
KENT Plastic Stapler Kit 

Eigenschappen & Voordelen 

 

• De Plastic Stapler is licht en handig, waardoor deze gemakkelijk te gebruiken is 

• De geïntegreerde LED lamp helpt om de oppervlakte te verlichten waar de nietjes dienen aangebracht te 

worden. 

• Snel verwarmen van de nietjes bespaart tijd. 

• De gebruiker kan kiezen tussen twee stroomsterktes afhankelijk van de dikte van de kunststof  

• 3 mogelijke hoeken  (45°- 90°-180°), om te lassen in elke positie 

• 3 verschillende vormen van nietjes 

• De nietjes zijn gemaakt uit roestvrij staal. 

• Voldoet aan de CE normen.      

Herstelt in enkele minuten alle soorten gebroken kunststof onderdelen zoals: clipsen, bumpers, dashboards, 

behuizingen van voor- en achterlichten, radiator roosters, kuipen en kettingkasten van scooters en dit alles 

zonder verlies van flexibiliteit. 

De Plastic Stapler Kit is een vernieuwend systeem om alle kunstofonderdelen te herstellen. Dit systeem is 

gebaseerd op het warm nieten en kan ook worden gebruikt in combinatie met conventionele systemen. 

Plastic Repair 

W-nietje  

ST16 / ST18 

V-nietje 

ST38 

S-nietje   

ST26 / ST28 

Part numbers:  

86036-00 : Plastic Stapler kit 

Inhoud: 

                 1x Plastic Stapler met LED lamp 

20x W-nietjes 0,6mm (ST16) 

20x W-nietjes 0,8mm (ST18)  

20x S-nietjes 0,6mm (ST26) 

20x S-nietjes 0,8mm  (ST28) 

20x V-nietjes 0,8mm (ST38) 

1x zware diagonale tang 

1x handleiding 

1x Kunststof koffer 

 

86037-00 : 100x W-nietjes 0,6mm (ST16) 

86038-00 : 100x W-nietjes 0,8mm (ST18)  

86039-00 : 100x S-nietjes 0,6mm( ST26) 

86040-00 : 100x S-nietjes 0,8mm (ST28) 

86041-00 : 100x V-nietjes 0,8mm (ST38) 

86279-00 : 100x Dubbel M-Staples 0,8mm (ST68) 

86280-00 : 100x Dubbel V-Staples 0,8mm (ST78)  

DS603 

Hints & Tips 
 



Voorzorgen en Veiligheid  

De nietjes aangebracht in de electrode kunnen tijdens het lassen een temperatuur bereiken van ongeveer 

500°C.  Wees dus voorzichting. Bij een onjuiste handeling kan dit ernstige brandwonden, vonken of brand 

veroorzaken. 

• Gebruik hittebestendige handschoenen tijdens het werken. 

• De elektroden dienen koud te zijn alvorens de nietjes kunnen aangebracht worden. 

• Raak de klem van de nietjes niet aan tijdens het opwarmen, wanneer deze op de elektrode is bevestigd. 

• Niet gebruiken in aanwezigheid van brandbare producten. 

• Niet gebruiken met natte handen. 

• Niet gebruiken in vochtige omgeving. 

• Uitschakelen na gebruik. 

• Dit product is ontwikkeld voor het gebruik van kunststof. 

• KENT Plastic Stapler dient enkel gebruikt te worden met de originele KENT nietjes. 

KENT Plastic Stapler Kit 

1. Zorg ervoor dat de Plastic Stapler aangesloten is op 220V. 

2. Selecteer de verwarmingstemperatuur volgens de dikte en het type kunstof: 

       - LAAG :  Kunststof met  1.5 tot 2 mm dikte 

       - HOOG:   Harde kunststoffen met een dikte van meer dan 2 mm. 

3. Kies de geschikte vorm van de nietjes en breng dit aan in de elektrode. 

4. Nadat het nietje in de elektrode is aangebracht dient het  tegen het te herstellen gebied gebracht te worden . 

5. Druk op de startknop en oefen een lichte druk uit om het nietje langzaam te laten indringen in het kunststof 

onderdeel. 

