75 (P5000) 15 stuks

 TFB3000  TFB5000
 Gerko triflex foam schuurschijven Gerko triflex foam schuurschijven  
 Ø150 (P3000) 15 stuks Ø150 (P5000) 15 stuks

• Schuurschijven bestaande uit identieke, gelijkmatig verdeelde piramides 
 over een foam drager, waarin meerdere lagen van een schuurmineraal 
 verwerkt zijn
• Door de constante schuurbewerking wordt een bijzonder gelijkmatig
 oppervlak met een perfecte afwerking zonder terugkerende krassen 
 bereikt
• Uw werkzaamheden worden met een maximale snelheid, efficiëntie, 
 kwaliteit en precisie uitgevoerd
• Ideaal voor het verwijderen van schuurkrassen
• De ideale basis voor het polijsten
• Langere levensduur
• 30% minder werklast

Controlepoeder

 CP150
 150 gr.

• Controlepoeder met applicator
• Schuurcontrole voor gebruik op oppervlakken 
 met plamuur of grondverf
• Snelle detectie van imperfecties
• Hulpmiddel voor het terug verkrijgen van 
 oorspronkelijke contouren
• Geen droogtijd
• Bevat 150 gr. poeder

 

Schuurvlies

 SB01 SB02 SB03
 Rood / extrafijn Grijs / ultrafijn Goud / microfijn
 (P360) (P1500) (P2000)

• Ideaal om oppervlakken te matteren voor 
 de volgende laklaag
• Kan zowel nat als droog gebruikt worden
• Behoudt zijn effectiviteit door zijn 
 driedimensionale vezelstructuur
• Geschikt voor gebruik op zowel 
 geverfde als ongeverfde oppervlakken 
• Rol van 115 mm x 10 m
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Schuurpad

 BP150
 
• Ø150 mm schuurmachinepad met 15 gaten 
• Medium hardheid
• Verwijdert veel stof en voorkomt hierdoor dat de schuurschijf  
 verstopt geraakt
• Inclusief de nodige vulringen 
 en diverse bouten

Zachte tussenpad

 IP10

• Ø150 mm - 10 mm dikte 
• Uitermate geschikt om te combineren met fijner schuurpapier
• Het schuim past zich perfect aan bij rondingen en contouren 
• Hoge prestaties en kwaliteit
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Pneumatische schuurmachine

 SM05

• Ø150 mm schuurmachine met 5 mm uitslag 
• Ergonomische, excentrische schuurmachine
• Premium kwaliteit 
• Zeer laag geluidsniveau
• Perfect gebalanceerd zwaartepunt
• Trillingsvrij
• Geleverd met schuurpad: Ø150 mm, velcro, 15 gaten
• Zeer licht
• Ingebouwde keuzemogelijkheid om al dan niet stofzuigervrij te werken

Elektrische schuurmachine

 ESM05

• Eenvoudig en snel schuren met een minimum aan lawaai zijn maar
 enkele voordelen van elektrisch schuren
• Krachtige prestaties (350 W)
• Geschikt voor het schuren van moeilijk bereikbare plekken door zijn
 compacte vorm
• Lichtgewicht schuurmachine 1 kg
• Schuurmachine zonder transformator
• Standaard 5 m kabel
• Koolstofvrije motor
• Beschikt over een soft start functie
• Energiebesparend
• Constante snelheid, ook onder zware belasting
• Trapsgewijze regeling toerental
• Uitslag 5 mm
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Mengbekers

 GMX0385 GMX0750 GMX1400 GMX2300 
 385 ml 750 ml 1400 ml 2300 ml
 200 stuks 200 stuks 200 stuks 100 stuks

• Verkrijgbaar in 4 volumes: 385 ml, 750 ml, 1400 ml en 2300 ml
• Duidelijke bedrukking van de inhoud en 
 mengverhoudingen
• Voorzien van steunvoetjes tegen koude 
 overdracht bij het mixen
• Passende afsluitdeksels 
 verkrijgbaar

Mengbeker deksels

 GML0385 GML0750 GML1400 GML2300 
 385 ml 750 ml 1400 ml 2300 ml
 200 stuks 200 stuks 200 stuks 100 stuks

• Om de mengbeker af te sluiten 
 en de inhoud te beschermen  
 tegen vuil en stof
• Makkelijk aan te brengen
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Mengbeker dispenserset

 MXSET

• Set van 4 dispensers: 385 ml, 750 ml, 1400 ml en 2300 ml
• Muurdispenserset voor het schoon en stofvrij opslaan van mengbekers
• De mengbekers kunnen één voor één uit de dispenser worden genomen
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Smart performance spuitpistool

SPSG-0.8
Spuitpistool HVLP
0.8 naaldenset

MKSPSG
Onderhoudskit

SPSG-1.0
Spuitpistool HVLP
1.0 naaldenset

PCSPSG
Spuitpatroon regeling
vervangset

SPSG-1.2
Spuitpistool HVLP
1.2 naaldenset

ACSPSG
Luchtregeling
vervangset

• Ontwikkeld voor het compactere spuitwerk en het spuiten van kleine  
 objecten  
• Goede ergonomie en balans van het spuitpistool
• HVLP technologie  
• Lichtgewicht geanodiseerde aluminium greep met ergonomische grip
• Onderdelen gemaakt uit 100% roestvrij staal 
• Geen rubberen onderdelen  
• Fijne verstuiving en aanpasbaar spuitbeeld
• Beschikbaar met 0.8 mm, 1.0 mm, 1.2 mm naaldenset
• Naaldensets 0.8 mm, 1.0 mm, 1.2 mm ook apart 
 verkrijgbaar
• Inclusief bovenbeker van 100 ml
• Luchtverbruik: 200 L/min, 7.1 CFM
• Nodige spuitdruk: 1.5 bar/22 psi  

Performance pro spuitpistool

 PSG-1.3
Spuitpistool HVLP
1.3 naaldenset

 PSG-1.8
Spuitpistool HVLP
1.8 naaldenset

MKPSG
Onderhoudskit

PSG-1.4
Spuitpistool HVLP
1.4 naaldenset

PSG-2.0
Spuitpistool HVLP
2.0 naaldenset 

PCPSG
Spuitpatroon regeling
vervangset

PSG-1.6
Spuitpistool HVLP
1.6 naaldenset

PSG-2.5
Spuitpistool HVLP
2.5 naaldenset 

ACPSG
Luchtregeling
vervangset

 
• Goede ergonomie en balans van het spuitpistool
• HVLP technologie
• Lichtgewicht geanodiseerde aluminium greep 
 met ergonomische grip
• Onderdelen gemaakt uit 100% roestvrij staal
• Geen rubberen onderdelen
• Fijne verstuiving en aanpasbaar spuitbeeld
• Beschikbaar met 1.3 mm, 1.4 mm, 1.6 mm, 
 1.8 mm, 2.0 mm, 2.5 mm naaldenset
• Naaldensets 1.3 mm, 1.4 mm, 1.6 mm, 1.8 mm, 
 2.0 mm, 2.5 mm ook apart verkrijgbaar
• Inclusief bovenbeker van 600 ml   
• Luchtverbruik: 400 L/min, 14.1 CFM  
• Nodige spuitdruk: 2 bar/29 psi  
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Elite1 spuitpistool

