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Antislipmatten van Black-Cat zijn van onverwoestbare kwaliteit met een wrijvingscoëfficiënt µ=0,72-1,00
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Black Cat Original met een wrijvingscoëfficiënt van µ=0,72-1,00

artikel 
nummer

Product 
omschrijving

afmeting 
mtr

gewicht 
kg

prijs 
stuk

BC-8kt Piccolo (8-kant) 0,15x0,15 0,01 € 0,60

BC-HM Handy Mate 0,2x0,25 0,05 € 2,50

BC-BY Blacky 0,45x0,60 0,18 € 5,90

BC-WM Work-Mate 0,6x1,2 0,43 € 11,90

BC-CM Car-Mate 0,8x1,2 0,64 € 16,40

Kleine rollen

MTM0,3x1,8 Mini-Tool-Mate 0,3x1,8 0,32 € 9,90

MTM0,45x1,8 Midi-Tool-Mate 0,45x1,8 0,47 € 14,80

MTM0,6x2,4 Maxi-Tool-Mate 0,6x2,4 0,82 € 24,80

Grote rollen

BC10x0,2 Black Cat rol 10x0,2 1,2 € 38,00

BC10x0,25 Black Cat rol 10x0,25 1,5 € 47,50

BC10x0,3 Black Cat rol 10x0,3 1,8 € 57,00

BC10x0,35 Black Cat rol 10x0,35 2,1 € 66,50

BC10x0,40 Black Cat rol 10x0,4 2,4 € 76,00

BC10x0,43 Black Cat rol 10x0,43 2,6 € 81,70

BC10x0,45 Black Cat rol 10x0,45 2,7 € 85,50

BC10x0,5 Black Cat rol 10x0,5 3 € 95,00

BC10x0,6 Black Cat rol 10x0,6 3,6 € 114,00

BC10x0,65 Black Cat rol 10x0,65 3,9 € 123,50

BC10x0,7 Black Cat rol 10x0,7 4,2 € 133,00

BC10x0,8 Black Cat rol 10x0,8 4,8 € 152,00

BC10x0,9 Black Cat rol 10x0,9 5,4 € 171,00

BC10x1 Black Cat rol 10x1 6 € 190,00

BC10x1,2 Black Cat rol 10x1,2 7,2 € 228,00

BC10x1,5 Black Cat rol 10x1,5 9 € 285,00

BC10x1,8 Black Cat rol 10x1,8 10,8 € 342,00

BC10x2 Black Cat rol 10x2 12 € 380,00

BC10x2,4 Black Cat rol 10x0,2,4 14 € 456,00

	 Enkele unieke productkenmerken van Black-Cat:


•	nummer 1 op het gebied van antislip werking; 

•	verkrijgbaar in vele standaard maatvoeringen; 

•	bestand tegen olie, benzine en diesel; 

•	bestand tegen zuren en logen; 

•	superieure, industriële kwaliteit; 

•	licht van gewicht (slechts 550 g/m2 dus gunstig voor 

  het laadvermogen); 

•	snel en eenvoudig op de gewenste maat te snijden; 

•	TUV goedgekeurd; 

•	temperatuur bestendigheid van - 25 ºC tot + 100 ºC; 

•	moeilijk brandbaar 

(zelfontbranding temperatuur = ca. 350 ºC); 

•	tot 60 ºC weer uit wasbaar;

•levensmiddel echt;

•uitstekende verhouding prijs - kwaliteit

!

!

!

