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Inleiding
Perfect Line is een speciale hoogwaardige productlijn die zich kenmerkt vanwege een gegarandeerde hoge kwaliteit en 
een zeer aantrekkelijke prijs. Perfect Line biedt een breed pakket paint en non-paint producten, voor zowel het herstellen 
van auto’s als voor zwaarvervoer en industriële projecten. Onze producten zijn bedoeld om in te zetten bij werkzaamheden 
waar de opdrachtgever een lage prijs én de hoogste kwaliteit verwacht. 

De laatste jaren heeft Perfect Line een assortiment samengesteld met producten die bijdragen aan een uitstekend eind-
resultaat. Door nauwe samenwerking met het bedrijfsleven en door ontwikkelingen en toepassingen binnen de branche 
op de voet te volgen, is een productlijn gecreëerd met een hoge praktijkgerichte waarde. Het juiste schuurpapier, prettig 
verwerkbare tape of de ideale folie. Het maakt het werk een stuk gemakkelijker en verhoogt de werkprestaties binnen uw 
bedrijf.

Voor meer informatie of vragen over producten kunt u bellen met +31(0)85744118, de website www.perfectline.eu 
bezoeken of contact opnemen via info@perfectline.eu.
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Perfect Line producten zijn gekoppeld aan een categorie met een bijbehorende kleur. Dit komt zeer duidelijk terug in de 
etikettering.

Retail
Sommige Perfect Line producten zijn voorzien van een retail logo, zoals hiernaast is afgebeeld. Dat houdt in 
dat de desbetreffende producten speciaal bedoeld zijn voor de retail- en doe-het-zelf markt.
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Reinigers & Ontvetters

Degreaser M600

Vet en was zijn de grootste vijanden van lak. Dit belemmert de hechting en / of verstoren het 
vloeigedrag van de lak (kraters). Daarom dient men, alvorens te schuren en te lakken, het 
oppervlak grondig schoon te maken. Deze ontvetter is ontwikkeld voor het verwijderen van 
zware verontreiniging. Dit product kunt u gebruiken tijdens de voorbereiding (= reinigen van 
een ondergrond). Na een goede reiniging is het oppervlak tevens eenvoudiger te schuren. 

Watergedragen ontvettings- en reinigingsproduct geschikt voor alle ondergronden. Volledig 
watergedragen en toepasbaar bij conventionele en watergedragen laksystemen. Anti-
statische werking en ongevaarlijk voor gezondheid en milieu.

Dit is een zeer krachtige, tolueenvrije thinner. Dit product kan universeel toegepast worden 
voor het reinigen van diverse watergedragen en oplosmiddelhoudende laksoorten. Deze 
Perfect Line Premium Thinner is uitermate geschikt voor in de autoschadeherstel sector 
waarin hoge eisen worden gesteld aan het reinigen van spuitpistolen. Let op: deze thinner 
is niet geschikt als ontvetter.

Artikelnummer(s)
5L kan

Artikelnummer(s)
25L kan

Aqua Degreaser

Premium Thinner Toluene free

PL.AQUADEGR (108034)

PL.PTH.25 (100224)

Artikelnummer(s)
5L blik

1L blik

PL.M600.5 (108035)

PL.M600.1 (108851)
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Reinigers & Ontvetters

Thinner A

Perfect Line Thinner A is een hoogwaardige thinner die bestaat uit zuivere aromaten en 
ketonen. Dit product is toepasbaar in de autoschadeherstel- en zwaarvervoersector, waarin 
hoge eisen worden gesteld aan het reinigen van spuitpistolen. Uitsluitend voor het reinigen 
van oplosmiddelhoudende laksoorten op synthetische-, epoxy-, acrylaat-, polyester- en 
nitrocellulose basis.

Een zuivere spoel thinner die bestaat uit aromaten en ketonen. De Perfect Line Cleaning 
Thinner is inzetbaar als een (voor)reiniger in de autoschadeherstel- en zwaarvervoersector. 
Deze thinner is uitermate geschikt voor het reinigen van o.a. spuitpistolen, slangen en 
airlesspompen. Uitsluitend voor het reinigen van oplosmiddelhoudende laksoorten op 
synthetische-, epoxy-, acrylaat-, polyester- en nitrocellulose basis.

Een zeer krachtige epoxyverdunner die bestaat uit een uitgebalanceerde samenstelling. 
De Perfect Line Epoxy Thinner is inzetbaar in de zwaarvervoer- en industriesector en kan 
gebruikt worden voor het verdunnen van Epoxy Primer. Tevens toepasbaar voor het reinigen 
van spuitpistolen, slangen en airlesspompen.

Artikelnummer(s)
25L kan

Artikelnummer(s)
25L kan

Artikelnummer(s)
25L kan

Cleaning Thinner

Epoxy Thinner

PL.THA.25 (108681)

PL.SPTH.25 (108680)

PL.9007 (112700)
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Reinigers & Ontvetters

Metal Conditioner

De Perfect Line Metal Conditioner is een kant-en-klaar product om metalen ondergronden 
te reinigen en ontvetten. Dit product heeft tevens een passiverende werking, wat een betere 
lakhechting en corrosiebescherming geeft. Alle metalen die vervuild zijn met olie, vet en stof 
kunnen worden gereinigd met de Metal Conditioner. Is toepasbaar op metalen zoals HDG, 
(ge-anodiseerd) aluminium, staal, verzinkt staal, RVS of aluzinc. 