6. Laat de knop los, wacht 3 seconden alvorens de machine terug te trekken om de gesmolten kunststof terug 

hard te laten worden. 

7. Herhaal deze methode op alle gebieden die dienen hersteld te worden totdat de herstelling compleet is. 

8. Snij het teveel aan nietjes weg met de bijgeleverde tang. 

Gebruiksaanwijzing 
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Technische Informatie 

Verpakking: Kunststof Koffer 

Spanning: 230V/50-60 Hz 

Vermogen: 50W   

Uitgangsspanning: 2,2 - 2,6 V 

Stroomsterkte 18 – 20 A 

Gewicht Plastic Stapler: 0,44 kg 

Afmeting Plastic Stapler: 270 mm x 53 mm x 65 mm 

Materiaal van de nietjes: Roestvrij staal 302 

KENT Plastic Stapler Kit 

DS603 

Aanverwante 

producten 

Marktsegmenten 

Veiligheids- & Gezondheidsinformatie 
Dit product is niet onderworpen aan de identificatievoorschriften uit hoofde van EG-richtlijnen en de verordening 

inzake gevaarlijke stoffen . 

 

Veiligheids-& Gezondheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag en voor professioneel gebruik. 

 

Plastic Stapler voldoet aan de voorschriften van 2004/108/CE - 2006/42/CE - 2006/95/CE en aan de 

standaarnormen: EN50063 - EN50199 

Advanced Plastic Repair - Plastic Filler 

Plastic Repair 

Inhoud Kitt 86036-00 

1x Plastic Stapler met LED lamp 

20x W-nietjes 0,6mm (ST16) 

20x W-nietjes 0,8mm (ST18)  

20x S-nietjes 0,6mm (ST26) 

20x S-nietjes 0,8mm  (ST28) 

20x V-nietjes 0,8mm (ST38) 

1x zware diagonale tang 

1x gebruiksaanwijzing 

1x kunstof koffer 

Voorwaarden  
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd 

en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 

fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan ook 

zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 

Kent  Belux sprl/bvba of Kent Nederland B.V. 

Kent Belux sprl /bvba stelt deze publicatie met de grootst 

mogelijke zorg samen maar kan geen aansprakelijkheid 

aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen 

voortvloeien uit enige fout die in deze uitgave zou kunnen 

voorkomen door onnauwkeurigheden of nalatigheden in 

de informatie of voor schade ten gevolge van of in 

verband met het gebruik van deze informatie. 

Kent Belux sprl/bvba  en Kent Nederland B.V. handelen 

onder de naam KENT. 

Om u in staat te stellen de meest geschikte Persoonlijke Beschermings- en Veiligheidsmiddelen aan te wenden bij het gebruik van onze 

producten, adviseert KENT u de richtlijnen zoals die op de verpakking van het product vermeld staan, nauwkeurig op te volgen. De 

richtlijnen staan er voor uw veiligheid en KENT levert een assortiment Persoonlijke Beschermings- en Veiligheidsmiddelen zoals 

kleding, brillen, gelaatsschermen en maskers conform de meest recente Europese voorschriften. Heeft u behoefte aan aanvullend 

advies, neem dan contact met ons op zodat wij u daarbij kunnen assisteren. Telefoon: BE +32 10 48 76 40 - NL +31 85 4868360 

Vestigingsadres:   

Kent Belux sprl/bvba 

Rue Emile Francqui, 4  

1435 Mont-Saint-Guibert 

BTW: BE 0414.239.587 

Kent Nederland B.V. 

Minervum 7444-G - 4817 ZG Breda. 

BTW : NL 8172.47.658.B01 

 

Kent Belux Sprl/Bvba : Rue Emile Francqui, 4 – 1435 Mont-Saint-Guibert 
Tel: +32 10 48 76 40  Fax: +32 10 24 34 53   www.kenteurope.com 
 

Kent Nederland BV Minervum 7444-G - 4817 ZG Breda 

Tel: +31 85-4868360 –Direct:  +31 85-4868364 - Fax: + 31 85-4868369 

 