Black cat is overal inzetbaar, 
bedrijfsmatig en thuis gebruik.
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Black-Cat-Panther (BCP) Antislipmatten wrijvingscoëfficiënt µ=0,94-1,49 
De beste oplossing voor ladingzekering ! 
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Black Cat Panther met een wrijvingscoëfficiënt van µ=0,94-1,49

artikel 
nummer

Product omschrijving afmeting 
mtr

gewicht 
kg

prijs 
stuk

Pads en kleine matten

BCP-8kt BCP 8-kant pad 0,15x0,15 0,03 € 1,20

BCP0,1x0,2 Pallet pads 0,1x0,2 0,04 € 1,60

BCP0,2x0,24 Pallet pads 0,2x0,24 0,08 € 3,00

BCP0,12x1,25 Euro Pallet strook enkel 0,12x1,25 0,3 € 6,90

BCP0,12x2,45 Trailer breed enkel 0,12x2,45 0,6 € 13,80

BCP0,2x2,45 Trailer breed dubbel 0,2x2,45 1 € 19,10

BCP0,12x13,8 Trailer lang enkel 0,12x13,8 3,5 € 56,00

BCP0,2x13,8 Trailer lang dubbel 0,2x13,8 6 € 113,60

BCP0,45x0,6 BCP Mat 0,45x0,6 0,6 € 9,95

BCP0,6x0,8 BCP Mat 0,6x0,8 1 € 19,75

BCP1,2x0,8 BCP Mat 1,2x0,8 2 € 39,50

Grote rollen

BCP4x0,12 Black Cat Panther rol 4x0,12 1 € 16,00

BCP4x0,2 Black Cat Panther rol 4x0,2 1,65 € 32,80

BCP4x0,3 Black Cat Panther rol 4x0,3 2,45 € 49,20

BCP4x0,4 Black Cat Panther rol 4x0,4 3,3 € 65,60

BCP4x0,6 Black Cat Panther rol 4x0,6 4,9 € 98,40

BCP4x0,8 Black Cat Panther rol 4x0,8 6,4 € 131,20

BCP4x1 Black Cat Panther rol 4x1 8,2 € 164,00

BCP4x1,2 Black Cat Panther rol 4x1,2 9,8 € 196,80

BCP4x1,6 Black Cat Panther rol 4x1,6 12,8 € 262,40

BCP8x0,2 Black Cat Panther rol 8x0,2 3,3 € 65,60

BCP8x1 Black Cat Panther rol 8x1 16,4 € 328,00

BCP8x1,2 Black Cat Panther rol 8x1,2 19,7 € 393,60

BCP8x1,6 Black Cat Panther rol 8x1,6 25,8 € 524,80

	 Unieke kenmerken van Black-Cat-Panther: 


•	verkrijgbaar in diverse standaard maatvoeringen; 

•	voor meer dan 1.000 toepassingen 

 (zeker voor elk transport); 

•	gesloten, dichte mat 

 (geen opname vloeistoffen en daardoor geen

 bevriezing gevaar) 

•	inzetbaar tot een belasting van 100 ton 

 (getest tot 82,5 ton); 

•	inzetbaar bij temperaturen van – 40 tot + 120 ºC; 

•	eenvoudig te reinigen; 

•	tweezijdig te gebruiken, geringe slijtage door

 speciale beschermlaag; 

•	nummer 1 op het gebied van antislipwerking

 (hoogste testwaardes qua anti slip); 

•	slechts 4,5 mm dik, 

•	ijzersterk en niet kapot te scheuren; 

•	verwerkbaar als normaal huisvuil; 

•	snel en eenvoudig op de gewenste maat te snijden; 

•	berijdbaar met palletwagen; 

•	bestand tegen benzine, diesel, zuur en loog; 

•	uitstekende verhouding prijs / kwaliteit


!