E1SG-1.2
 Spuitpistool HVLP 
 1.2 naaldenset

MKE1SG
 Onderhoudskit

E1SG-1.3
Spuitpistool HVLP 
1.3 naaldenset

PCE1SG
Spuitpatroon regeling 
vervangset

E1SG-1.4
Spuitpistool HVLP 
1.4 naaldenset

ACE1SG
Luchtregeling
vervangset

• Spuitpistool van hoge kwaliteit  
• Goede ergonomie en balans van het spuitpistool
• HVLP+ technologie
• Snelle en eenvoudige applicatie
• Lichtgewicht geanodiseerde aluminium greep 
 met ergonomische grip
• Onderdelen gemaakt uit 100% roestvrij staal
• Geen rubberen onderdelen
• Consistent spuitbeeld
• Hoog rendement
• Beschikbaar met 1.2 mm, 1.3 mm, 1.4 mm 
 naaldenset
• Naaldensets 1.2 mm, 1.3 mm, 1.4 mm, 1.6 mm, 
 1.8 mm ook apart verkrijgbaar
• Inclusief bovenbeker van 600 ml
• Luchtverbruik: 400 L/min, 14.1 CFM
• Nodige spuitdruk: 1.6/2.0 bar/29 psi 
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Drukregelaar voor Gerko spuitpistool

 PRSG

• Drukregelaar voor de Gerko spuitpistolen

Reinigingskit voor spuitpistolen

 SGCK23

• Ideaal voor het reinigen van het verfkanaal,  
 de binnenkop, naald en luchtkap van het  
 spuitpistool
• Een herbruikbare doos met 22 items waaronder  
 borstels en diverse kleine accessoires voor een  
 perfecte reiniging van alle types spuitpistolen 
 
 

Bovenbeker

 C100 C600 C600UV
 100 ml voor smart  600 ml 600 ml UV
 performance 
 spuitpistool

• Losse bovenbeker voor Gerko spuitpistolen
• 100 ml of 600 ml beker
• Voorzien van een deksel om deze luchtdicht 
 af te sluiten 
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Beschikbare naalden

 
OMSCHRIJVING  0.8 mm 1.0 mm 1.2 mm 1.3 mm 1.4 mm 1.6 mm 1.8 mm 2.0 mm 2.5 mm

HVLP voor smart performance 4 4 4 - - - - - -
spuitpistool

HVLP voor performance - - - 4 4 4 4 4 4

pro spuitpistool

HVLP voor elite1 spuitpistool - - 4 4 4 4 4 - -
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Ontvettingsdoeken

 OD10
 42 x 30 cm
 200 stuks

• Ontvettingsdoeken met een hoog absorptievermogen
• Geschikt voor zowel watergedragen als 
 solventgedragen ontvetters
• Pluis- en siliconenvrij

Handverstuiver / Assortiment gekleurde doppen

 HV10 CC05
 1 liter 5 stuks

• Handverstuiver uitgerust met VITON afdichting waardoor de spuit  
 geschikt is voor ontvetters op zowel water- als oplosmiddelbasis
• Gekleurde doppen zijn apart te bestellen (art. CC05)



Ontvetter op waterbasis

 WD05 WD25
 5 liter 25 liter

• Antistatische werking op het oppervlak
• Heeft geen invloed op een onderliggende laag verf
• Kan aangebracht worden zonder masker
• Laat geen sporen na
• Eco-vriendelijk, afbreekbaar
• Universeel product voor de voorbereiding van schuren, spuiten en reinigen
• Verwijdert resten van zout en zeep
• Geen aantasting van plastic rubbers
• Te gebruiken met Gerko ontvettingsdoeken
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Ontvetter op solventbasis

 OS05 OS25
 5 liter 25 liter

• Krachtige ontvetter
• Niet-aggressief voor gevoelige lakoppervlakken
• Reinigt het oppervlak en verwijdert alle siliconen



Nylon verfzeefjes - blauw

 VF125
 125 micron - extra fijn
 4 x 250 stuks

• Verfzeefjes voor zowel conventionele  
 als watergedragen lakken
• Nylon zeef van de beste kwaliteit
• Voorzien van een perfect nylon raster

Nylon verfzeefjes - rood

 VF190
 190 micron - fijn
 4 x 250 stuks

• Verfzeefjes voor zowel conventionele  
 als watergedragen lakken
• Nylon zeef van de beste kwaliteit
• Voorzien van een perfect nylon raster

Nylon verfzeefjes - groen

 VF280
 280 micron - grof
 4 x 250 stuks

• Verfzeefjes speciaal voor high solid  
 grondmaterialen of primers
• Nylon zeef van de beste kwaliteit
• Voorzien van een perfect nylon raster
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Touch up bottle + pen

 TUP20
 20 ml
 100 stuks

• Geschikt voor simpele en snelle reparaties  
 van beschadigde laklagen als gevolg van  
 bijvoorbeeld steenslag
• Fijne naaldpunt met goed afsluitbare dop  
 voor kleine, minuscule beschadigingen
• Zacht bijtipkwastje in afsluitbare dop  
 voor grotere reparaties
• Transparant en zacht kunststof flesje  
 voor een nauwkeurige dosering
• De meegeleverde afsluitnaald zorgt  
 ervoor dat de lak in de metalen 
 aantippunt niet snel kan uitdrogen
• Zowel verticaal als horizontaal  
 te gebruiken
• Geschikt voor 20 ml autolak
• Voorzien van een roestvrij  
 stalen kogeltje

Retoucheflesjes

 TUB20
 20 ml
 100 stuks

• Kunststof flesje van 20 ml voorzien van een dop 
 met kwast voor het retoucheren van autolak
• Voorzien van een metalen kogel om een grondig  
 mengsel te verkrijgen
• Zelfklevende labels om informatie op te noteren
• Voorzien van een kleine trechter om het ingieten  
 eenvoudiger te maken
• Transparant

Retoucheflesjes

 TUB50
 50 ml
 60 stuks

• Kunststof flesje van 50 ml voorzien van een dop 
 met kwast voor het retoucheren van autolak
• Voorzien van een kunststof kogel om een  
 grondig mengsel te verkrijgen
• Zelfklevende labels om informatie op te noteren
• Semi-transparant

 3    LAKVOORBEREIDING 37



Gegolfde kleefdoeken

 TR50
 80 x 90 cm
 50 stuks

• Kleefdoek van superieure kwaliteit voor het  
 vasthouden van stof
• Speciaal ontworpen om losse verontreiniging  
 op oppervlakken te verzamelen en ervan  
 te verwijderen
• Grote kleefkracht door de combinatie van  
 gewoven katoen én een unieke impregnatie
• Geïmpregneerd met watergebaseerd product
• Werkt antistatisch
• Laat nooit lijmsporen na die zouden kunnen  
 reageren met eender welke lak

Roerlatten

 MP20
 20 cm
 500 stuks

• Gegolfde roerlatten gemaakt van kunststof
• De gegolfde vorm en gaatjes zorgen ervoor dat  
 men beter en sneller verf kan mengen

Watergedragen kleefdoeken

 TCW20
 43 x 31 cm
 20 stuks

• Watergedragen kleefdoek gemaakt uit
 polyester en viscose
• Geïmpregneerd met waterdragend product
• Milieuvriendelijk en geurloos
• Antistatische werking
• Uitermate geschikt voor waterdragende lakken
• De gaatjesstructuur zorgt voor een nog betere
 ophoping van vuil
• Geschikt voor kleine middelgrote en grote
 stofdeeltjes
• Lage plakgraad
• Laat geen lijmresten of residu achter
• Verpakt per 20 stuks
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Kunststofreparatie

 PR01 PR02 PR03
 Snel / 30 sec. Medium / 90 sec. Medium / 90 sec.
 Zwart 50 ml Zwart 50 ml Zwart 25 ml

• Uitstekende hechting
• Zeer snelle droging
• Perfect schuurbaar en overspuitbaar
• Goed standvermogen
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MMA

 MB50
 50 ml

• Tast oppervlakken niet aan
• Bij kamertemperatuur uitgehard met korte open tijd
• Overschilderbaar
• Zeer goede UV-bestendigheid en uitstekende  
 verouderingseigenschappen
• Tussenruimte opvullen tot 5 mm
• Thixotrope formule die niet uitzakt, perfect voor horizontale  
 en verticale toepassingen
• Uitstekende slag-, afpel- en afschuifsterkte

 