Artikelnummer(s)
25L kan
5L kan

PL.MTCD.25 (115889)
PL.MTCD.5 (115888)
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Plamuren

2K Polysurfacer

Perfect Line 2K Polysurfacer is een polyester spuitplamuur, speciaal ontwikkeld voor 
professioneel gebruik bij plamuurarbeid. Het product is makkelijk te schuren, snel droog 
en heeft goede vullende eigenschappen. Er kunnen hoge laagdiktes worden opgebouwd 
zonder het risico van uitzakken. Vult zowel kleine als grote onregelmatigheden in het 
oppervlak goed op. Zonder porievorming. Dit product kan aangebracht worden op kaal 
plaatwerk (staal) en op nagenoeg alle uitgeharde autolakken. Kan niet aangebracht worden 
op thermoplastische en / of nitrocellulose lakken. Voor verzinkte delen is het noodzakelijk 
om een 2K epoxy primer als isolatielaag aan te brengen. Deze moet volledig uitgehard en 
geschuurd zijn, alvorens de behandeling wordt voortgezet. Perfect Line 2K Polysurfacer 
moet afgedekt worden met de juiste primer (advies: Perfect Line HS Primer) vóór het 
aflakken. Dit voorkomt eventuele problemen als blistering e.d.

Artikelnummer(s)
1,5 kg blik 141.861 (100267)      Dit is inclusief verharder

Ultra Light Putty

Ultra lichtgewicht polyesterplamuur voor het vullen van diepe oneffenheden en deuken 
op chassis van auto’s, trucks, bussen en treinen. Product met optimaal schuurkarakter 
en uitstekende vullende eigenschappen. Deze plamuur heeft tot 40% hoger rendement 
vergeleken met de traditionele plamuur. Volledig oppervlaktedroog. Geschikt voor elke 
metalen ondergrond, hout en polyesterlaminaten.

Artikelnummer(s)
1,6 kg patroon
1,7 kg blik

145.313 (104728)      Dit is inclusief verharder
145.314 (100204)      Dit is inclusief verharder

Universele hechtende polyesterplamuur. Hecht op galvanisch verzinkt plaatstaal, vertinde 
oppervlakken en op aluminium- en staaloppervlakken. Hoge vulkracht, soepel strijkbaar en 
zonder porievorming. Extra makkelijk te schuren. Dit product is universeel inzetbaar als een 
vul- en fijnplamuur.

Artikelnummer(s)
2,0 kg patroon 
2,3 kg blik

Universal Putty

141.732 (100322)      Dit is inclusief verharder
141.731 (100202)      Dit is inclusief verharder
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Plamuren

De Perfect Line Plastic Putty Black, gemaakt van onverzadigde polyester hars, is gemakkelijk 
met een plamuurmes aan te brengen op zuivere en droge ondergronden. Het product is 
makkelijk verwerkbaar, consistent en hecht goed op kunststof, corosievrije ondergronden 
en galvanisch verzinkt plaatstaal. Heeft een uitstekende afwerking en is tevens makkelijk 
schuurbaar. Deze zwarte plamuur heeft een ingebouwde controle laag: plaatsen die na het 
schuren zwart blijven zijn niet voldoende gevuld.

Artikelnummer(s)
2,0 kg blik

Plastic Putty Black

Universele polyesterplamuur met laag soortelijk gewicht. Dit product is makkelijk 
verwerkbaar, consistent, heeft een sterk hechtend vermogen, uitstekende afwerking en is 
tevens uitstekend schuurbaar. Hecht op fiberglas, galvanisch verzinkt plaatstaal, vertinde 
oppervlakken en op aluminium- en staal oppervlakken.

Artikelnummer(s)
1,6 kg blik

Plus Putty

146.757 (100246)      Dit is inclusief verharder

146.760 (108942)      Dit is inclusief verharder
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Verdunner(s)

Verharder

Verdunner(s)

Verharder

Primers

1K Spotprimer

Sneldrogende 1K primer op basis van polyvinyl-butyral hars. Inzetbaar voor behandelde 
en onbehandelde ondergronden van staal, aluminium en gegalvaniseerd staal. Geschikt 
als voorbehandeling voor het aflakken met 1K- en 2K-acrylaatlakken, alkydharslakken en 
watergedragen lakken. Dit product heeft een hoog vaste-stofgehalte, hoge dek- en vulkracht, 
goede corrosiewering, hoog rendement, is sneldrogend, goed schuurbaar (zowel nat als 
droog) en geeft een professioneel resultaat.

Deze high solid primer is een 2K product en wordt 
aangemaakt met Perfect Line HS Primer Activator. Het 
is een hoogvullende primer van uitstekende kwaliteit, 
droogt snel en is makkelijk schuurbaar. Te verwerken 
op metaal, polyester plamuur en bestaande lakken. 
Voor blank metaal, aluminium of verzinkte delen is het 
noodzakelijk om eerst een etch of epoxy primer aan te 
brengen.

Een hoogwaardige en luchtdrogende 2 componenten 
primer, geschikt voor zowel kleine als grote reparaties. 
De primer is sneldrogend (luchtdrogen en geforceerd 
drogen mogelijk) en zeer makkelijk schuurbaar. Te 
verwerken op polyester plamuur en bestaande lakken. 
Voor blank metaal, aluminium of verzinkte delen is het 
noodzakelijk om eerst een etch of epoxy primer aan te 
brengen.

Artikelnummer(s)
400 ml spuitbus wit
400 ml spuitbus licht grijs
400 ml spuitbus medium grijs
400 ml spuitbus donker grijs
400 ml spuitbus zwart

Artikelnummer(s)
4L blik licht grijs
4L blik medium grijs
4L blik donker grijs

1L blik licht grijs
1L blik donker grijs

Artikelnummer(s)
4L blik wit
4L blik zwart

HS Primer

Quick Start Primer

Mengverhouding

Mengverhouding

HS Primer Activator

PL.SP.VS1 (107825)
PL.SP.VS2 (101032)
PL.SP.VS4 (101033)
PL.SP.VS6 (101034)
PL.SP.VS7 (107826)

PL.PR.VS2 (108031)
PL.PR.VS4 (108032)
PL.PR.VS6 (108033)

PL.PR.VS2.1 (108431)
PL.PR.VS6.1 (108430)

PL.QSPR.VS1 (115433)
PL.QSPR.VS7 (115148)

Uni Thinner 

Uni Thinner 

5

Quick Start Primer
Activator

óf

Uni Thinner SlowB

óf

Uni Thinner SlowB

4
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Primers

1K HB ZFF Coating

Corrosiewerende sneldrogende high build coating voor gestraald staal op basis van een 
speciaal gemodificeerde alkydhars en gepigmenteerd met hoogwaardige pigmenten en 
vulstoffen. Bevat minder dan 400 gram oplosmiddel per liter en voldoet hiermee aan de 
VOS-richtlijn. Het product is sneldrogend, heeft een uitstekende corrosiewering, hoog 
laagdiktebereik, hoge vulkracht en is goed watervast. Dit product is toe te passen als 
primer / coating en als aflak op metalen ondergronden, zoals bijvoorbeeld voor chassis, 
containers, landbouwmachines en overige industriële toepassingen. Let op: de Perfect 
Line 1K HB ZFF Coating 90% glans heeft geen corrosiewerkende eigenschappen. Deze is 
dus niet bedoeld voor directe toepassing op metalen ondergronden. Hiervoor zal eerst een 
primer aangebracht moeten worden.

