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Caparol  |  STAND.NR. 101

IndekoGeo is de allereerste binnenmuurverf van topkwaliteit met een 100% biobased 
bindmiddel. IndekoGeo wordt geproduceerd op basis van duurzame, herwinbare 
grondstoffen. Voor het bindmiddel is uitsluitend gebruik gemaakt van 100% herwin-
bare grondstoffen, namelijk plantaardige olie, afvalvetten en biogas uit afval. Zelfs 
de verpakking is gemaakt van gerecycled materiaal.

Imbema Rhiwa B.V.  |  STAND.NR. 102
Imbema Rhiwa Schuurtechniek introduceert de compacte Mirka DEOS elektrische 
vlakschuurmachine met 3 mm uitslag. De machine beschikt over een krachtige bor-
stelloze motor met laag trillingsniveau, waardoor u een perfecte controle heeft om 
snel tot een mooi schuurresultaat te komen.

Sigma Coatings  |  STAND.NR. 107/108
Sigma Coatings introduceert een revolutionair product, de Sigma Air Pure, wat de 
functie van verf voorgoed verandert. Sigma Air Pure is een biobased muurverf die 
de binnenlucht zuivert. Vanaf het aanbrengen filtert de Air Purifying Technology 70% 
van de schadelijke formaldehyde uit de binnenlucht en zorgt gedurende meerdere 
jaren voor een beter klimaat in huis, kantoor of school.

Go!Paint  |  STAND.NR. 131
De Tool Tray van Go!Paint is een handige bak voor verfblikken en gereedschap die 
eenvoudig te hangen is op een steiger, ladder of hoogwerker. De gebruiker heeft 
daardoor beide handen vrij voor de klus en kan veilger, sneller en ergonomischer 
werken.

VlakglasRecyclingNederland  |  STAND.NR. 135
Hergebruik PVB folie uit gelaagd glas. Een klein gedeelte van de pvb die vrij komt (de 
meest zuivere) wordt door recyclers verwerkt naar verschillende toepassingen. Maar 
de vervuilde pvb folie wordt nog steeds gestort. En dat is zonde, pvb folie is 100% 
recyclebaar, ook na verwerking in dit project. In dit project wordt van deze PVB nieu-
we grondstoffen gemaakt om nieuwe producten te maken die in de bouw gebruikt 
kunnen worden gebruikt.
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Wiltec B.V.  |  STAND.NR. 152
HyperKewl™ koelingvest van Techniche biedt de mogelijkheid om op een prettige 
manier te werken onder warme omstandigheden. Dit product bestaat uit een uniek 
polymeer materiaal dat water snel absorbeert en opslaat na onderdompeling. Na 
het eenvoudig activeren in water (1 à 2 minuten) is het vest al klaar voor gebruik.

Copperant  |  STAND.NR. 188
Copperant Pura is de groenste verf van Nederland. Gecertificeerde kwaliteitsverf voor 
de vakschilder, gemaakt van biobased grondstoffen, zonder oplosmiddel en gepro-
duceerd op zonne-energie.

Paint Solutions B.V.  |  STAND.NR. 197
Met PaintKit Liner en PaintKit roller is het mogelijk om ramen, kozijnen, deuren, plinten 
zeer strak te besnijden. Door gebruik van de PaintKit liner en daarna het afwerken 
met de PaintKit roller. Naast het zeer strakke resultaat is het werken met deze produc-
ten 7 tot 8 keer sneller dan uit de hand besnijden of afplakken.

Savantis  |  STAND.NR. 203
PUBQUIZ Toolboxmeeting: Een ludieke toolboxmeeting die WEL uitdaagt! Tijdens deze 
toolboxmeeting zijn jij en je collega’s interactief én in teamverband met Veilig en 
Gezond werken bezig. Dankzij de inhoudsdeskundige én ervaren quizmaster, het 
wedstrijdelement en de positieve sfeer van de PUBQUIZ tool boxmeeting worden jij en 
je collega’s zeker gemotiveerd. Durf jij de uitdaging aan?

Ford Ardea / SternTec BV  |  STAND.NR. 234
Met Clayton Lithium Power Supply (LPS) heeft u overal groene stroom en vermogen 
tot 2500W 12v en 230v in en output. De nieuwe groene aggregaat; stil, duurzaam, en 
slechts 27kg.

BEZOEK ONZE STAND GEDURENDE DE S.G.A. VAKDAGEN 
OP 7, 8 EN 9 NOVEMBER IN EVENEMENTENHAL GORINCHEM!