Metaalverlijming

 PBA195
 195 ml

• Uitharding bij kamertemperatuur, warmteversnelling mogelijk
• Lange open tijd van 60 minuten, verwerking binnen 4 uur @ 23°C,  
 volledig uitgehard in 24 uur
• De dikte van de verbindingslijm wordt bepaald door glaskralen  
 van 0,25 mm
• Bestand tegen e-coat-, poedergrond- en lakoventemperaturen  
 in de auto-industrie tot 230°C
• Puntlasbaar (niet uitgehard!)
• Uitstekende bescherming tegen corrosie
• Hoge energieabsorptie en zeer goede 
 crashprestaties
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Strijkkit

 BSS10
 1 kg

• Ontworpen voor het afdichten van lasverbindingen, druklassen en 
 metaalsoldeerverbindingen
• Vormt een duurzame en elastische afdichting die bestand is tegen 
 water, benzine, olie en hoge temperaturen
• Trekt geen draden
• Geeft originele structuur
• Zeer sterke hechting
• Zeer gemakkelijk te verstrijken

Nadenkit MS polymer

 SS10 SS20 SS30
 Wit 290 ml Grijs 290 ml Zwart 290 ml

• Duurzaam elastisch
• Universeel, binnen en buiten afdichten, verlijmen en monteren  
 voor bouw- en industriële constructies
• Overschilderbaar met verven op waterbasis, alkydharsverf  
 kan de uitharding van de verf remmen (test vooraf)
• Geeft geen randzone vervuiling  
 of vlekvorming op natuursteen
• Snelle uitharding, nat in nat 
 toepasbaar
• Isocyanaat-, oplosmiddel- en  
 siliconenvrij (geen krimp)
• Goed UV-, weer- en 
 schimmelbestendig
• Uitstekende hechting zonder 
 primer op praktisch alle en  
 zelfs vochtige ondergronden
• Neutrale uitharding, 
 bijna reukloos
• Niet-corrosief ten opzichte 
 van metalen
• Hoge mechanische weerstand 
 en eindsterkte
• Absorbeert zeer goed trillingen 
 en vibraties
• Niet bubbelend, schuur- en 
 slijpbaar na volledige uitharding
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Ruitenkit MS polymer

 SCB10
 Zwart 290 ml

• Zeer goed standvermogen, de kitrups valt niet om
• Zeer hoge aanvangssterkte, de ruit zakt niet weg
• Goede torsiestijfheid, draagt bij aan de stijfheid van de carrosserie
• Uitstekende hechting op oude ruitenkit, glas en keramische randen,  
 zonder gebruik van een primer
• Eenvoudige werkwijze, zonder nevenproducten
• Vrij van oplosmiddelen, isocyanaten en siliconen
• Lang houdbaar na opening
• Gemakkelijk van de handen te verwijderen
• Goede UV-bestendigheid
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Lijmgom gekarteld

 REP100
 Ø100 - 25 mm

• Geleverd met adapter
• Verwijdert zonder de ondergrond te  
 beschadigen
• Aanbevolen toerental tussen de 2.000 en  
 4.000 tpm.
• Dankzij de karteling warmt de lak niet op  
 waardoor er geen lakbeschadigingen ontstaan
• Werkt 3x sneller dan de traditionele  
 lijmgom
• Gebruik van chemische stoffen die de lak  
 kunnen beschadigen is overbodig

Pistool voor 2-componenten lijm

 SPR50

• Pistool voor 2-componten lijm
• Compact en licht in gewicht

Mixertips

 MT50
 10 stuks

• Mixertips voor 2-componenten lijm
• Verpakt per 10 stuks
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PLAMUREN



 
    

20°

20°

20°

20°

20°

20°

20°

20°

CODE OMSCHRIJVING KLEUR TOEPASSING ONDERGROND SOORTELIJK MENGEN SCHUURBAAR AANTAL 
     GEWICHT  20°C / DOOS

MF10  Multiformer Lichtblauw Vul- of afwerkings- Staal, gegalvaniseerd staal, aluminium, 1,5 kg 2 - 3% 20 min 6 / 4
MF30 plamuur  plamuur polyesterlaminaten, oude verf, hout 

EG10 Easygo plamuur Grijs Lichtgewicht Staal, E-coat, gegalvaniseerd staal,  1,3 kg 2 - 3% 20 min 6 / 4
EG30   polyesterplamuur glasvezelversterkte kunststoffen (GFK) 
    en hout

UF20 Uniflex plamuur Zwart Kunststofreparatie Kunststof, oude geverfde oppervlakken,  2 kg 2 - 3% 20 min 6
    staal, lichte metalen, gegalvaniseerd staal, 
    aluminium, hout en MDF 

PC20 Polycream  Beige All-round Staal, gegalvaniseerd staal, aluminium,  1,8 kg 2 - 3% 20 min 6
   polyesterplamuur polyesterlaminaten, oude verf, hout

FP18 Faser plamuur Groen Polyester Staal, aluminium, glasvezel  1,73 kg 2 - 3% 20 min 6
   toepassingen
   en reparaties

SP12 Spuitplamuur Grijs Pneumatische Staal, aluminium, polyesterplamuren, grondverf, 1,2 kg 3 - 4% 60 min 6
   spuittoepassingen polyesterlaminaten, oude verlagen, hout, 
    kunststof (uitgezonderd PP, PE en PFTE)

UVP14 UV-plamuur Kleurloos Vlekken en slimme Staal, aluminium, glasvezel, gegalvaniseerd, 1,75 kg Niet nodig      / 12
   reparatie harde kunststof

Plamuren
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Multiformer plamuur (Soft)

 MF10 MF30
 1 liter 3 liter

• Universele polyester plamuur met een lager soortelijk gewicht van 1,6 kg/L
• Kleurverandering als hulpmiddel voor de timing van het starten van het 
 schuurproces
• Kan worden gebruikt als vul- of afwerkingsplamuur
• Uitstekend schuurbaar, te beginnen met P120
• Hechting op verschillende ondergronden (staal, gegalvaniseerd staal,  
 aluminium, polyesterlaminaten, oude verf, ...)
• Extra romig voor gemakkelijk mengen en aanbrengen
• Zeer gemakkelijk uit te smeren
• Niet-poreus, glad oppervlak
• Kleur: lichtblauw
• Verharder: BPO rood
• Mengverhouding in %: 2-3

Easygo plamuur (Light)

 EG10 EG30
 1 liter 3 liter

• Universele lichte polyester plamuur
• Extreme hechting op metalen oppervlakken
• Kleurverandering om de timing van het begin van het schuurproces  
 te vergemakkelijken
• Met glazen bollen als vulmateriaal
• Lage krimpverhouding
• Extreme hechting op diverse ondergronden zoals staal, E-coat,  
 gegalvaniseerd staal, glasvezelversterkte kunststoffen (GFK) en hout
• Combineert uitstekende schuureigenschappen met een absoluut  
 compact oppervlak
• Trillingsbestendig en flexibeler 
 op dun metaal
• Hoge stabiliteit in het blik
• Gemakkelijk te schuren
• Korte droogtijd
• Soortelijk gewicht 1,3 kg/L
• Kleur: lichtgrijs
• Verharder: BPO rood
• Mengverhouding in %: 2-3
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Uniflex plamuur

 UF20
 2 kg

• Plamuur speciaal ontworpen voor kunststof oppervlakken
• Universele zwarte plamuur
• Hoge flexibiliteit
• Gladde afwerking
• Ingebouwde schuurgids: tijdens het schuren vervaagt de plamuur  
 van zwart naar grijs
• Universele hechting op oude geverfde oppervlakken, staal, lichte  
 metalen, gegalvaniseerd staal,  
 aluminium, hout en MDF
• Eenvoudig te schuren
• Perfect voor het afwerken 
 van kunststof reparaties
• Kleur: zwart
• Verharder: BPO rood
• Mengverhouding in %: 2-3

Polycream plamuur (Multi)