Artikelnummer(s)
20L blik op kleur zijdemat
20L blik op kleur 70% glans
20L blik op kleur 90% glans

GM.KPC.2130.20 (62004216)
GM.KPC.2136.20 (62004217)
GM.KPC.2138.20 (62004393)
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Verdunner(s)

Verdunner(s)

Verdunner(s)

Blanke Lakken

VOC Clear Coat

Deze Perfect Line VOC Clear Coat is volledig 
transparant en vergeelt niet. Dit product is uiterst 
eenvoudig te appliceren en heeft een hoge volle glans. 
Toepasbaar voor alle reparaties in de personen- en 
bedrijfswagenbranche. Dit product voldoet aan de VOS-
richtlijn: < 420 gram.

Perfect Line Economic VOC Clear Coat is een multi 
inzetbare blanke lak, voor meerdere carrosserie 
delen breed inzetbaar. Dit product heeft een perfecte 
doorharding, hoge bolle glans en een optimale 
bescherming tegen weersinvloeden.

Artikelnummer(s)
5L blik
1L blik

Artikelnummer(s)
1L blik

Artikelnummer(s)
5L blik

Quick Start Clear Coat

Economic VOC Clear Coat

Mengverhouding

VOC Activator

VOC Activator Fast

Uni Thinner

óf

Uni Thinner Slow

PL.VOC.CC (100187)
PL.VOC.CC.1 (100193)

PL.QS.CC.1 (113667)

PL.ECO.CC.5 (111092)

Verharder(s)

E
Economic VOC
Activator

Economic VOC
Activator Slow

Mengverhouding

Verharder(s)

s
lo

w

B

Uni Thinner

óf

Uni Thinner SlowB

De Quick Start Clear Coat is een VOS (< 420 gram 
per liter) 2K blanke lak, te gebruiken voor diverse 
oppervlakken in de autoschadeherstelbranche. De 
Quick Start Clear Coat is sneldrogend (luchtdrogen en 
geforceerd drogen mogelijk). Dit product is volledig 
transparant en vergeelt niet. Het is uiterst eenvoudig 
te appliceren en heeft een mooie bolle glans. Ook is 
dit product goed bestand tegen krassen, zonlicht en 
atmosferische invloeden. Het product droogt al in een 
ruimte met een temperatuur van slechts 18 - 20°C en is 
daardoor energiebesparend.

Quick Start 
Activator

Quick Start
Activator Slow

Mengverhouding

Verharder(s)

Uni Thinner

óf

Uni Thinner SlowB

Q

s
lo

wQ



12 Perfect Line - Productcatalogus

Verdunner(s)

Blanke Lakken

MS Clear Coat

Dit is een medium solid blanke lak van Perfect Line. 
Deze blanke lak is volledig transparant en vergeelt niet. 
Tevens uiterst eenvoudig te appliceren en heeft een 
hoge volle glans. Dit product is speciaal bedoeld voor 
de retail- en doe-het-zelf markt.

Artikelnummer(s)
1L blik
500 ml blik

Mengverhouding

MS Activator

PL.MS.CC.1 (108428)
PL.MS.CC.05 (100268)

Verharder(s)

Uni Thinner

óf

Uni Thinner SlowB
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Verdunner(s)

Lakken

2K PU Topcoat High Gloss

Futurewheel Chrome Coat

2-componenten polyurethaan spuitlak voor vracht-
wagens, autobussen en lichte bedrijfsvoertuigen even-
als overige industriële toepassingen. Is eenvoudig te 
appliceren, geeft een uitstekende dekking en is van zeer 
hoge kwaliteit.

Hoog briljante 1K chroom-basislak. Met de Perfect Line Futurewheel Chrome Coat is 
het eenvoudig om velgen bij te spuiten als spotrepair of om over te spuiten in geval van 
bijvoorbeeld een deelreparatie.

Artikelnummer(s)
1L blik wordt op kleur gemaakt
Andere hoeveelheden op aanvraag

Artikelnummer(s)
1L blik

PL.2KPU.1 (62004340)

PL.CHROOM (232026)

Mengverhouding

2K PU Activator
High Solid

2K PU Activator

Verharder(s)

Uni Thinner

óf

Uni Thinner SlowB
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Verharders

VOC Activator Fast

Artikelnummer(s)
2,5L blik
1L blik

Artikelnummer(s)
2,5L blik
1L blik

VOC Activator

Icoon ter herkenning

PL.VOC.ACF (100189)
PL.VOC.ACF.1 (100195)

Icoon ter herkenningVerharder horend bij de Perfect Line VOC Clear Coat. 
Er zijn twee varianten verharders voor de genoemde 
blanke lak. Dit is de standaard versie.

PL.VOC.AC (100188)
PL.VOC.AC.1 (100194)

Verharder horend bij de Perfect Line VOC Clear Coat. 
Er zijn twee varianten verharders voor de genoemde 
blanke lak. Dit is de snelle versie.

Deze high solid verharder wordt gebruikt in combinatie 
met de Perfect Line HS Primer.

