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Beschermingstechnieken en Stofbeheersing 

 Voorkomt stofoverdracht 
 Isoleert en schermt de werkplek af 
 Snelle montage 
 Inclusief montagetape 
 2-zijdig te openen en te sluiten 
 Makkelijk te verwijderen 
 Steeds weer te (her)gebruiken 
 Wasbaar 

Stofdeur 

Dustguard 
productinformatie 

 

 

 

   

  

  

 

 

 

 

 

     

 

 
 Product definitie Hoogwaardige nylon stofdeur met 2 geïntegreerde ritssluitingen, 2 ophouders 

en 10 m montagetape voor een tijdelijke bevestiging op het kozijn. 

 

 Toepassingsgebied Dustguard is het ideale “stofmaatje” voor de aannemer / ZZP-er en 

interieurbouwer die actief zijn in renovaties tijdens bewoonde situaties, 

waarbij stofoverdracht naar de aangrenzende ruimtes voorkomen moet 

worden.   

 

 Eigenschappen - Voorkomt stofoverdracht naar aangrenzende ruimtes 

  - Snelle en eenvoudige montage met de bijgeleverde montagetape 

- Flexibele maatvoering tot 95 cm x 215 cm 

  - Onderzijde voorzien van klittenband voor een stofdichte afscheiding  

  - Geen opstaande dorpel 

  - Ritssluiting aan 2 zijden te openen / sluiten 

- Handig te verwijderen zonder lijmresten     

- Duurzaam en telkens opnieuw te gebruiken.  

  - Kan eenvoudig in de wasmachine gewassen  

     worden 

 

 Technische data Materiaal:  Nylon   

  Kleur:   Oranje 

   Afmetingen: B 95 cm  x H 215 cm  

 
 Levering Inclusief 10 m montage tape Art. Nr.  5.02.101 

 

 Verwerking De nylon deur wordt met een speciale  

  Montagetape op het kozijn geplakt. Belangrijk 

is daarbij een schoon, droog en stofvrij kozijn.  Breng daarom de nylon 

stofdeur aan voordat u met de rest van de werkzaamheden begint. 
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