 PC20
 2 kg

• Universele 2K polyester plamuur
• Maximale stabiliteit op verticale oppervlakken
• Uitstekende hechting op gegalvaniseerde en elektrolytisch verzinkte  
 metalen, stalen oppervlakken en aluminium
• Zeer goed smeerbaar
• Niet-poreus, glad oppervlak
• Uitstekend schuurbaar
• Hoog vulvermogen
• Fijne korrel samenstelling
• Geen scheuren aan de randen door fijnschuren
• Kan achteraf afgewerkt worden  
 met multiformer plamuur of direct  
 met een primer
• Kleur: beige
• Verharder: BPO rood
• Mengverhouding in %: 2-3
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Faser plamuur

 FP18
 1,8 kg

• Universele polyester plamuur met glasvezels voor het opvullen van  
 grotere oppervlakken en grotere oneffenheden
• Geïmpregneerde vezels voor gemakkelijk en egaal uitsmeren
• Perfect voor polyester toepassingen en reparaties
• Hoge mechanische sterkte met behoud van goede flexibiliteit
• Voor het overbruggen van scheuren, kleine gaatjes en doorgeroeste  
 plekken
• Uitstekend schuurbaar, te beginnen met P120
• Waterbestendig; ideaal voor scheepsreparaties
• Goede hechting op glasvezel-
 versterkte materialen
• Hoge stabiliteit
• Kleur: groen
• Verharder: BPO rood
• Mengverhouding in %: 2-3

Spuitplamuur

 SP12
 1,2 kg

• Wordt gebruikt voor het opvullen van kleinere en grotere oneffenheden
• Creëert een gladde coating, zelfs op grote oppervlakken
• Uitstekende hechting op verschillende ondergronden
• Droogt snel op en geeft een poriënvrij oppervlak
• Hoog vulvermogen
• Is gemakkelijk te schuren
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UV-plamuur

 UVP14
 1,4 kg

• 1K plamuur klaar voor gebruik, zeer sneldrogend met UV-stralen
• Het volledige proces wordt drastisch verminderd in termen van tijd
• Hoge productiviteit
• Perfect voor spot & slimme reparatie
• Geen uitzakken of krimpen na uitharding
• Kan op de meeste metalen oppervlakken worden  
 gebruikt
• Droogt in 3 - 4 minuten, afhankelijk van de laagdikte
• Gemakkelijk te gebruiken met draagbare dispenser
• Mengen is niet nodig
• Makkelijk aan te brengen
• Geen luchtinkapseling door mengen
• Onbeperkte houdbaarheid
• Reinig het oppervlak voordat u de stopverf  
 aanbrengt
• Direct na droging schuurbaar
• Gemakkelijk te schuren
• Uitzonderlijk vulvermogen
• Goede flexibiliteit

Dispenser voor UV-plamuur

 DUV15

• Draagbare handmatige plamuur-
 dispenser voor gebruik met 
 Gerko UV-plamuur 
• Extreem praktisch en licht
• Netto gewicht 0,7 kg
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Mengbord

 MB100
 100 vellen

• Voor handmatig mengen van plamuur
• Geen schoonmaak nodig
• Scheur de eerste pagina na  
 gebruik af en deze is klaar  
 voor de volgende 
• Gemaakt van niet-absorberend 
 behandeld papier

Plamuurspachtels

 PS50
 50 stuks

• Kunststof plamuurspachtels van flexibel, oplosmiddelbestendig materiaal
• Voor eenmalig gebruik.
• Afmetingen: 116 mm x 78 mm

Plamuurrubbers

 PMR20
 20 stuks

• Voor een zachtere afwerking bij het strijken van plamuur
• Past zich zeer goed aan bij speciale vormen
• Afmetingen: 100 mm x 70 mm

Tube verharder voor plamuur

 HFP50
 Rood / 50 gr.

• Tube verharder voor plamuur
• Maximaal gebruik van 3%
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UV-grondverf

 UVPF10
 1 liter

• Droogt met UV-licht (UV-LED lampen,  
 kwikdamplampen of blootstelling aan zonlicht)
• Voor temperatuurgevoelige onderdelen  
 (elektrische auto’s, kunststof onderdelen, ...)
• Eenvoudig te schuren
• Sneldrogend
• Hoog vulvermogen
• Onbeperkt potlife
• Glad oppervlak: superieur uiterlijk van de toplaag
• Geen verzakkingen
• Direct op metaal applicatie, hechting op staal,  
 ijzer, verzinkt en aluminium ondergronden
• Aan te brengen op kunststof onderdelen

2K HS grondverf GP400

• Zeer hoog vastestofgehalte
• Sneldrogend
• Gemakkelijk te schuren
• Minder schuurstof
• Korte overspuittijden
• Ook nat in nat te gebruiken

PFG40
Grijs / GP400 - 4 liter

PFB40 
Zwart / GP400 - 4 liter

PFW40
Wit / GP400 - 4 liter

HPF10 - verharder
Normal / GP100 - 1 liter

HPF20 - verharder
Snel / GP100 - 1 liter

PFG10
Grijs / GP400 - 1 liter

PFB10
Zwart / GP400 - 1 liter

PFW10
Wit / GP400 - 1 liter

HPF025 - verharder
Normal  /  GP100 - 250 ml

HPF026 - verharder
Snel / GP100 - 250 ml

UV-thinner

 UVT10
 1 liter

• Samengesteld om hoge viscositeitsreducties  
 te verkrijgen
• Bevordert een betere vloei en voorkomt blazen
• Voor een perfecte basis- en afwerkingslaag
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Blanke lak HS GC400

• Eenvoudig aan te brengen 
• Beschikbaar in combinatie met normale en snelle verharder
• Goede chemische, mechanische en weersbestendigheid
• Uitstekende vloei-eigenschappen 
• Briljante glans
• Hoge krasvastheid
• UV-consistent (vrij van vergeling)
• Hoge hardheid

CC50
GC400 - 5 liter

HC25 - verharder
Normal / GC100 - 2,5 liter

HC26 - verharder
Snel / GC100 - 2,5 liter

CC10
GC400 - 1 liter

HC05 - verharder
Normal / GC100 - 0,5 liter

HC06 - verharder
Snel / GC100 - 0,5 liter
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Acryl verdunning 

 AV05 AV25
 5 liter 25 liter

• Veelzijdige verfverdunner op basis van geoxygeneerde  
 en aromatische koolwaterstoffen



Paint system 180 ml

 GPS125180 PSB180
 125 μm Buitenbeker
 180 ml - 50 sets 180 ml

• Verkrijgbaar in 125 micron
• Geschikt voor zowel solvent- als watergedragen  
 lakken
• Voorzien van dopjes om uw verf te bewaren  
 indien nodig
• Inclusief buitenbeker (ook apart verkrijgbaar)

Paint system 400 ml

 GPS125400 PSB400
 125 μm Buitenbeker
 400 ml - 50 sets 400 ml

• Verkrijgbaar in 125 micron
• Geschikt voor zowel solvent- als watergedragen  
 lakken
• Voorzien van dopjes om uw verf te bewaren  
 indien nodig
• Inclusief buitenbeker (ook apart verkrijgbaar)

Paint system 600 ml

 GPS125600 GPS190600 PSB600
 125 μm 190 μm Buitenbeker
 600 ml - 50 sets 600 ml - 50 sets 600 ml

 GPS125600L
 Deksel
 600 ml - 100 stuks

• Verkrijgbaar in 125 en 190 micron
• Geschikt voor zowel solvent- als watergedragen  
 lakken
• Voorzien van dopjes om uw verf te bewaren  
 indien nodig
• Inclusief buitenbeker (buitenbeker en deksels  
 ook apart verkrijgbaar)
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UV-paint system 600 ml

 GPS190600UV PSB600
 190 μm Buitenbeker
 600 ml - 50 sets 600 ml

• Verkrijgbaar in 190 micron
• Geschikt voor zowel solvent- als watergedragen lakken
• Voorzien van dopjes om uw verf te bewaren indien nodig
• Inclusief buitenbeker (ook apart verkrijgbaar)