Artikelnummer(s)
1L blik

250 ml blik

HS Primer Activator

PL.PR.AC (108040)

PL.PR.AC.025 (108432)

Icoon ter herkenning
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Verharders

Economic VOC Activator

De Economic VOC Activator hoort bij de Perfect Line 
Economic VOC Clear Coat. Er zijn twee varianten 
verharders beschikbaar voor de genoemde blanke lak. 
Dit is de standaard versie.

De Economic VOC Activator Slow hoort bij de Perfect 
Line Economic VOC Clear Coat. Er zijn twee varianten 
verharders beschikbaar voor de genoemde blanke lak. 
Dit is de trage versie.

Artikelnummer(s)
2,5L blik

Artikelnummer(s)
2,5L blik

Economic VOC Activator Slow

Icoon ter herkenning

PL.ECO.AC (111093)

PL.ECO.ACS (112268)

Icoon ter herkenning

De Perfect Line Quick Start Primer Activator is de 
verharder die bij de Quick Start Primer hoort.

Artikelnummer(s)
1L blik

Quick Start Primer Activator

PL.QSPR.AC.1 (115149)

Icoon ter herkenning

E
s
lo

w

4
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Verharders

Deze verharder wordt gebruikt in combinatie met de 
Perfect Line Quick Start Clear Coat. Er zijn twee varianten 
beschikbaar voor de genoemde blanke lak. Dit is de 
standaard versie. 

Artikelnummer(s)
1L blik

Quick Start Activator

PL.QS.AC (113668)

Icoon ter herkenning

Q

Dit is een medium solid verharder en wordt gebruikt in 
combinatie met de Perfect Line MS Clear Coat.

Artikelnummer(s)
500 ml blik
250 ml blik

MS Activator

PL.MS.AC.05 (108429)
PL.MS.AC.025 (100269)

Icoon ter herkenning

Deze verharder wordt gebruikt in combinatie met de 
Perfect Line Quick Start Clear Coat. Er zijn twee varianten 
beschikbaar voor de genoemde blanke lak. Dit is de 
trage versie. 

Artikelnummer(s)
1L blik

Quick Start Activator Slow

PL.QS.ACS (115147)

Icoon ter herkenning

s
lo

wQ
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Verharders

2K PU Activator

Deze verharder is er in twee varianten en hoort bij 
de Perfect Line 2K PU Topcoat High Gloss. Dit is de 
standaard variant.

Artikelnummer(s)
5L blik
1L blik

PL.2KPU.VH.5 (108043)
PL.2KPU.VH.1 (108044)

Deze verharder is er in twee varianten en hoort bij de 
Perfect Line 2K PU Topcoat High Gloss. Dit is de high 
solid variant. Deze geeft een betere dekking en een 
hogere glans.

Artikelnummer(s)
5L blik

2K PU Activator High Solid

PL.2KPU.VHHS.5 (108501)

Icoon ter herkenning

Icoon ter herkenning
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Verdunners

Uni Thinner

Uni Thinner Slow

Universeel toepasbare verdunner voor Perfect Line 
producten, zoals primers, basislakken, blanke lakken, 
1K- en 2K-aflakken. De verdunner geeft optimale 
vloeiresultaten aan de lak bij verwerking tussen 18oC 
en 25oC. De Perfect Line Uni Thinner heeft een groot 
oplossend vermogen. Dit product is geschikt voor 
gebruik in de autoschadeherstel- en zwaarvervoersector, 
machinebouw, loonspuiterijen en industrie. De Perfect 
Line Uni Thinner is er in twee varianten. Deze versie is 
de standaard versie.

Universeel toepasbare trage verdunner voor Perfect 
Line producten, zoals primers, basislakken, blanke 
lakken, 1K- en 2K-aflakken. De verdunner geeft optimale 
vloeiresultaten aan de lak bij verwerking boven de 
25oC. De Perfect Line Uni Thinner Slow heeft een groot 
oplossend vermogen en is speciaal ontwikkeld voor 
grote objecten. Dit product is geschikt voor gebruik 
in de autoschadeherstel- en zwaarvervoersector, 
machinebouw, loonspuiterijen en industrie. De Perfect 
Line Uni Thinner is er in twee varianten. Deze versie is 
de trage versie.

Artikelnummer(s)
5L blik
1L blik

Artikelnummer(s)
5L blik
1L blik

Icoon ter herkenning

Icoon ter herkenning

PL.UNI.5 (108039)
PL.UNI.1 (100190)

PL.UNI.TR.5 (112472) 
PL.UNI.TR.1 (108565)

Fade Out Thinner

De Fade Out Thinner is als uitspuitverdunner universeel 
toepasbaar in alle 2K lakken en blanke lakken van 
Perfect Line.

Artikelnummer(s)
1L blik PL.USV.01 (107319)

Icoon ter herkenning
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Non-Paint

Economic Velcro Discs

Hoogwaardige zelfklittende schuurschijven (150 mm) van Perfect Line met 21 gaten voor 
uitstekende stofafzuiging. Open bestrooiing, waardoor de schijf minder snel vol loopt. Voor 
het schuren van oude verf- en laklagen, hout en metaal. Ook verkrijgbaar in het fijnere bereik.

Hoogwaardige steunpads (150 mm) van Perfect Line met 21 gaten voor uitstekende 
stofafzuiging. Voorkomt het doorschuren van randen en kanten. Alleen te gebruiken in 
combinatie met de Perfect Line Economic Velcro Discs. Verkrijgbaar in twee uitvoeringen: 
Soft & Medium.