!
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Black-Cat-Tiger (BCT) Antislipmatten voor zeer zwaar transport in 3 en 6 mm 
De beste oplossing voor extreme belastingen 250 en 500 ton/m2  
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Black Cat Tiger met een wrijvingscoëfficiënt van µ=1,10

artikel 
nummer

Product omschrijving afmeting 
mtr

gewicht 
kg

prijs 
stuk

BCT rollen van 3 mm

3BCT4x0,12 Black Cat Tiger rol 4x0,12 1,5 € 28,00

3BCT8x0,12 Black Cat Tiger rol 8x0,12 2,9 € 56,00

3BCT13,8x0,12 Black Cat Tiger rol 13,8x0,12 5 € 96,60

3BCT4x0,2 Black Cat Tiger rol 4x0,2 2,4 € 48,00

3BCT8x,0,2 Black Cat Tiger rol 8x0,2 4,8 € 96,00

3BCT13,8x0,2 Black Cat Tiger rol 13,8x0,2 8,3 € 165,60

3BCT4x0,4 Black Cat Tiger rol 4x0,4 8,3 € 99,20

3BCT8x0,4 Black Cat Tiger rol 8x0,4 4,8 € 198,40

3BCT4x0,7 Black Cat Tiger rol 4x0,7 9,6 € 173,60

3BCT8x0,7 Black Cat Tiger rol 8x0,7 8,3 € 347,20

3BCT4x1 Black Cat Tiger rol 4x1 16,8 € 248,00

3BCT8x1 Black Cat Tiger rol 8x1 24 € 496,00

3BCT3x1,4 Black Cat Tiger rol 3x1,4 12,6 € 260,40

3BCT6x1,4 Black Cat Tiger rol 6x1,4 25,2 € 520,80

BCT rollen van 6 mm

6BCT4x0,12 Black Cat Tiger rol 4x0,12 3 € 56,00

6BCT8x0,12 Black Cat Tiger rol 8x0,12 5,8 € 112,00

6BCT13,8x0,12 Black Cat Tiger rol 13,8x0,12 10 € 193,20

6BCT4x0,2 Black Cat Tiger rol 4x0,2 4,8 € 96,00

6BCT8x0,2 Black Cat Tiger rol 8x0,2 9,6 € 192,00

6BCT13,8x0,2 Black Cat Tiger rol 13,8x0,2 16,6 € 331,20

6BCT4x0,4 Black Cat Tiger rol 4x0,4 9,6 € 198,40

6BCT8x0,4 Black Cat Tiger rol 8x0,4 19,2 € 396,80

6BCT4x0,7 Black Cat Tiger rol 4x0,7 16,6 € 347,20

6BCT8x0,7 Black Cat Tiger rol 8x0,7 33,6 € 694,40

6BCT4x1 Black Cat Tiger rol 4x1 24 € 496,00

6BCT3x1,4 Black Cat Tiger rol 3x1,4 25,2 € 520,80

Unieke kenmerken van Black-Cat-Tiger: 

• één van de meest stabiele antislipmat oplossingen 
in Europa


• geschikt voor extreme belastingen

• zelfs geschikt voor rupsvoertuigen

• verkrijgbaar in diverse standaard maatvoeringen

• voor meer dan 1.000 toepassingen (zeker voor de 

zwaar transport sector)

• gesloten, dichte mat (geen opname vloeistoffen en 

daardoor geen bevriezingsgevaar)

• inzetbaar tot een belasting van 500 ton per 

vierkante meter (getest door het Fraunhofer 
instituut Duitsland)


• eenvoudig te reinigen

• tweezijdig te gebruiken

• nummer 1 op het gebied van anti slip werking 

(hoogste test waardes qua anti slip)

• in 3 mm dikke uitvoering en 6 mm dikke uitvoering, 

ijzersterk en niet kapot te scheuren

• berijdbaar met palletwagen

• lange levensduur daardoor lang inzetbaar

• uitstekende verhouding prijs – kwaliteit.

!
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Black-Cat-Tiger XL (BCT-XL) Antislipmatten voor extreem zwaar transport in 11 mm 
De beste oplossing voor zeer extreme belastingen 1500 ton/m2 
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Black Cat Tiger met een wrijvingscoëfficiënt van µ=1,10

artikel 
nummer

Product omschrijving afmeting 
mtr

gewicht 
kg

prijs 
stuk

Tiger pads 6 mm

6BCT0,4x0,12 BCT heavy duty pad 0,4x0,12 0,16 € 8,40

6BCT0,8x0,12 BCT heavy duty pad 0,8x0,12 0,32 € 13,90

6BCT0,8x0,6 BCT pantser pad 0,8x0,6 1,6 € 63,00

!