Paint system 800 ml

 GPS125800 PSB800
 125 μm Buitenbeker
 800 ml - 50 sets 800 ml

• Verkrijgbaar in 125 micron
• Geschikt voor zowel solvent- als watergedragen lakken
• Voorzien van dopjes om uw verf te bewaren indien nodig
• Inclusief buitenbeker (ook apart verkrijgbaar)
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 AD10 AD20 AD30 AD40 AD50 AD60 AD70 AD80

Adapters voor paint system

 AD10 AD20 AD30 AD40

 AD50 AD60 AD70 AD80

AD10 Adapter 1/4 snelkoppeling
AD20 Adapter M12 uitwendige schroefdraad
AD30 Adapter 3/8 uitwendige schroefdraad
AD40 Adapter M16 inwendige schroefdraad
AD50 Adapter 1/4 uitwendige schroefdraad
AD60 Adapter M12 x 1 uitwendige schroefdraad
AD70 Adapter M16 uitwendige schroefdraad
AD80 Adapter M14 x 1 inwendige schroefdraad
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MERK MODEL CODE

ADIR GRAVITY SERIES AD40
ACCUSPRAY PERFORMAX 05-100 PRIMER AD70
ADVANTAGE 90115 AD40
AES 150 AD40
AIRGUNSA AZ3 HTE 2 AD10
AIRVERTER GG-100 AD40
 CT-100 MINI AD80
AMPRO AR6025 AD40
 AR6029 MINI AD80
ANI F1-S AD30
ASTRO GF6S MINI AD80
 6GFS MINI HVLP AD80
 4020 MINI AD80
 STAR QUL/M-STAR AD40
 EVO 4014/4018 AD40
 ECO-S/SX AD40
 QUANTUM ULTRA AD40
ASTURO ECO-S/SX AD40
ASTUROMEC 9011 SERIES AD60
ATD GRAVITY SERIES AD40
 6900 SERIES AD40
 LEONARDO 6865/6872/6913/6914/6915/6918 AD70
 6845/6900 MINI SERIES AD80
BINKS M1-G AD30
 MGI1.8 PRIMER AD30
 630/95G AD30
 BBR/M1-G AD30
C.A. TECHNOLOGIES JAGUAR J100H/SLP/100C/300C AD40
 TECHLINE T3 AD40
 TECHLINE TJR AD80
CAMPBELL HAUSFELD DH-6500/7800/7900 AD40
CAPSPRAY 3100 GRAVITY SERIES AD40
 MINI AD80
CARQUEST PROVALUE 2304-PV/2305-PV AD40

MERK MODEL CODE

CENTRAL PNEUMATIC GRAVITY SERIES AD40
 PROFESSIONAL MINI AD60
 MINI AD80
CORNWELL PSG-1400 AD40
 PSG-1200 MINI AD80
CRAFTSMAN 9-15531 AD40
DART PRODUCTS AB17G AD40
 H827A/H881A AD40
 H2000MG MINI AD60
DEFYNIK GRAVITY SERIES AD20
DEVILBISS FINISHLINE FLG-653G AD30
 GFHV-510 AD30
 GTI 600G/625G WATERBORNE AD30
 GTI MILLENNIUM 620G/2000 AD30
 GTI PRO BASE/CLEAR/DIGITAL AD30
 GTIW WATERBORNE AD30
 PRI 601G PRIMER AD30
 TEKNA PROLITE/QUICKCLEAN/COPPER AD30
 CVI 522G/620G/620GW AD30
 DRD/EXL620G AD30
 FLG 4 GRAVITY AD30
 FLG 615/635/643/645/647WB/648/651G/654/691/695 AD30
 GFG 5/516/517/618/670PLUS AD30
 GTI FAMILY/DV1 AD30
 JGA 535G/635G AD30
 PRI/TEKNA AD30
 COMPACT 506/510 GRAVITY AD30
 LT200/LT300 AD40
DURA-BLOCK AF900K AD40
 007 EXTREME PERFORMANCE AD40
 MINI AD80
DUX GRAVITY SERIES AD20
ECCO 652-S AD30
EVERCRAFT (NAPA) BK7703758 AD40

MERK MODEL CODE

FUJI 5175G T75 SERIES HVLP AD40
GERKO PERFORMANCE PRO AD40
 ELITE1 AD40
 SMART PERFORMANCE AD80
GONI 321 AD40
GRACO DELTA GF AD30
 LT100 MINI AD60
GRIP H827W AD40
 MINI AD80
GRIZZLY H7669 AD40
HUSKY HDS-780/790/890 PRO AD40
INGERSOL RAND 210G/270G AD40
 200G AD80
IWATA W400/W400LV/WR400 AD40
 LPA94/LPH440 AD40
 LPH400 PRIMER AD40
 LPH400LV/LVB/LVX AD40
 VX929/VXL949 PRIMER AD40
 SUPERNOVA LS400/SUPERNOVA WS400 AD50
 AZ3 HTE 2 AD50
JONNESWAY JA-6111 AD40
KOBALT (LOWE’S) KC-566CG/577HG AD40
 SGY-AIR86/AIR88 AD40
KRAUTZBERGER MIGNON 3 AD20
MAC SG1250/SG1300 SERIES AD40
 ECONOCOAT AD40
 SG610K AD30
 SG1100-10 MINI AD80
MARK I AF7003 AD40
 AF7002 MINI AD80
MATCO GRAVITY SERIES AD40
 MTDPGHV1/MTDPGHV8 DETAIL GUN AD80
 RL-75 MINI AD80
 MTPGHE 13/15 AD70
MAX AIR W98 AD40
MOUNTAIN STAR MINI AD80
MSB GRAVITY SERIES AD40
M-STAR GRAVITY SERIES AD40
NAPA (EVERCRAFT) #BK7703758 AD40
NESCO 840/868/870 AD40
 880 AD70
 808 MINI AD80
NIKOTA HVLP-G AD40
PORTER-CABLE PSH-1/3 AD40
 PSH2 MINI AD80
PRO-TEK 2600 AD40
 4000GH AD40
 764X AD40
 2500/2550 MINI AD80
PROVALUE (CARQUEST) 2304/2305-PV AD40

MERK MODEL CODE

SAGOLA 403G/433G/434G/444G/450G AD30
 3300G/4100G/4200G AD40
 MINI EXTREME   AD40
 CLASSIC PRO AD40
SATA MINIJET 4400 B HVLP QCC/4400 B RP QCC AD10
 JET B AD40
 JET B NR-92/NR-95 AD40
 QCC FAMILY AD10
 KL-PRIMER AD30
 MCB-93 AD30
 KLC-B/P/RP AD40
 LM-92 AD40
 LM2000B/LM2000K AD40
 MCB PRIMER/90 AD40
 JET90 AD40
 JET90-2 RP/HVLP AD40
 NR2000 RP/HVLP AD40
SATAJET 100 BF HVLP QCC/RP QCC AD10
 100 BP QCC AD10
 2000/3000 HVLP QCC AD10
 2000/3000/4000 RP QCC AD10
 1000/3000/4000 B HVLP QCC AD10
 1000/3000 B RP QCC AD10
SEM 71001 PRO-TEX TRUCK BED LINER GUN AD30
SHARP FX200 AD40
 FX300 HVLP AD40
 COBALT HVLP(EU) AD30
SHARPE (GRACO) FX-100 MINI AD80
SMART (FINISHMASTER) SPRAY GUN KIT (STD) AD40
 SPRAY GUN KIT (MINI) AD80
SNAP-ON BLUE POINT BF325 MINI AD80
SPITZNAGEL W2000A AD40
SPRAY-IT 522 AD40
STAR III AD40
 SV-106T/J MINI AD80
SUNEX 9002A/9004A AD40
TITAN VAPER 1.0MM MINI AD80
 VAPER 1.4/1.7MM AD40
TRANSTAR 6613/6614/6617 AD40
 6618 MINI AD80
TREM PRO GRAVITY SERIES AD40
U-POL MAXIMUM AD40
 MAXIMUM MINI AD80
WALCOM GEO/EGO AD60
 GENESI AD70
WARWICK 861-C/863 AD40
 H881W AD40
 881H/904H AD40
 827-C/878 AD70
 828-C AD80
 MINI AD80



