
Type Natuurvezel Paardenhaar Fiber/Mexico Fiber

Kleuren Zwart /  Grijs Geel

Wateropname 30% 30-40%

temperatuur max tot plus 140 C tot 160 C

Chemische weerstand Zuren en Logen beperkt Zuren beperkt

Eigenschappen materiaal
Afdichten Ontstoffen geen 

statische lading

Afdichten Ontstoffen 

polierende werking niet 

statisch bros relatief

Toepassingsgebied

Vaak gebruikt voor afdichten 

in droge omgeving / 

vloeistoffen / en ontstoffen 

houten oppervlakken

Wordt overwegend in de 

houtindustrie gebruikt / 

poelieren metaaldelen / 

afdichten bij hogere 

temperaturen

Type Kunststofvezels PA6 Polyamide 6
PA66 Polyamide 66

Afmetingen vezel 0,10 tot 1,2 mm 0,08 tot 1,2 mm

Kleuren
Zwart , wit transparant bruin 

grijs

Zwart , wit transparant bruin 

grijs

Wateropname ca. 10 % ca. 8 %

Temperatuurbereik ca. -20 °C tot +100 °C ca. -20 °C tot +120 °C

Smelt temperatuur ca. 220 °C ca. 255 °C

Uitvoering glad of gegolfd glad of gegolfd

Chemische bestendigheid

minerale vetten bestendig , 

Benzine bestendig , Zuren 

beperkt bestending , Logen 

beperkt bestendig

minerale vetten bestendig , 

Benzine bestendig , Zuren 

beperkt bestending , Logen 

beperkt bestendig

Eigenschappen

Taai slijtvast geringe statische 

lading, veel gebruikte vezel 

voor de standaard 

toepassingen

Taai Hard bijzonder slijtvast, 

hoog weerstandsvermogen 

vergelijkbaar met PA6 maar 

geringere wateropname en 

hoger Temperatuurbereik

Toepassingen
Afdichten, Geleiden, 

Transporteren , Reinigen

Afdichten, Geleiden, 

Transporteren , Reinigen



Type metaaldraden Messingdraad Phosphor-Brons-draad

Afmetingen 0,06 tot 0,30 mm 0,06 tot 0,30 mm

Kleur Gelig metaal glanzend Rood glanzend

Treksterkte N/mm2 ca. 900 – 1200 ca. 1000 – 1350
Temperatuurbereik tot ca. +170 °C

Uitvoering gegolfd gegolfd

chemisch bestendigheid
Zuren beperkt bestendig , 

Logen beperkt bestendig

Zuren beperkt bestendig , 

Logen beperkt bestendig

Eigenschappen

Toepassingen

Voor afdichten, 

oppervlaktebehandeling van 

hout en metaal soorten

Voor afdichten, 

oppervlaktebehandeling van 

hout en metaal soorten



Varkenshaar/natuurlijk wit 

varkenshaar
Geitenhaar

Zwart of natuurlijk donker Wit

40% 30-40%

tot 150 C tot 150 C

Zuren beperkt Zuren beperkt

Krachtige buigweerstand 

ontstoffen en afdichten niet 

statisch

Zeer dunne vezel zacht 

ontstoffen en 

afdichten niet statisch

wordt ingezet voor reinigen en 

afdichten

wordt ingezet voor 

reinigen afdichten en 

kosmetische 

toepassingen

PA612 Polyamide 612 PPN Polypropyleen PBT Polyester

Polyamide 

vlamvertragend

0,10 tot 1,2 mm 0,10 tot 1,2 mm 0,30 tot 1,0 mm 0,20 tot 0,80 mm

Zwart , wit transparant

Zwart , wit of , 

transparant, grijs bruin 

goud

zwart zwart

ca. 3 % > 0,1 % > 0,3 %

ca. -40 °C tot +110 °C ca. -0 °C tot +100 °C ca. -40 tot +120 ca. 120 tot 130

ca. 215 °C ca. 160 °C ca. 220 °C ca. 310 °C

glad of gegolfd glad of gegolfd glad glad

minerale vetten bestendig , 

Benzine bestendig , Zuren 

beperkt bestending , Logen 

beperkt bestendig

minerale vetten 

bestendig , Benzine 

bestendig , Zuren 

beperkt bestendig 

Logen bestendig

minerale vetten 

bestendig , Benzine 

beperkt bestendig , 

Zuren beperkt 

bestendig Logen 

beperkt bestendig

Slijtvast, Taai, Stijf lage 

wateropname

Chemisch bestendig 

laag soortelijk gewicht 

geringe 

wateropname, Hard 

Stijf Slijtvast

Vlamvertragend

Etiketteren in vochtige 

omgevingen

Afdichten van Deuren 

en Ramen / 

galvaniserende 

werkzaamheden

Voor afdichten en 

reinigen



Staaldraad natuurgehart RVS draad 1.4571

0,06 tot 0,30 mm 0,10 tot 0,30 mm

metaal glanzend Zilver glanzend

ca. 1800 – 2100
tot +400 °C

gegolfd gegolfd

Zuren beperkt bestendig , 

Logen beperkt bestendig , 

minerale vetten beperkt 

bestendig

Zuren beperkt 

bestendig , Logen 

beperkt bestendig

Ontbramen , ontroesten, 

opruwen , verf verwijderen
roestwerend

Voor afdichten, 

oppervlaktebehandeling van 

hout en metaal soorten

Voor afdichten, 

oppervlaktebehandeli

ng van hout en metaal 

soorten



Polyamide 

geleidend Pekalon Peek

0,20 tot 0,60 mm 0,30 tot 1,2 mm 0,30 tot 1,2

gelig transparant
gelig transparant , 

zwart
gelig transparant

tot ca. 200 ca. -40 tot +200 ca. -50 tot +260

ca. 285 °C 285 °C 343 °C

glad glad glad

Deze vezel kan bij 

toepassingen met 

hoge 

temperaturenn 

gebruikt worden

Deze vezel kan bij 

toepassingen met 

hoge temperaturenn 

gebruikt worden

Deze vezel kan bij 

toepassingen met 

hoge 

temperaturenn 

gebruikt worden

Bijvorrbeeld 

afdichten van 

drooginstallaties

Bijvorrbeeld 

afdichten van 

drooginstallaties

Bijvorrbeeld 

afdichten van 

drooginstallaties