Black Cat Tiger XL met een wrijvingscoëfficiënt van µ=0,91-1,01

artikel 
nummer

Product omschrijving afmeting 
mtr

gewicht 
kg

prijs 
stuk

BCT-XL matten 11 mm

BCT-XL0,24x0,12 BCT-XL mat 0,24x0,12 0,26 € 16,80

BCT-XL0,24x0,2 BCT-XL mat 0,24x0,2 0,53 € 27,60

BCT-XL0,55x0,18 BCT-XL mat 0,55x0,18 1,19 € 58,50

BCT-XL0,74x0,55 BCT-XL mat 0,74x0,55 5,88 € 129,80

BCT-XL rollen 11 mm

BCT-XL1,2x0,65 BCT-XL mat 1,2x0,65 9,36 € 232,10

BCT-XL2x0,65 BCT-XL mat 2x0,65 15,6 € 386,90

Unieke kenmerken van Black-Cat-Tiger XL 

• Black Cat tijger XL is het bijna onverwoestbaar topproduct 
voor de hoogste veiligheid bij het vervoer waarbij de 
hoogste eisen gelden; zeer robuust en geschikt voor zeer 
zware belasting met extreme eisen voor lading zekerheid 
in het Heavy-Duty-bereik.

• Antislip mat met een dikte van 11 mm, 
• Versterkt door een kern van vier lagen weefsel,
• Geteste en gecertificeerde wrijving volgens VDI 2700 van 

Dekra,
• Treksterkte test tot 6000 N,
• Uiterst stabiel, zelfs na gebruik bij rupsvoertuigen,
• Geschikt voor transporten van meer dan 1000 ton per 

m2.
• Ideaal als ondervloer voor voertuigen van de zwaarste 
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Black-Cat-Tiger (BCT) Antislipblok voor zeer zwaar transport met 6 en 11 mm 
Maximale ladingszekerheid dankzij Lastblokken met gecertificeerde 
wrijvingscoëfficiënten! 
DEKRA-gecertificeerde wrijvingscoëfficiënten voor zware zekering volgens de 
wet voor ladingszekering voor permanent gebruik van ladingszekering 
- extreem robuust en slijtvast. 
- Ideaal voor het beveiligen van garages, betonnen onderdelen, metalen 
gietstukken en marmerblokken tijdens transport

Antislipblokken in twee versies met gecertificeerde "BLACK-CAT" -Tiger 
antislipmatten aan de boven- en onderkant gevulkaniseerd:  
BCT-XL antislipblok 200x140x40 mm hoog: elk bekleed met 6 mm BCT 
BCT-XL antislipblok 330x180x62 mm hoog: elk bekleed met 11 mm BCT

Black Cat Tiger antislip blokken  met een wrijvingscoëfficiënt van µ=1,0-1,10

artikel 
nummer

Product 
omschrijving

afmeting 
mtr

gewicht 
kg

verpakt prijs 
stuk

6BCT40blok BCT heavy duty blok 0,2x0,14 1,3 per 4 € 29,80

11BCT62blok BCT heavy duty blok 0,33x0,18 4,2 per stuk € 99,50
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Black-Cat-Ultralight (BCU) Antislipmatten lichtgewicht en ultra dun: 1,3 mm 
Inzetbaar op alle plekken waar het weinig ruimte in beslag neemt maar waar toch een antislip weerstand van 
belang is! 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Black Cat Ultralight met een wrijvingscoëfficiënt van µ=0,63 - 0,98

artikel 
nummer

Product 
omschrijving

afmeting 
mtr

gewicht 
kg

prijs 
stuk

BCU-8kt BCU (8-kant) 0,15x0,15 nvt € 0,48

BCU op rollen van:

BCU10x0,2 Black Cat Ultralight rol 10x0,2 0,85 € 19,80

BCU10x0,3 Black Cat Ultralight rol 10x0,3 1,3 € 29,70

BCU10x0,4 Black Cat Ultralight rol 10x0,4 1,7 € 39,60

BCU10x0,5 Black Cat Ultralight rol 10x0,5 2,1 € 49,50

BCU10x0,6 Black Cat Ultralight rol 10x0,6 2,6 € 59,40

BCU10x0,8 Black Cat Ultralight rol 10x0,8 3,4 € 79,20

BCU10x1 Black Cat Ultralight rol 10x1 4,2 € 99,00

BCU10x1,2 Black Cat Ultralight rol 10x1,2 5,1 € 118,80

Unieke kenmerken van Black-Cat-Ultralight: 

• ultradun 1,3 mm en toch zeer sterk;
• ultra licht, maar 380 g per m²
• verkrijgbaar in diverse standaard maatvoeringen;
• bewijst zich al jaren als antislip voering in 

ondiepe laden, rekken en kluisjes voor (grote) 
opslagsystemen;

• Ook ideaal als antislip bekleding voor hout, 
metaal en glasplaten;

• tweezijdig te gebruiken, geringe slijtage door 
speciale beschermlaag;

• voor jarenlang gebruik, wasbaar en gemakkelijk 
te snijden op gewenste grootte;

• getest coëfficiënten van glijdende wrijving van μ 
0,63-0,98 μ afhankelijk van de wrijving partner / 
oppervlaktedruk – gecontroleerd door ELOG

• voldoet aan de laatste EU-normen, vrij van giftige 
stoffen en zware metalen, kan worden afgevoerd 
als huishoudelijk afval;

• bevat weinig weekmaker maar kan bij langdurige 
opslag wel “uitlopen”
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Black-Cat-Silvergrip (BCS) Antislipmatten lichtgewicht en ultra dun: 1,3 mm 
Inzetbaar op alle plekken waar het weinig ruimte in beslag neemt maar waar toch een antislip weerstand van 
belang is!


 
Black Cat Silvergrip met een wrijvingscoëfficiënt >µ=0,8

artikel 
nummer

Product 
omschrijving

afmeting 
mtr

gewicht 
kg

prijs 
stuk

BCS0,2x0,1 Black Cat Silvergrip 0,2x0,1 0,03 € 1,30

BCS0,24x0,2 Black Cat Silvergrip 0,24x0,2 0,04 € 2,90

BCS1,2x0,8 Black Cat Silvergrip 1,2x0,8 1,26 € 23,90

BCU op rollen van 12 mtr:

BCS12x0,2 Black Cat Silvergrip 12x0,2 3,14 € 57,60

BCS12x0,4 Black Cat Silvergrip 12x0,4 6,29 € 115,20

BCS12x0,6 Black Cat Silvergrip 12x0,6 9,43 € 172,80

BCS12x0,8 Black Cat Silvergrip 12x0,8 12,57 € 230,40

BCS12x1 Black Cat Silvergrip 12x1 15,72 € 288,00

BCS12x1,2 Black Cat Silvergrip 12x1,2 18,86 € 345,60

BCS12x1,6 Black Cat Silvergrip 12x1,6 25,15 € 460,80
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unieke productkenmerken zijn:

• nummer 1 op het gebied van antislip werking;
• verkrijgbaar in vele standaard maatvoeringen;
• bestand tegen olie, benzine en diesel;
• bestand tegen zuren en logen;
• superieure, industriële kwaliteit;
• licht van gewicht (slechts 550 g/m2 dus gunstig voor het 

laadvermogen);
• snel en eenvoudig op de gewenste maat te snijden;
• temperatuur bestendigheid van – 25 ºC tot + 100 ºC;
• moeilijk brandbaar (zelfontbrandingstemperatuur = ca. 