Artikelnummer(s)
Disc P80
Disc P120
Disc P150
Disc P180
Disc P220
Disc P240
Disc P280

Artikelnummer(s)
Velcro Pad Soft
Velcro Pad Medium

Velcro Pads

PL.VP.S (100138)
PL.VP.M (100137)

Disc P320
Disc P360
Disc P400
Disc P500
Disc P600
Disc P800
Disc P1000

PL.EVD.320 (100125)
PL.EVD.360 (100126)
PL.EVD.400 (100127)
PL.EVD.500 (100128)
PL.EVD.600 (100129)
PL.EVD.800 (100130)
PL.EVD.1000 (100131)

PL.EVD.80 (100118)
PL.EVD.120 (100119)
PL.EVD.150 (100120)
PL.EVD.180 (100121)
PL.EVD.220 (100122)
PL.EVD.240 (100123)
PL.EVD.280 (100124)

Premium Velcro Discs Multihole

De Premium Velcro Discs Multihole van Perfect Line (150mm) zijn schuurschijven met 
aluminiumoxide korrels (halfopen gestrooid), waardoor de schijven sterk en duurzaam zijn. 
Bruikbaar voor het machinaal schuren tijdens alle fasen van het reparatieproces. Gebruik 
ondersteuningspads (advies: Perfect Line Velcro Pads met 75 gaten).

Artikelnummer(s)
Disc P80
Disc P120
Disc P150
Disc P180
Disc P220
Disc P240

Disc P280 
Disc P320
Disc P400
Disc P500
Disc P600
Disc P800

PL.PVD.280 (115487) 
PL.PVD.320 (115488)
PL.PVD.400 (115490)
PL.PVD.500 (115491)
PL.PVD.600 (115492)
PL.PVD.800 (115493)

PL.PVD.80 (115481)
PL.PVD.120 (115482)
PL.PVD.150 (115483)
PL.PVD.180 (115484)
PL.PVD.220 (115485)
PL.PVD.240 (115486)
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De Perfect Line Softback is schuurmateriaal met schuim rug op rol. De rollen hebben een 
afmeting van 115 mm x 25 m (B x L) en zijn verpakt in een doos. Softback is ideaal voor het 
schuren van randen, lijstjes en fijne hoekjes. Het schuurmateriaal is van hoge kwaliteit en 
zeer flexibel. Het is verkrijgbaar in maar liefst acht varianten: variërend P180 tot P1000.

Softback

Artikelnummer(s)
Rol P180
Rol P240
Rol P320
Rol P400

Rol P500
Rol P600
Rol P800
Rol P1000

PL.SOFT.180 (111792)
PL.SOFT.240 (111793)
PL.SOFT.320 (111794)
PL.SOFT.400 (111795)

PL.SOFT.500 (111796)
PL.SOFT.600 (111797)
PL.SOFT.800 (111798)
PL.SOFT.1000 (111799)

Non-Paint

SB Abrasives

De Perfect Line SB Abrasive is nonwoven schuurmateriaal op rol. Er zijn twee varianten te 
verkrijgen: SB Abrasive Very Fine (rood, P320) en SB Abrasive Ultra Fine (grijs, P600). De 
rollen hebben een afmeting van 100 mm x 10 m (B x L) en zijn verpakt in een doos. Hierdoor 
blijft de rol in de werkruimte stofvrij. Dit schuurmateriaal kan zowel nat als droog worden 
gebruikt voor het handmatig opruwen van diverse ondergronden. Doordat de Perfect Line 
SB Abrasive van soepel materiaal is, volgt het de vorm van het te behandelen object. 

Artikelnummer(s)
Rol, Very Fine (Red)
Rol, Ultra Fine (Grey)

PL.SBA.VF (100136)
PL.SBA.UF (100135)

Hoogwaardige steunpads (150 mm) met 75 gaten. Vanwege de vele gaten is er meer 
volume en snelheid van de lucht mogelijk, wat voor een betere stofverwijdering van het 
werkoppervlak én de lucht zorgt. Zowel het geschuurde oppervlak als het schuurmateriaal 
zelf wordt continu gekoeld. De pads zorgen voor beter contact met de ondergrond en 
voorkomen het doorschuren van randen en kanten. Te gebruiken met zowel de Economic 
Velcro Discs als de Premium Velcro Discs. De pads zijn verkrijgbaar in twee uitvoeringen: 
Soft & Medium.

Artikelnummer(s)
Velcro Pad 75G Soft
Velcro Pad 75G Medium

Velcro Pads 75G

PL.VP75.S (115579)
PL.VP75.M (115578)
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Parking Sensor Covers

Perfect Line Masking Paper heeft uitstekende absorberende en beschermende eigen-
schappen waardoor de lak aan het maskeerpapier kleeft. Het papier is gerecycled waardoor 
het duurzaam en milieuvriendelijk is. Er zit 300 meter op een rol.

Artikelnummer(s)
Rol 21 cm x 300 m
Rol 28 cm x 300 m
Rol 37,5 cm x 300 m
Rol 60 cm x 300 m
Rol 90 cm x 300 m
Rol 120 cm x 300 m
Rol 150 cm x 300 m

Masking Paper

PL.MP.21 (237938)
PL.MP.28 (233269)
PL.MP.37 (237939)
PL.MP.60 (237940)
PL.MP.90 (237941)
PL.MP.120 (237950)
PL.MP.150 (103104)

Stickers (diameter 18 mm) speciaal bedoeld voor het afplakken van parkeersensoren. 
Hierdoor is het in de meeste gevallen bij spotrepair niet meer noodzakelijk om de bumper 
te demonteren om de sensoren te verwijderen. De stickers zijn gemakkelijk aan te brengen 
en te verwijderen, mede door de ‘Easy Grip’. Ook zijn deze parkeersensor afplakstickers 
schuurbaar en overspuitbaar. Geschikt voor bijna alle automodellen. De stickers zijn 
bestendig tot een temperatuur van 220oC.

Artikelnummer(s)
Doos met 500 stickers (à 18 mm) PL.PA (100181)

Non-Paint

HDPE Spraymask

Groene doorzichtige niet overspuitbare folie (HDPE) van Perfect Line, speciaal voor het 
beschermen van carrosseriedelen tegen spuitnevel. Het formaat van de folie is 3,8 x 300 m.

Artikelnummer(s)
HDPE Folie Groen (3,8 x 300 m) PL.HDPE.300 (106194)
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Non-Paint

Hoogwaardige overspuitbare folies van Perfect Line in verschillende formaten voor diverse 
toepassingen. Deze folies zijn statisch en hechten zich aan het oppervlak dat moet worden 
bedekt. De speciale coating zorgt ervoor dat de lak blijft hechten op de folie, zodat er geen 
verfdruppels / verfschilfers op het gelakte oppervlak terecht kunnen komen.