Dispenser voor paint system bekers 600 & 800 ml

 D600
 600 & 800 ml

• Doseert bekers voor het Gerko paint system (600 ml en 800 ml)
• De bekers kunnen één voor één uit de dispenser worden genomen
• Kan aan de muur worden bevestigd
• Via de zijkant bijvullen van benodigdheden
• Zorgt ervoor dat de Gerko paint system bekers altijd schoon en stofvrij zijn

Dispenser voor paint system deksels

 DGPSL

• Doseert deksels voor het Gerko paint system
• De deksels kunnen één voor één uit de dispenser worden genomen
• Kan aan de muur worden bevestigd
• Van boven bijvullen van benodigdheden
• Zorgt ervoor dat de Gerko paint system deksels altijd schoon en stofvrij zijn
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Superior primer 500 ml

 SAS010 SAS030 SAS040
 Lichtgrijs Donkergrijs Wit
 500 ml 500 ml 500 ml

• Hoogvullende grondverf
• Sneldrogende harde en flexibele primer
• Uitstekende hechting
• Gemakkelijk schuurbaar
• Anticorrosie-eigenschappen bij het gebruik van zinkfosfaat
• Kan rechtstreeks op blank metaal worden aangebracht
• Benzinebestendig
• Overschilderbaar met de meeste moderne verven
• Kan op bijna alle kunststoffen worden aangebracht

Primer 400 ml

 AS010 AS020 AS030 AS040
 Lichtgrijs Grijs Donkergrijs Wit
 400 ml 400 ml 400 ml 400 ml

•  Sneldrogende harde en flexibele primer
• Uitstekende hechting
• Gemakkelijk schuurbaar
• Anticorrosie-eigenschappen bij het gebruik van zinkfosfaat
• Kan rechtstreeks op blank metaal worden aangebracht
• Benzinebestendig
• Overschilderbaar met de meeste moderne verven
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Kunststof primer 400 ml

 AS050
 400 ml

• Universeel toepasbaar
• Effectieve adhesie-promotor
• Sneldrogend
• Overschilderbaar na slechts 10 minuten
• Uitstekend om uw reparatie op te bouwen

Etch primer 400 ml

 AS060
 400 ml

• Uitstekende etsende werking
• Uitstekende corrosiewerende eigenschappen
• Sneldrogende en flexibele primer
• Kan rechtstreeks op blank metaal 
 worden aangebracht
• Benzinebestendig
• Supergladde afwerking
• Overschilderbaar met een breed scala 
 aan andere verven zoals coatings  
 op alkyd-, cellulose- of epoxybasis
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Hoogglans zwart 500 ml

 AS080
 500 ml

• 100% glanzende verf in de kleur diep zwart
• Sneldrogend
• Uitstekende hechting op vele ondergronden  
 en materialen
• Uitzonderlijke dekkracht
• Gladde afwerking
• Bestand tegen chemicaliën  
 en weersomstandigheden

Zijdeglans zwart 500 ml

 AS090
 500 ml

• 50% glanzende verf in de kleur diep zwart
• Sneldrogend
• Uitstekende hechting op vele ondergronden  
 en materialen
• Uitzonderlijke dekkracht
• Gladde afwerking
• Bestand tegen chemicaliën  
 en weersomstandigheden

Mat zwart 500 ml

 AS100
 500 ml

• Sneldrogend
• Uitstekende hechting op vele ondergronden  
 en materialen
• Uitzonderlijke dekkracht
• Gladde afwerking
• Bestand tegen chemicaliën  
 en weersomstandigheden
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Blanke lak 1K 500 ml

 AS300
 500 ml

• Ultraglanzende afwerking met uitstekend glansbehoud
• Superieur gebouwd
• Ideale afstand tot object is 25 cm
• Voor een goed resultaat 2 volle lagen aanbrengen met een uitdamptijd  
 van 10 minuten
• UV- en benzinebestendige 1K lak
• Sneldrogende 1K lak

Velgenzilver 400 ml

 AS130
 400 ml

• Sneldrogend, goede hechting
• Glanzend, goede flexibiliteit, goede hardheid
• Uitstekende UV-bescherming
• Goede buitenduurzaamheid
• Niet-vergelend
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Prefill 400 ml

 AS210
 400 ml

• Voorgevulde spuitbus vervangt het spuitpistool bij kleine  
 carrosseriebedrijven wanneer kleine onderdelen moeten worden geverfd
• De beste resultaten worden verkregen met lakken op acrylbasis
• Ook geschikt voor het verdunnen van een breed scala aan lakken  
 op alkyd- en cellulosebasis
• Een speciale vulmachine is vereist
• Niet geschikt voor de meeste watergedragen basislakken
• Voorgevulde blikken (400 ml) kunnen worden gevuld met maximaal  
 100 ml verf

Prefill no-clean 400 ml

 AS220
 400 ml

• Unieke formule gecombineerd met de spuitknop zorgt voor een  
 professionele afwerking, vergelijkbaar met spuiten
• Aanpasbare spuitknop
• Met het gepatenteerde deksel wordt de spuitbus met lak gevuld,  
 zonder dat daarbij enig reinigingswerk aan het toestel nodig is
• Kleurwissel wordt super eenvoudig
• Ideaal voor kleine herstellingen
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Anti-steenslag 400 ml

 AS110
 400 ml

• Een gesloten, elastische en gestructureerde coatinglaag
• Uitstekende bescherming tegen roest en steenslag
• Geluiddempende eigenschappen verminderen het geluid in auto’s
• Sneldrogend bij kamertemperatuur of bij verhoogde 
 temperaturen tot 60°C
• Kan druipvrij worden aangebracht
• Goede hechting op een breed scala aan materialen, 
 met name de onderkant van de auto
• Overschilderbaar met elk soort laksysteem

Anti-gravel 1 liter

 AG100 AG110 AG120
 Zwart - 1 liter Grijs - 1 liter Wit - 1 liter

• Geschikt voor diverse ondergronden: staal, verzinkt staal, aluminium,  
 polyesterplamuur, epoxy vulstoffen, 2-componenten acryl vulstoffen en 
 kunststoffen
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Poetspapier

 PB30 PW20
 38 x 37 cm 38 x 28 cm
 500 stuks 1000 stuks

• Wit (2-laags) en blauw (3-laags) poetspapier  
 voor allerhande onderhoud
• Pluisvrij

Reinigingsdoeken

 RD10 RD20
 38 x 32 cm 42 x 40 cm
 500 stuks 12 pakken x 35 stuks

• Universele reinigingsdoeken met grote  
 absorptiecapaciteit
• Eenvoudig te gebruiken en voelen zacht aan
• Voor allerlei toepassingen inzetbaar zoals  
 ontvetten en reinigen met solventgedragen  
 producten
• Zowel verkrijgbaar op rol als in karton

Polijstdoeken

 PD10
 32 x 36 cm
 400 stuks

• Non-woven doeken om elk oppervlak te  
 poetsen, zonder het nalaten van krassen  
 of strepen
• Zeer zacht, pluisvrij en vrij van siliconen
• Kunnen ook worden gebruikt voor het reinigen  
 van de cockpit
• Geperforeerd op rol verkrijgbaar
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Premium cellulose thinner

 PCT24
 24 liter

• Cellulose thinner 100% zuiver
• Professionele cellulose thinner voor het  
 aanlengen van cellulose verf
• Verdunning van verf
• Verwijderen van lijm
• Reinigen van pistolen en gereedschap
• Vermindert de kans op een sinaasappelhuid

Cellulose thinner

 CT05 CT10 CT25
 5 liter 10 liter 25 liter

• Cellulose thinner hoofdzakelijk gebruikt  
 voor het reinigen van verfspuitpistolen,
 gereedschappen, verfkwasten, onderdelen, ...