350 ºC);
• tot 60 ºC weer uitwasbaar;
• levensmiddel echt;
• uitstekende verhouding prijs – kwaliteit.
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De blauwe wondermat Black Cat Permagrip (BCG) Robuuste, overal inzetbare, ergonomische bodem 
mat voor inzet gedurende het gehele jaar. De Permagrip mat biedt u zekerheid bij het lopen en staan, zorgt 
voor minder vermoeidheid bij het staan en lopen.

Eenvoudig op gewenste maat te knippen. Inzetbaar in droge en natte omstandigheden, geschikt voor 
binnen- en buiten gebruik
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Permagrip, de blauwe wondermat 8 mm sterk.

Voorkomt ongevallen door uitglijden, ook bij vochtige weersomstandigheden zoals regen en sneeuw.

Gegarandeerd een jarenlange antislipwerking.
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10 unieke productkenmerken 

• Slijtvaste, zeer robuuste bodem antislipmat voor 
binnen en buiten;


• Licht qua gewicht (slechts 2,5 kg/m2);

• Optimale antislipwerking;

• Slechts 8 mm dik en toch sterk;

• Open structuur en daardoor goede vuil opvang;

• Met rolstoel begaanbaar;

• Eenvoudige te reinigen (zeer goed afspoelbaar met 

lauw water);

• Ook onder vochtige condities optimale 

antislipwerking;

• Inzetbaar op bijna alle vloersoorten (hout, beton, 

steen, tegels, kunststof, etc.);

• Vast te zetten met schroeven (bv. tegen diefstal)

Permagrip, bijna overal inzetbaar 

• Voor gladde oppervlaktes, bv. bij 
ingangen van gebouwen;


• In de werkplaats en productie ruimtes;

• Op beurzen en in verkoop stands;

• Op bouwplaatsen;

• In bedrijfswagens;

• Op balkon en/of terras;

• In bejaardenhuizen, ziekenhuizen, etc.;

• En nog vele andere toepassingen.

Productkenmerken Permagrip 

• Kleur bovenkant = antraciet;

• Kleur onderkant = blauw;

• Samenstelling van PES. Speciaal geweven kern, blauwe 

dempende onderkant en antraciet kleurige bovenkant met 
PVC-korrels;


• Dikte = 8 mm. met 10 % productie tolerantie;

• Gewicht van 2.500 gr/m2 met 10 % productie tolerantie;

• Inzetbaar van -40 ⁰C tot + 60 ⁰C;

• Bestand tegen water, koude en hitte;

• UV-bestendig;

• Moeilijk ontvlambaar;

• Bestand tegen verweren en verrotten;

• Eenvoudig met een schaar op de gewenste maat te knippen;

• Snel en eenvoudig te reinigen met lauw water.

Black Cat Permagrip, de nieuwe deurmat!

artikel 
nummer

Product 
omschrijving

afmeting 
mtr

gewicht 
kg

prijs 
stuk

BCG1x0,6 Black Cat Permagrip 1x0,6 1,7 € 23,60

BCG1x1,2 Black Cat Permagrip 1x1,2 3,4 € 43,30

BCG2,5x1,2 Black Cat Permagrip 2,5x1,2 8,5 € 98,40

BCG5x1,2 Black Cat Permagrip 5x1,2 17 € 196,80

BCG10x1,2 Black Cat Permagrip 10x1,2 34 € 393,60

BCGset BCG bevestiging set 0,05x0,10 nvt € 4,20

!
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Black Cat Magnetische antislipmatten (ESD) voor palletwagen of heftruck lepels. 
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Black Cat ESD magnetische antislipmat is een speciaal 
product voor heftrucks. De sterke antislipmat met 
magnetische onderzijde zorgt voor minder schade en meer 
veiligheid bij uw logistieke activiteiten.