Artikelnummer(s)
Overspuitbare Folie Transparant (6 x 100 m)
Overspuitbare Folie Transparant (5 x 120 m)
Overspuitbare Folie Wit (4 x 150 m)
Overspuitbare Folie Transparant (4 x 300 m)

Artikelnummer(s)
Overspuitbare Folie Dampdoorlatend Geel (4 x 300 m)
Overspuitbare Folie Dampdoorlatend Blauw (2 x 500 m)

Spraymask

PL.OF.100 (106195)
PL.OF.120 (107802)
PL.OF.150 (106196)
PL.OF.300 (100201)

PL.OF.DD.300 (100203)
PL.OF.DD.500 (100231)

Hoogwaardige overspuitbare, dampdoorlatende folies van Perfect Line in verschillende 
formaten voor diverse toepassingen. Deze folies zijn statisch en hechten zich aan het 
oppervlak dat moet worden bedekt. De speciale coating zorgt ervoor dat de lak blijft hechten 
op de folie, zodat er geen verfdruppels / verfschilfers op het gelakte oppervlak terecht 
kunnen komen. Een extra eigenschap van deze folies is de goede dampdoorlatendheid.

Breathable Spraymask

T-Foam Tape

Perfect Line T-Foam Tape is onmisbaar bij het slim en snel maskeren. De T-vormige tape kan 
gemakkelijk aangebracht worden in portiersponningen, de kofferdeksel en motorkapspleten. 
Door de speciale vorm van de tape ontstaat na het spuiten een zeer lage lakrand. Bovendien 
houdt de tape stof en vuil tegen.

Artikelnummer(s)
25 mm rol PL.TFOAM (112551)
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Non-Paint

Premium Masking Tapes

Hoogwaardige maskeertape in 3 verschillende breedtes: 18, 36 en 48 mm. De tapes zijn 
te herkennen aan de groene etiketten op de dozen en de groene kernen met Perfect Line 
logo’s. 50 meter tape per rol.

Artikelnummer(s)
18 mm rollen
36 mm rollen

PL.ET.18 (108970) = doos 48 rollen
PL.ET.36 (108972) = doos 24 rollen

Kwalitatief uitstekende maskeertape van Perfect Line, te verkrijgen in 5 verschillende 
breedtes: 18, 25, 36, 48 en 75 mm. De Perfect Line Premium Masking Tapes zijn te herkennen 
aan de blauwe etiketten op de dozen en de blauwe kernen met Perfect Line logo’s. 50 meter 
tape per rol.

Artikelnummer(s)
18 mm rollen
36 mm rollen
48 mm rollen

Value Masking Tapes

PL.VT.18 (108958) = doos 48 rollen
PL.VT.36 (108959) = doos 24 rollen
PL.VT.48 (115554) = doos 24 rollen

Kwalitatief goede maskeertape, te herkennen aan de rode etiketten op de dozen en de rode 
kernen met Perfect Line logo’s. Deze tape is te bestellen in 2 verschillende breedtes: 18 en 
36 mm. 50 meter tape per rol.

Economic Masking Tapes

Artikelnummer(s)
18 mm rollen
25 mm rollen
36 mm rollen
48 mm rollen
75 mm rollen

PL.PT.18 (108956) = doos 48 rollen
PL.PT.25 (108975) = doos 36 rollen
PL.PT.36 (108957) = doos 24 rollen
PL.PT.48 (108911) = doos 24 rollen
PL.PT.75 (108912) = doos 16 rollen
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Non-Paint

Rice Masking Tapes

Hoogwaardige maskeertape met speciale impregnering dat het doorbloeden van lak 
voorkomt. Deze tape is verwijderbaar zonder dat het lijmresten achterlaat. Geen aftekening 
in verse lak. De tape is verkrijgbaar in 3 verschillende breedtes: 19, 38 en 50 mm. 50 meter 
tape per rol.

Uitstekende waterbestendige maskeertape en daardoor zeer geschikt voor watergedragen 
alsmede 2K auto(reparatie)lakken. Verkrijgbaar in 3 verschillende breedtes: 19, 38 en 50 
mm. 50 meter tape per rol.

Artikelnummer(s)
19 mm rol
38 mm rol
50 mm rol

Artikelnummer(s)
19 mm rollen
38 mm rollen
50 mm rollen

Premium Waterproof Masking Tapes

PL.RT.19 (108047) = per losse rol
PL.RT.38 (108048) = per losse rol
PL.RT.50 (108049) = per losse rol

PL.WPT.19 (115571) = doos 48 rollen
PL.WPT.38 (115572) = doos 24 rollen
PL.WPT.50 (115555) = doos 24 rollen

Zilverkleurige linnen plakband van Perfect Line met een hoge kleefkracht. Zeer goed bestand 
tegen water en vocht. Verkrijgbaar in 3 verschillende breedtes: 25, 50 en 55 mm. De 50 mm 
rol is verkrijgbaar in grijs en zwart. 50 meter tape per rol.

Artikelnummer(s)
25 mm rol grijs
50 mm rol grijs
55 mm rol grijs

50 mm rol zwart

Duct Tapes

PL.DUCT25 (100177) = per losse rol
PL.DUCT50 (100178) = per losse rol
PL.DUCT55 (100179) = per losse rol

PL.DUCT50.ZW (115551) = per losse rol
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Non-Paint

Mixing Cups

De Perfect Line Mixing Cups zijn geschikt voor diverse systemen. De mengbekers zijn 
afsluitbaar en door de platte bodem zijn ze ook goed stapelbaar. De bekers zijn resistent 
tegen oplosmiddelen, antistatisch en hebben accurate mengratio’s. Deksels zijn apart 
verkrijgbaar.

