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Cover-it® Absorbvlies
Direct absorberend, sterk zelfklevend, 100% vloeistofdicht, lichtgewicht
beschermings- en afdekmateriaal, voor zachte-, harde- en ongelijke
ondergronden, zoals trappen. Voor verse- / pas gelegde vloeren, welke
moeten ademen, adviseren wij Cover-it® Pro Air.

Standaard assortiment
Art. nr

Rol breedte

m²/rol

CIAW-065-16

65 cm

16,25 m²

CIAW-100-25

100 cm

25 m²

Cover-it® Carpet & Floor
Sterk zelfklevende 80 mu LDPE beschermingsfolie, speciaal ontwikkeld
voor zachte ondergronden. Niet geschikt voor voor harde- en gelakte
ondergronden, hier adviseren wij Cover-it® Floor & Parquet voor te
gebruiken.

Standaard assortiment
Art. nr

Rol breedte

m²/rol

CICF-070-42

70 cm

42 m²

We’ve got it covered.
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Cover-it® Classic

Cover-it® Floor & Parquet

Hoogwaardige A kwaliteit 280gr./m² stucloper / protectiekarton,
voor zachte- en harde ondergronden te beschermen, tegen zware
belastingen, vuil en vocht. Voor pas gelegde- / verse vloeren, welke
moeten ademen, adviseren wij Cover-it® Pro Air.

Zelfklevende 80 mu LDPE beschermingsfolie, speciaal voor harde- en
gelakte ondergronden. Verse- / pas gelegde vloeren, welke moeten
ademen, adviseren wij Cover-it® Pro Air en voor zachte ondergronden
Cover-it® Carpet & Floor.

Standaard assortiment

Standaard assortiment

Art. nr

Rol breedte

m²/rol

Art. nr

Rol breedte

m²/rol

CIFP-070-42

70 cm

42 m²

CICL-060-35

55 cm – 70 cm

35 m²

CICL-110-50

90 cm – 110 cm

50 m²

CICL-110-60

90 cm – 110 cm

60 m²

CICL-130-50

120 cm – 130 cm

50 m²

CICL-130-60

120 cm – 130cm

60 m²

Cover-it® Classic Soft

Cover-it® Glass & Frame

Hoogwaardig 240gr./m² afdekvilt, voor de bescherming tegen vuil en
vocht, op zowel zachte- als harde ondergronden. Voor pas gelegde- /
verse vloeren, welke moeten ademen, adviseren wij Cover-it® Pro Air.

Zelfklevende 50 mu LDPE beschermingsfolie, speciaal ontwikkeld voor
glasruiten, kozijnen en overige harde ondergronden te beschermen,
tegen oppervlaktebeschadigingen en vervuiling, tijdens nieuwbouw,
renovatie en onderhoud.

Standaard assortiment

Standaard assortiment

Art. nr

4

Rol breedte

m²/rol

Art. nr

Rol breedte

m²/rol

CICS-100-10

100 cm

10 m²

CIGG-025-25

25 cm

25 m²

CICS-100-25

100 cm

25 m²

CIGG-050-50

50 cm

50 m²

CICS-100-50

100 cm

50 m²

CIGG-100-100

100 cm

100 m²
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Cover-it® Pro Air

Cover-it® Super

Ademend en zelfklevend afdekvlies, voorzien van een 15gr./m²
meerlaags membraan, speciaal voor het afdekken van pas gelegde- /
verse vloeren, welke moeten ademen, om vlekvorming door verstikking
(dampen en restvocht) te voorkomen.

Ultralicht, absorberend, vloeistofdicht, anti-slip beschermings- en
afdekmateriaal, voor zowel zachte- als harde ondergronden in bouw,
industrie en transport. Voor verse- / pas gelegde vloeren, welke moeten
ademen, adviseren wij Cover-it® Pro Air.

Standaard assortiment

Standaard assortiment

Art. nr

Rol breedte

m²/rol

Art. nr

Rol breedte

m²/rol

CIPA-100-50

100 cm

50 m²

CISU-105-50

90 cm

50 m²

Cover-it® Stuc & Paint
Supersterk 180gr./m² absorberend, polyester non-woven, lichtgewicht
beschermings- en afdekmateriaal, speciaal voor zachte- en harde
ondergronden, in bouw, industrie, marine en automotive. Voor verse- /
pas gelegde vloeren, adviseren wij Cover-it® Pro Air.

Standaard assortiment
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Art. nr

Rol breedte

m²/rol

CISP-XL-100-50

90-100 cm

50 m²

Productcatalogus Cover-it® Connect Products

7

Connect Products B.V.
Duurzaamheidsring 220
4231 EX Meerkerk
Nederland
info@connectproducts.nl
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