H20 gun shampoo

 GS20
 20 liter

• Voor het optimaal reinigen van pistolen met  
 watergedragen lakken
• Geen coagulatie nodig
• Inzetbaar met manuele pistoolreiniger alsook  
 alle automatische pistoolreinigers
• Pistool binnen 5 minuten na het spuiten reinigen  
 met de H2O gun shampoo
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Koplamp reparatieset

 HRK600

• Heeft een zeer goed effect op 
 krassen op autolichten, geel 
 geoxideerd, wazig en andere 
 oxidatie
• Vernieuwt de helderheid van 
 beschadigde koplampen
• Eenvoudig en snel aan te
 brengen
• Beschermt tegen UV-stralen
• Toepasbaar op nieuwe
 koplampen als beschermlaag
• Verlengt de levensduur van uw koplampen

Koplamp reparatie polymeer

 HRP600 
 600 ml

• Navulling koplamp reparatie polymeer 600 ml

1. ONTVETTEN Koplamp reinigen met Gerko ontvetter en drogen met Gerko 
ontvettingsdoeken.

2. MASKEREN Gebruik maskeertape om nabijgelegen geverfde 
oppervlakken te beschermen.

3. SCHUREN EN REINIGEN Schuren met Gerko schuurschijven. Volg hierbij 
onderstaande stappen: P320/P500/P800/P1000/P1200/P1500. Reinig het 
oppervlak om ervoor te zorgen dat de volledige koplamp homogeen wordt 
geschuurd.

4. POLYMEER TOEVOEGEN Voeg koplamprestauratiepolymeer toe tot de 
helft van de verdamper en dek af met de dop.

5. AANSLUITEN EN VERWARMEN Sluit de beker aan en verwarm ongeveer 
5 minuten totdat er damp uit de dop komt.

6. VERDAMPEN Begin met verdampen op 1 cm afstand van de koplamp, 
breng aan van de fles naar de bovenkant totdat de koplamp helder wordt. 
Zorg ervoor dat de pijpopening naar boven is gericht om te voorkomen dat 
stoom in waterdruppels verandert. Houd uw gezicht op minimaal 40 cm 
afstand van de pijpopening.

7. UITSCHAKELEN EN KOELEN Uitschakelen na gebruik. Wacht 5 minuten 
zodat het polymeer afgekoeld is en giet hierna de resterende vloeistof 
terug in de fles.
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Stofnaaldenset

 DNS10

• Stofnaaldenset bestaande uit een penhouder  
 en 10 stofnaalden verpakt in blister
• De stofnaalden zijn voorzien van microscopisch  
 kleine haakjes. Hierdoor kan vuil en stof  
 verwijderd worden zonder het oppervlak te  
 beschadigen
• Verwijdert eenvoudig stofdeeltjes uit natte lak.  
 Door de oppervlaktespanning van de lak worden  
 de microfijne holtes automatisch gesloten

Lak touch-up sticks

 PTUS10 PTUS15 PTUS20
 Wit Geel Blauw
 Very fine 1,0 mm Fine 1,5 mm Regular 2,0 mm
 100 stuks 100 stuks 100 stuks

• 100 touch-up sticks verpakt in een handige 
 en stofvrije dispenserkoker
• Ideaal voor het retoucheren van kleine  
 lakbeschadigingen
• Perfect voor het aanbrengen van een kleine  
 hoeveelheid basislak, blanke lak of primer 
 voor kleine reparaties
• De punt van de touch-up stick is pluisvrij en  
 gemaakt van niet-absorberende vezels
• Kan ook gebruikt worden voor het reinigen of  
 verwijderen van stof op zeer kleine onderdelen

  

Navulset stofnaalden

 RDN10 
 10 stuks

• Stofnaalden navulling, voor het verwijderen  
 van stof en vuil uit natte lak
• Individueel verpakt in een blisterverpakking  
 van 10 stuks
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Oranje foam pad 

 POL10 POL50
 Ø150 / 30 mm Ø80 / 25 mm
 2 stuks 5 stuks

• Voor grovere poetsbewerkingen
• Om kleine krasjes en oneffenheden  
 in de lak bij te werken
• Open structuur

Groene foam pad 

 POL20 POL60
 Ø150 / 30 mm Ø80 / 25 mm
 2 stuks 5 stuks

• Voor het poetsen van oude lak  
 en delen zonder glans
• Kan ook gebruikt worden om kleine  
 krasjes en oneffenheden weg te  
 werken
• Open structuur

Gele foam pad gewaffeld

 POL30 POL70
 Ø150 / 30 mm Ø80 / 25 mm
 2 stuks 5 stuks

• Voor het verkrijgen van hoge glans
• Met de gewaffelde vorm ontstaat  
 er een minimale inspanning voor  
 een perfecte spiegelglans
• Minimaal agressief
• Inzetbaar voor glansoptimalisatie

Zwarte foam pad gewaffeld

 POL40 POL80
 Ø150 / 30 mm Ø80 / 25 mm
 2 stuks 5 stuks

• Zachte foam pad voor het  
 verwijderen van hologrammen
• Voor het verkrijgen van hoge glans
• Met de gewaffelde vorm ontstaat  
 er een minimale inspanning voor  
 een perfecte spiegelglans
• Minimaal agressief
• Inzetbaar voor glansoptimalisatie
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Elektrische poliermachine

 CPM10

• Elektrische poliermachine van 900W
• 5 m kabel
• Inclusief steunpad
• Voorzien van extra koolborstels
• Licht van gewicht ± 3 kg

Elektrische poliermachine

 EPM10 - excentrisch

• Elektrische polijstmachine met een 15 mm  
 excentrische roterende uitslag
• 5 m kabel 
• Inclusief steunpad 150 mm
• Voorzien van extra koolborstels
• Licht van gewicht ± 3 kg
• 1000 - 3800 rpm

Polijststeunpad

 PP120
 Ø120 mm - M14

• Universele polijststeunpad voor Gerko  
 poliermachine
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Advanced cut polijstpasta - foam pad

 POL130 POL90 
 Polijstpasta - 1 kg Ø150 / 20 mm - 2 stuks

• Polijst en produceert glans 
 in één stap
• Bespaart tijd dankzij een 1 step 
 polijstproces
• Hoge efficiëntie
• Hoog glansniveau
• Zonder siliconen en solventen
• Heavy cut, medium cut en finish 
 in 1 fles
• Eenvoudig schoon te maken
• Op waterbasis
• Geringe stofvorming

• Speciaal ontwikkelde foam pad  
 te gebruiken met de Gerko  
 advanced cut polijstpasta
• Zorgt voor een optimaal resultaat
• Verwijdert zeer snel krassen in 
 combinatie met de advanced cut
 polijstpasta en is zo tijdbesparend

Anti-hologram polijstpasta - foam pad

 POL140 POL100 
 Polijstpasta - 1 liter Ø150 / 20 mm - 2 stuks

• Perfect om hologrammen en  
 microkrasjes te verwijderen
• Hoge efficiëntie
• Hoog glansniveau
• Zonder siliconen en solventen
• Eenvoudig schoon te maken
• Op waterbasis
• Geringe stofvorming

• Speciaal ontwikkelde foam  
 pad voor een optimaal resultaat  
 in combinatie met de Gerko  
 anti-hologram polijstpasta
• Zorgt voor een optimaal resultaat  
 en perfecte glans



TE LAGE RESOLUTIE
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SPUITCABINE