• Speciaal ontwikkeld voor heftrucks;
• Slechts 4,5 mm. dik;
• Ideale oplossing om verschuiven, krassen en beschadiging te 

voorkomen;
• Zorgt voor een dempende werking tussen lepel en product;
• Kan direct worden aangebracht op de lepels van de heftruck;
• Magnetische laag aan de onderkant. Zeer slijtvaste antislipmat 

BC Tijger aan de bovenzijde;
• Eenvoudig te reinigen met de BC Super reiniger;
• Warmte- koude bestendigheid van – 30 tot + 80 C;
• Gecertificeerde wrijvingscoëfficiënt van de BC Tijger antislipmat;
• Ook per stuk te koop (bij eventueel verlies of beschadiging);

!

Black Cat (ESD) Magnetisch 

artikel 
nummer

Product 
omschrijving

afmeting 
mm

gewicht 
kg

prijs 
per set 
van 2

ESD70M Black Cat Magnetisch 1100x70 0,84 € 174,80

ESD90M Black Cat Magnetisch 1100x90 1,08 € 224,80

ESD100M Black Cat Magnetisch 1100x100 1,2 € 249,80

ESD130M Black Cat Magnetisch 1100x130 1,56 € 324,80

ESD150M Black Cat Magnetisch 1100x150 1,8 € 374,80

ESD180M Black Cat Magnetisch 1100x180 2,16 € 449,80

Voor een effectieve en permanente veiligheid bij het laden van vorkheftrucks - gewoon er op leggen! 

De ingenieuze doorontwikkeling naar het 3-componenten product: speciaal verfijnd "BLACK-CAT" - Tiger 3 mm + sterke 
magnetische laag ="BLACK-CAT" - ESD sterke magneet antislip laag 4,5 mm. 
De symbiose van de geteste “BLACK-CAT” tijger heavy-duty antislipmat (3,0 mm dik) en een gevulkaniseerde sterke 
magnetische laag (1,5 mm dik) resulteert in het nieuwe type antislipmat - voor maximale veiligheid en antislip tijdens 
transport en opslag en laden en overtuig met unieke eigenschappen: 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- Beschermt tegen uitglijden, krassen en beschadiging van de lading. 
- Kussens stoten - voor stiller gebruik bij het laden en lossen  
- Snelle en flexibele toepassing: gewoon plaatsen - klaar! 
- Diverse korte BC ESD-M strips zijn flexibeler en praktischer en zijn, 
in tegenstelling tot lange strippen, minder gevoelig voor beschadiging  
- Opslag direct op het heftruck, op alle rechte metalen oppervlakken of gewoon in  
een robuuste kunststof koffer (bij levering inbegrepen) 
- Hitte- / koudebestendig, kortstondig + 50 ° tot -30 ° C, voorwaardelijk zuurbestendig  
- De optionele bevestiging van een metalen oogje aan een buitenrand  
ESD-ontladingsbescherming tegen elektrostatische potentialen is mogelijk.  
- Alle gangbare breedtes leverbaar - met speciale BC-reiniger als set in stevige koffer.

1 - BCT 3 mm 

2 - Lijmlaag 

3 - Sterk magneet

prijs 
per 6/koffer

€ 177,00

€ 228,00

€ 270,00

€ 358,00

prijs 
per 6/koffer

€ 396,00

€ 474,00
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Black Cat Power kleefpasta is een nieuw soort 
kleefpasta gebaseerd op een universele elastische componentenlijm MS hybride polymeer. Deze 
kleefpasta heeft een bijzonder hoge treksterkte en dus ideaal voor het verlijmen van BC Orginal, BC Panther 
en BC Ultralight.


 

BCP-KSF                                BCU-KSF                                            BCT-SKS 3-6-11 mm 
Black Cat Panther                 Black Cat Ultralight                          Black Cat Tiger 
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Black Cat Super reiniger is een nieuw ontwikkelde speciale 
reiniger voor oppervlaktes van rubber en metaal.
 