Artikelnummer(s)
350 ml mengbeker
700 ml mengbeker
1400 ml mengbeker
2300 ml mengbeker

PL.MC.350 (232264)
PL.MC.700 (229506)
PL.MC.1400 (229507)
PL.MC.2300 (229720)

Mixing Cup Covers

Deksels om de Perfect Line Mixing Cups af te sluiten en de inhoud te beschermen tegen 
vuil en stof. De deksels zijn zeer gemakkelijk aan te brengen en sluiten perfect af. Verpakt in 
een doos per 100 stuks.

Artikelnummer(s)
350 ml mengbeker deksel
700 ml mengbeker deksel
1400 ml mengbeker deksel
2300 ml mengbeker deksel

PL.MCC.350 (232265) = doos 100 stuks
PL.MCC.700 (232262) = doos 100 stuks
PL.MCC.1400 (232260) = doos 100 stuks
PL.MCC.2300 (100219) = doos 100 stuks

Het Paint Cup System is het ideale systeem voor het voorbereiden en spuiten van lakken. 
De verf wordt gemengd in de binnenbeker en deze kan vervolgens met een buitenbeker op 
een spuitpistool worden geplaatst. Het is makkelijk, snel, bespaart materiaal en tijd en de 
buitenbeker blijft schoon. Elke doos bestaat uit 50 binnenbekers, 50 deksels, 25 dopjes en 
1 buitenbeker. De buitenbeker kan los extra worden bijbesteld.

Artikelnummer(s)
300 ml binnenbekers 125µ
600 ml binnenbekers 125µ

300 ml buitenbeker
600 ml buitenbeker

Paint Cup System

PL.PCS.300 (112194)
PL.PCS.600 (112195)

PL.PCS.OC.300 (112397)
PL.PCS.OC.600 (112504)

UK

0,300L

FR

0,600L

UK

FR
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Non-Paint

Paint Strainers

Universele wegwerp verfzeefjes voor het vezelvrij zeven van zowel watergedragen als 
conventionele (auto)lakken. Keuze uit 2 verschillende uitvoeringen: 125 micron (voor 
watergedragen lakken) en 190 micron (voor conventionele lakken).

Artikelnummer(s)
Koker (à 125 stuks) Verfzeefjes Superfine Blauw (125 micron) 
Koker (à 125 stuks) Verfzeefjes Fine Geel (190 micron)

PL.VZ.125 (100172)
PL.VZ.190 (100173)

Deze Perfect Line Paint Stirrers zijn kunststof roerders voor het roeren van lakken. Per 1000 
stuks verpakt in een doos. De roerders hebben aan één zijde afgeronde hoeken, zodat 
binnenbekers niet snel beschadigd raken.

Bijtipflesjes van 20 ml met kwastje voor het bewaren van aangemaakte lak. De flesjes zijn 
voorzien van een kogeltje voor optimale vermenging. Zowel geschikt voor watergedragen 
als conventionele lakken. Inclusief blanco labels en dopjes. De flesjes zijn overzichtelijk 
gerangschikt in een doos.

Paint Stirrers

Touch Up Bottles

Artikelnummer(s)
Doos met 100 Bijtipflesjes (à 20 ml) PL.BTF (100170)

Artikelnummer(s)
Doos met 1000 roerders (kunststof) PL.ROERDERS (100232)
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Universele mixertips voor 2K lijmen.

Artikelnummer(s)
Zakje (à 12 stuks) PL.MT (112462)

Mixertips

Non-Paint

Booth Coating

De Perfect Line Booth Coating is een kleeflak die door middel van een spuitpistool, kwast of 
verfroller aangebracht kan worden op de wanden van de spuitcabine. De Booth Coating laat 
vuil en stof aan de oppervlakte kleven, waardoor de spuitcabine schoon blijft. De kleeflak is 
oplosbaar in (warm) water, is makkelijk te verwijderen en bevat geen siliconen.

Artikelnummer(s)
20L kan PL.BC.20 (240395)

Perfect Line Dust Control is een siliconenvrije, watergedragen vloeistof die door middel van 
een drukspuitvernevelaar aangebracht kan worden en is uitsluitend geschikt voor gebruik 
op de vloer. De Dust Control houdt vuil en spuitstof vast, zodat het laag bij de grond blijft en 
niet meer ronddwarrelt. De spuitcabine blijft hierdoor schoon en als nieuw. Perfect Line Dust 
Control is biologisch afbreekbaar en daarmee onschadelijk voor het milieu.

Artikelnummer(s)
5L kan

Dust Control

PL.DC.5 (103026)
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PL.SO.PR.56 (115960)
PL.SO.PR.58 (115961)
PL.SO.PR.60 (115962)
PL.SO.PR.62 (115963)

Maat 56
Maat 58
Maat 60
Maat 62

Non-Paint

Premium Spray Overall

De Perfect Line Premium spuitoverall biedt maximale bewegingsvrijheid en optimaal 
draagcomfort gedurende de dag, is gemaakt van ademend materiaal en sluit goed aan. 
Met een blinde rits en materiaal dat niet doorschijnt heeft de overall een representatieve 
uitstraling. De spuitoverall is voorzien van anti-statische coating en is 100% stof-, pluis- en 
siliconenvrij. Beschikbaar in 8 verschillende maten in de kleur grijs. 

Artikelnummer(s)
Maat 48
Maat 50
Maat 52
Maat 54

PL.SO.PR.48 (115956)
PL.SO.PR.50 (115957)
PL.SO.PR.52 (115958)
PL.SO.PR.54 (115959)

Economic Spray Overall

De Perfect Line Economic spuitoverall is 100% stof-, pluis- en siliconenvrij en voorzien van 
een anti-statische coating. De overall is licht in gewicht en uitwasbaar op lage temperatuur. 
Sluit goed aan door de elastische boord in de mouwen, broekspijpen en het middel. De 
capuchon heeft aantrekbare veters. De dubbele ritssluiting is een hoge kwaliteit YKK 
bloktand rits nr 5. Beschikbaar in 7 verschillende maten in de kleur wit.