Dust control

 DC05 DC10 DC25
 5 liter 10 liter 25 liter

• Door de ioniserende werking wordt opwellend stof onmiddellijk 
 aangetrokken en vastgehouden
• Met water verwijderbaar
• Biologisch afbreekbaar, niet-toxisch
• Gebruiks- en mileuvriendelijk
• Bespaart schoonmaaktijd
• Kan zowel op wanden als op de vloer gebruikt worden
• Siliconenvrij
• Zuinig in gebruik
• Temperatuurbestendigheid: 80°C
• Watergedragen vloeistof

Kleeflak pro

 CCP05 CCP25
 5 liter 25 liter

• Transparante klevende coating om wanden, lampen en ramen in  
 spuitcabines tijdelijk te beschermen tegen verfnevel
• Door de klevende eigenschappen worden tevens rondzwevende  
 stofdeeltjes gemakkelijk gebonden
• Eenvoudig te verwijderen met warm water na 2 tot 8 weken, afhankelijk  
 van de vervuilingsgraad, 
• Biologisch afbreekbaar en siliconenvrij
• Temperatuurbestendigheid: 65°C
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Vlinderschraag

 PS10

• Uitklapbare schraag die met behulp van 2  
 kettingen in de hoogte en de breedte kan  
 worden versteld
• Voorzien van voet met dwarsverbindingen
• Premium kwaliteit

X-schraag

 PS20

• Universeel inzetbare schraag
• In verschillende hoogtes verstelbaar
• Voorzien van bumpersteunen

Portaal draaistandaard

 PS30

• Verrijdbare standaard met verdraaibare centrale  
 as die bij het indrukken van een voetpedaal in  
 verschillende standen kan worden geblokkeerd
• Voorzien van een verlengstuk om 2 deuren 
 naast elkaar te kunnen ophangen
• Sterk en eenvoudig te verplaatsen
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Wegwerp overall

 DSC10 DSC20 DSC30 DSC40
 M  L XL XXL

• Premium dual-materiaaltechnologie biedt zowel beschermende prestaties  
 als comfort
• Uitstekende barrière tegen droge deeltjes en beperkte vloeibare  
 chemische spatten (CE Type 5/6)
• Zacht en licht, super pluisarm gelamineerd microporeus materiaal
• Rugpand van ademend SMS-materiaal voor verbeterde luchtcirculatie  
 en verminderde hittestress
• Tweerichtingsrits met volledig afsluitbare flap
• Gebreide manchetten en elastische taille en enkels  
 voor meer comfort en bewegingsvrijheid
• Antistatisch behandeld
• Geen pluisvorming

Polyester overall

 POW10 POW20 POW30 POW40
 M  L XL XXL

• 100% polyester
• Vlamvertragend
• Blauw van kleur voor een minimale reflectie in de lak
• Pluisvrij, siliconenvrij, antistatisch
• Voorzien van luchtventilatie aan de oksels voor een optimale  
 warmteregulatie
• Voorzien van een capuchon
• Voorzien van 2 zakken aan de achterzijde
• Elastische capuchon, elastische band rondom enkels,  
 pols en middel, tweerichtingsrits met flap
• Wasbaar op 30°C of chemische reiniging



Superior nylon overall

 SNC10 SNC20 SNC30 SNC40 SNC50 SNC60
 S M L XL XXL XXXL

• Betere beweegbaarheid
• Antistatische coating 
• Stof-, siliconen- en pluisvrij
• Duurzaam met blinde rits
• Beschermt tegen spuitnevel
• Nauwaansluitende hals-, mouw- en enkelboorden
• Perfecte pasvorm voor alle maten
• Ademende en geventileerde achterkant zorgt voor een efficiënte  
 warmteregulatie
• Optimaal draagcomfort gedurende de hele werkdag
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Stofmaker FFP2 met ventiel

 DM10
 15 stuks

• Beschermt de ademhaling tegen allerlei invloeden van buitenaf zoals 
 stof etc.
• Voorzien van een zachte foam aan de binnenzijde ter hoogte van de neus
• Comfortabel draagcomfort 
• Voorzien van een neusbeugel 
• Gemakkelijk ademen/spreken
• Met uitademventiel
• Geschikt voor mensen met een bril, glazen dampen niet aan

Carbon stofmasker FFP2 met ventiel

 DM30
 15 stuks

• FFP2 stofmasker met carbon houtskool filter
• Carbon koolfilter onderdelen zorgen voor een extra adembescherming
• Beschermt de ademhaling tegen allerlei invloeden van buitenaf zoals 
 stof etc.
• Voorzien van een zachte foam aan de binnenzijde ter hoogte van de neus
• Comfortabel draagcomfort 
• Voorzien van een neusbeugel 
• Gemakkelijk ademen/spreken
• Met uitademventiel
• Geschikt voor mensen met een bril, glazen dampen niet aan
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Diamond nitril handschoenen

 NDG10 NDG20 NDG30
 M - 50 stuks L - 50 stuks XL - 50 stuks

• Dikte 6 mil. (0.15 mm)
• Extreem sterk
• Diamantstructuur voor een perfecte grip
• Antislip handschoenen
• Uitermate geschikt voor mechanisch- en spuitwerk
• Uitermate geschikt voor het werken met lak en oplosmiddel
• Latexvrij
• Siliconen- en poedervrij om vervuiling 
 van de lak te voorkomen

Nitril handschoenen zwart

 NGB10 NGB20 NGB30
 M - 100 stuks L - 100 stuks XL - 100 stuks

• Dikte 6 mil. (0.15 mm)
• Geruwde vingertoppen en handpalm voor een betere grip
• Uitermate geschikt voor het werken met lak en oplosmiddel
• Latexvrij
• Siliconen- en poedervrij om vervuiling  
 van de lak te voorkomen
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Pro handreiniger

 PHC38 PHC03
 3,8 liter 300 ml

• Krachtige citrus handreiniger voor dagelijkse  
 verontreinigingen
• De unieke formulering verwijdert eenvoudig  
 hardnekkige vervuiling zoals verf, inkt, lijm  
 en teer
• Reinigt en verzorgt de handen 
 en voorkomt huidirritatie
• Bevat natuurlijke schuurdeeltjes

Superior handreiniger

 SHC38 SHC03
 3,8 liter 300 ml

• Uiterst krachtige handreiniger voor het  
 verwijderen van zware industriële vervuilingen
• De unieke formulering verwijdert eenvoudig  
 hardnekkige vervuiling zoals verf, inkt, lijm  
 en teer
• Reinigt en verzorgt de handen 
 en voorkomt huidirritatie
• Geformuleerd met huid-
 vriendelijk, natuurlijk en  
 biologisch 
 afbreekbaar 
 maïsmeelscrub

Wandhouder

 WH38

• Handige wandhouder voor Gerko handzeep 
 3,8 liter
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Roll-up banner 1 

 RUB01
 100 x 200 cm

PROMO ITEMS
Roll-up banner 2 

 RUB02
 100 x 200 cm

Roll-up banner 3 

 RUB03
 100 x 200 cm

Rekken 

 REK01
 H 220 cm x B 95 cm x D 53 cm

  REK02 - aanbouwmodule
 H 220 cm x B 95 cm x D 53 cm
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Balpen 

 P01

Overhemd blauw 

 SHB01 SHB02 SHB03
 Blauw - S Blauw - M Blauw - L

  SHB04 SHB05
  Blauw - XL Blauw - XXL

 

T-shirt blauw 

 TS01 TS02 TS03 TS04
 Blauw - M Blauw - L Blauw - XL Blauw - XXL

 

Overhemd wit 

 SHW01 SHW02 SHW03
 Wit - S Wit - M Wit - L

  SHW04 SHW05
  Wit - XL Wit - XXL

 

Polo shirt wit 

 PL01 PL02 PL03
 Wit - S Wit - M Wit - L

  PL04 PL05
  Wit - XL Wit - XXL

 

Trui 

 SW01 SW02 SW03 SW04
 M L XL XXL
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