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OMDENKEN 
EENVOUDIG
GEMAAKT
We richten ons ook op duurzaamheid als het gaat om 

de verpakking van ProForce-producten. De emmers 

van de nieuwe lijmstoffen zijn gemaakt van 100% ge-

recycled kunststof, verkregen uit consumentenafval. 

Er zijn geen fossiele grondstoffen nodig voor de pro-

ductie, waardoor 36% CO2 per emmer wordt bespaard! 

De gerecyclede emmers zonder metalen handvat 

kunnen na gebruik voor 100% gerecycled worden en 

terug in de kringloop gebracht worden.

STANDAARD 
VOORDELEN
De ProForce-lijmen STAUF SPU 510, STAUF PUK 410 

en STAUF M2A 910 hebben ook uitstekende eigen-

schappen, zoals een hogere sterkte en een grotere 

dimensionale stabiliteit met meer elasticiteit en een 

optimale gebruikers- en milieubescherming, aangezien 

ze geen migrerende bestanddelen bevatten.

WIDER RANGE – 
LESS WEIGHT
Onder de noemer “ProForce“ hebben wij een assorti-

ment lijmstoffen ontwikkeld dat nieuwe normen stelt 

op het gebied van efficientie, duurzaamheid en milieu-

bescherming: de ProForce-producten hebben door hun 

lagere dichtheid tot 70% meer bereik en tot 40% min-

der verbruik. Concreet betekent dit dat er bijvoorbeeld 

slechts 75 kg lijm nodig is om 100 m² massieve plan-

ken te verlijmen in plaats van 130 kg van een traditio-

nele parketlijm. Dat is 55 kg minder materiaal dat moet 

worden gekocht, getransporteerd van de fabrikant naar 

de gebruiker en vervoerd naar de bouwplaats! Onder 

het motto ”wider range - less weight” bespaart STAUF 

ProForce dus energie en hulpbronnen en worden zowel 

mens als milieu ontzien.
oplosmiddelvrij

zeer lage emissie

best mogelijke 
emissieklasse

11 KG

tot 70% meer bereik* tot 40% lichter* 36% CO2-besparing**

XYZ

36 % CO2-besparing

nieuw recyclebaar 
plastic handvat

Emmer van 
gerecycled materiaal

*ca-waarde - verwijst naar het product STAUF SPU 510
**Verwijst naar de nieuwe recyclebare emmers van deze productgroep