• Het reinigt effectief en snel;
• Aanbevolen voor BC Tijger, BC Tijger XL, BC-zilver grip en de 

BC ESD antislipmatten;
• Eenvoudig aanbrengen d.m.v. sproeien op het te reinigen 

materiaal. Vervolgens afvegen met een schone droge doek;
• Ideaal voor het reinigen van stoffige, vuile of met olie 

versmeerde rubber en metalen oppervlakken
• Verpakt in een doos met 12 spuitbussen. Elke spuitbus bevat 

500 ml.;€3,80/st

Black Cat Power kleefpasta 

• Geschikt voor een zeer breed scala aan ondergronden,
• Nagenoeg reukloos. Duurzaam elastisch van -40 tot + 90 Celsius;
• Geschikt voor binnen en buiten. Op gladde of poreuze 

oppervlaktes; 
• Goede weersbestendigheid. Hoge weerstand tegen zout water;
• Bestand tegen oliën, verdunde organische zuren en alkaliën; 
• Direct van de patroon/tube op het ter verlijmen oppervlakte aan te 

brengen. Vervolgens uitspreiden met een spatel; 
• Kleefpasta heeft de kleur zwart; 
• Inhoud patroon/tube is 290 ml.

€22,80/st 
(per 6 st)

!

€1,95/st€3,45/st vanaf €6,60/st

!
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Black-Cat ACS-F (ACS-F) Antislip mat / matras. 

De unieke combinatie tussen een antislip mat en een anti condensmat. 

Met gebruik van het Air-Circulation-System (ACS) voor een optimale ventilatie.  
Aan beide zijden voorzien van de bekende Black Cat antislip laag.


• zorgt voor een uitgebalanceerd slaapklimaat

• verhindert schimmel- en weer vlekken in de matras

• beschermt de onderkant van de matras tegen beschadigingen

• direct gebruiksklaar, licht en goed handelbaar

• sterk met een lange levensduur, geschikt voor dagelijkse toepassing

• voorkomt onaangename geuren in de matras door optimale ventilatie


 


De oplossing van verpleeg- en ziekenhuizen 

Bij uitstek te gebruiken onder een matras in ziekenhuis of verpleeghuis. Voor bescherming van de 
kostbare matras en voor een goede vochtregulering c.q. ventilatie van de matras. 
De ACS-F mat wordt eenvoudig tussen matras en bedbodem gelegd. Door zijn tweezijdige antislip laag 
wordt verschuiven voorkomen. Door zijn geringe eigengewicht zeer gemakkelijk handelbaar. 

 
De werking van de ACS-F mat:


• Bovenlaag voorzien van Black Cat antislip laag. Voorkomt het verschuiven.

• Air-Circulation-System maakt het mogelijk om een goede ventilatie te krijgen tussen matras en 

bedbodem. Hierdoor wordt het vocht afgevoerd. De kern zorgt tevens voor een demping bij 
belasting.


• Onderlaag voorzien van Black Cat antislip laag. Voorkomt het verschuiven.

 
De ACS-F antislip / anti condensmat: 

De uitvoerig geteste ACS-F antislip- / anti condensmat krijgt een kwaliteitsgarantie mee van 3 jaar ! De 
stabiele kern zorgt voor een goede ventilatie en een demping bij belasting. Het materiaal is zodanig dat 
deze in zijn oorspronkelijke vorm terug komt. Boven- en onderzijde zijn bekleed met de bekende Black 
Cat antislip laag.
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Toepassingsgebied 

De ACS-F mat is zeer goed inzetbaar in:

• Ziekenhuizen

• Verpleeghuizen

• Bejaardencentra


• Camper, caravan en boot 

• Vrachtwagen en bus (slaapcabines)


• Logistieke deel in de industrie (beschermen van kwetsbare onderdelen)

 


  

Levertijd en prijs ACS-F op aanvraag, productie enkel in oplages van 2000 m2 
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