Ons assortiment rollers
Vilt

Vestan

Vilt bestaat uit geweven polyester. Doordat het nog een aparte
nabehandeling heeft gekregen, is het volledig oplosmiddelen bestendig
(in tegenstelling tot onbewerkt polyester). Vilt geeft een zeer gelijkmatig
resultaat.

De Vestan muurverfroller heeft een polyestervacht. Zoals alle vachtrollers,
dient de roller voor gebruik eerst goed te worden uitgespoeld.

Dualon
Microvezel
De microvezel roller heeft een zeer grote verfopname en afgifte. Daarnaast
geeft deze roller de verf zeer gelijkmatig af. De microvezel met korte
vacht geeft een heel strak resultaat en de lange vacht is zeer geschikt voor
vloeibare verven.

De Dualon muurverfroller heeft een geweven polyamide vacht met goede
verfopname en –afgifte. Speciaal voor ruwe ondergronden kan de Dualon
roller met flexibele binnenkern worden gebruikt. Deze verzekert dat ook de
dieper gelegen oneffenheden eenvoudig en direct worden geraakt.

Schapenvacht
Schuim fijn
De schuimroller is gemaakt van polyesterschuim. De fijnheid geeft de
soortelijke dichtheid van het schuim aan, ofwel de grootte van de poriën in
het schuim.

Schuim superfijn
De schuimroller is gemaakt van polyesterschuim. De aanduiding ‘superfijn’
geeft aan dat de poriën in het schuim relatief zeer klein zijn, waardoor de
roller een glad en strak resultaat geeft.

Velvet
De velvetroller is van oudsher ontwikkeld voor het aflakken met acryl
lakken. Door de snelle droging van de acrylverven moet er direct een strak
resultaat wor- den verkregen. Echter door de goede ervaringen van de
velvet- roller met acryllakken wordt het nu ook steeds vaker toegepast
voor oplosmiddelhoudende lakken. Het resultaat is een zeer glad en strak
schilderwerk.

Velours
Velour is een vacht bestaande uit wol/acryl. Naarmate de hoeveelheid wol
procentueel toeneemt in de vacht, verwerkt het prettiger en is het tevens
beter bestand tegen oplosmiddelhoudendelakken. Verkrijgbaar in korte
vacht voor gladde en behandelde ondergronden en lange vacht voor
minder egale en onbehandelde ondergronden.

Prolon roller
De Prolon muurverfrol heeft een zeer lange geweven polyamide vacht en
deze verzekert een zeer goede verfopname en afgifte. Doordat de vacht
in de roller naar binnen is geslagen, pluist de roller niet. Speciaal voor
ruwe ondergronden kan de Prolon roller met flexibele binnenkern worden
gebruikt.

De schapenvacht roller is gemaakt van 100% natuurlijk schapenvacht
(natuurproduct), voor de echte vakschilder.

Structuur
De middelfijne opengewerkte cellen van deze schuimroller geven een
regelmatige structuur op het te schilderen oppervlak. Deze roller is
verkrijgbaar in verschillende groftes.

Nylon
Nylon is een polyamide, dat een speciale thermische behandeling heeft
ondergaan. Hierdoor is het een zeer sterke vacht, die eigenlijk niet
aangetast kan worden door op te brengen materialen.

Top Tex
Geschikt voor gladde ondergronden voor een zeer glad resultaat. Voor
afwerking. O.a.voor muurverven.

Een roller bestaat uit verschillende aspecten. Een belangrijk aspect bij rollers
is natuurlijk de vacht of het schuim dat voor de roller is gebruikt. Ook de
binnenkern zegt veel over de eigenschappen van een roller.
De vacht bepaalt de maten van verfopname en -afgifte van de roller, in
combinatie met de karakteristieken van de verf. Verder is het belangrijk dat
de vacht pluizerij is en niet loslaat. De gebruikte binnenkern geeft aan voor
welk oppervlakte de roller het meest geschikt is, hierbij wordt onderscheid
gemaakt tussen een harde kern en een flexibele kern.