Artikelnummer(s)
Maat 50
Maat 52
Maat 54
Maat 56

PL.SO.EC.50 (100239)
PL.SO.EC.52 (100240)
PL.SO.EC.54 (100241)
PL.SO.EC.56 (100242)

Maat 58
Maat 60
Maat 62

PL.SO.EC.58 (100243)
PL.SO.EC.60 (100244)
PL.SO.EC.62 (100245)

Een gegolfde kleefdoek van hoge kwaliteit om stofdeeltjes op te vangen van 86 mm x 91 
mm. De Perfect Line Tack Rag is licht klevend en verwijdert alle oneffenheden op het nog te 
lakken oppervlak voor een egaal resultaat. Zacht wrijven. 

Artikelnummer(s)
1 doek PL.UN.01 (106147)

Tack Rag
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Non-Paint

Premium Paper

Value Paper

Perfect Line Premium Paper is 3-laags industriepapier op rol met een afmeting van 37 
cm x 380 m. Gemaakt van 100% cellulose met zetmeel verlijming. Een rol bevat 1000 
voorgeperforeerde vellen en daardoor makkelijk afscheurbaar. Pluisarm. Blauw volgens de 
norm HACCP.

Artikelnummer(s)
1 rol 3-laags cellulose, verlijmd PL.IP.PR (108962)

3-laags Value Paper gemaakt van 100% gerecyclede vezels met zetmeel verlijming. Per rol 
verpakt met een afmeting van 37 cm x 400 m en 1000 voorgeperforeerde vellen. Perfect 
Line Value Paper is pluisarm en heeft een hoge treksterkte en absorptievermogen. Makkelijk 
afscheurbaar van de rol. Blauw volgens de norm HACCP.

Artikelnummer(s)
1 rol 3-laags gerecyclede vezels, verlijmd PL.IP.VL (108963)

Pump Spray

Pompvloeistofspuit van Perfect Line te gebruiken om verschillende vloeistoffen te vernevelen. 
Geschikt voor zowel watergedragen als oplosmiddelhoudende ontvetters. De inhoud van de 
pomp is 1 liter. Advies: Perfect Line Degreaser M600 / Perfect Line Aqua Degreaser.

Artikelnummer(s)
1L Pompvloeistofspuit PL.POMP (100171)
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Non-Paint

1-laags industriepapier gemaakt van 100% hoogwaardige cellulose. Per rol verpakt met 
een afmeting van 37 cm x 1180 m. Het poetspapier is zeer zacht en pluisarm. Perfect Line 
Industrial Paper heeft een hoge absorptiesnelheid. Gemakkelijk af te scheuren voor gebruik.

Artikelnummer(s)
1 rol 1-laags cellulose PL. IP (108030)

Het Perfect Line Economic Paper is 1-laags industriepapier op een rol met een afmeting van 
25 cm x 700 m. Gemaakt van 100% gerecyclede vezels. Deze poetsdoeken zijn zeer zacht, 
pluisarm en hebben een hoog absorptievermogen. Per twee rollen verpakt.

Artikelnummer(s)
2 rollen 1-laags gerecyclede vezels PL.IP.EC.2 (108967)

Industrial Paper

Economic Paper

Deze Perfect Line poetsdoeken hebben een afmeting van 32 x 38 cm per vel en worden 
gebruikt voor het reinigen van o.a. oppervlakken en carrosserieonderdelen. Een rol bevat 
500 voorgeperforeerde doeken en zijn daardoor makkelijk afscheurbaar. De doeken zijn 
sterk, zacht, pluisarm en nemen synthetische vloeistoffen zeer goed op. Deze poetsdoeken 
worden uitsluitend gebruikt in combinatie met oplosmiddelhoudende ontvetters. Advies: 
Perfect Line Degreaser M600.

Artikelnummer(s)
1 rol 1-laags nonwoven PL.CP.01 (106785)

Classic Cleaning Cloth
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Non-Paint

Degreasing Wipes

Aquasite Cleaning Wipes

Deze Perfect Line ontvettingsdoeken zijn pluisvrij, sterk en oplosmiddelbestendig. Een 
uitstekend reinigende werking door hun stugge karakter en absorberend vermogen. De  
doeken zijn 38 x 30 cm, aqua blauw van kleur, per 250 stuks verpakt en meerdere malen te 
gebruiken.

Artikelnummer(s)
250 stuks in een doos, vlak gelegd

Hoogwaardige aquasiet reiningsdoeken met een afmeting van 40 cm x 40 cm in een 
doos van 100 stuks. Te gebruiken voor het ontvetten en reinigen van o.a. oppervlakken en 
carrosserieonderdelen. Pluisarm. Advies: reinigen in combinatie met de Perfect Line Aqua 
Degreaser.

Artikelnummer(s)
100 doeken in een doos PL.AD.1 (100220)

PL.ONTVET (108966)

Wet Cloths

360 duurzame poetsdoeken op een rol. Werken optimaal als deze vochtig worden gemaakt 
(bijvoorbeeld in een emmer) met een reinigingsmiddel naar keuze. Advies: Perfect Line 
Aqua Degreaser.

Artikelnummer(s)
6 rollen in een doos PL.WETC.01 (100238)
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Non-Paint

Vochtige doekjes in een emmer voor het verwijderen van zware industriële vervuiling. Is 
zacht voor de handen. De doekjes zijn per 150 stuks in een afsluitbare emmer verpakt.

Artikelnummer(s)
150 doeken per emmer PL.WW.01 (107648)

Wet Wipes
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Complete Sets

HS Primer Set

Quick Start Primer Set

VOC Clear Coat Set
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Complete Sets

MS Clear Coat Set (alleen voor retail)

Economic VOC Clear Coat Set

Quick Start Clear Coat Set
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Complete Sets

2K PU Topcoat High Gloss Set

óf

Pag. 13 Pag. 17 Pag. 18

Bóf B

Verdunner(s)

Mengverhouding

2K PU Activator
High Solid

2K PU Activator

Verharder(s)

Uni Thinner
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Uni Thinner SlowB

Wijzigingen in model, evenals druk- en zetfouten in deze productcatalogus voorbehouden.
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