
Dé oplossing voor hardnekkig vuil!

NIEUW!

ErgoTEc® glasschrapEr10

ErgoTEc® glasschrapEr15

proTrim10

Glasschraper 
voor professionals!



www.ungerglobal.com

15/10cm

15cm schraperbreedte

10cm schraperbreedte

Ergonomisch design
• Ligt optimaal in de hand.
• Ideaal voor de reiniging van bepaalde 

punten.
• Bekleed met antislip materiaal, ook geschikt 

onder koude en natte omstandigheden.
Veilig
• Veiligheidsschuif aan de binnenzijde voor 

optimale bescherming van het mes.
• Makkelijk en snel te bedienen.
• Mes wordt met één hand ingeschoven en 

met twee handen geopend.
Makkelijk wisselen van het mes
• Schraper wordt met één druk op de knop 

geopend.
• Mes kan in een mum van tijd gedraaid of 

vervangen worden.
• Optimale en snelle reiniging.
Efficiënt 10cm mes
• Perfect tegen verf, stickers of plakresten.
• Aan twee zijden scherp, van robuust kool-

stofstaal.

Klein en handig
• Praktisch formaat, altijd bij de hand.
• Past in elke tas.

De nieuwe

voor professionals!
 Unger-glasschraper 

Ergonomisch design
• Ligt optimaal in de hand, ook bij kou en na-

theid.
• Ideaal voor het reinigen van grote oppervl-

akken.
• Antislip eigenschappen door twee compo-

nenten (kunststof met rubberen rand)
Efficiënt
• Groot schraperoppervlak, optimaal bij hard-

nekkig vuil.
• In 15cm en 10cm breedte verkrijgbaar.
• Krijgt meer oppervlak in minder tijd schoon.

Veilig wisselen van het mes
• Mes zit vast op een geleiding.
• Deze is in het kopgedeelte geschoven en 

goed vastgeklikt.
• Mes wordt vervangen met een druk op de 

knop.
Veilig
• Beschermkap klikt goed in en beschermt 

tegen letsel tijdens pauzes.

Efficiënt 15cm/10cm mes
• Perfect tegen verf, stickers, plakresten.
• Dubbelzijdig gescherpt mes van gecoat ro-

buust koolstofstaal.

Het praktische gereedschap voor tussendoor

proTrim10
PRAKTISCH • ERGONOMISCH • VEILIG
Het praktische lichtgewicht voor elke dag. 
Is makkelijk in het gebruik en kan veilig in de tas opge-
borgen worden.
Compleet met 10cm mes.

De sterksten voor het zware werk

ErgoTEc® glasschrapEr
ROBUUST • ERGONOMISCH • EFFICIËNT
De stevige power-schraper, voor extra kracht.
Grote oppervlakken efficiënt en effectief bewerken.
Compleet met 10cm/15cm mes.

                   Tips van de expert, zo schrapen professionals:

• Controleer of het glas krasvast en geschikt is voor de behandeling met schrapers.

 Niet geschikt is bijv. acrylglas, bullseye glas, zzonwerend glas, veiligheidsglas (ESG). 

 Houd de onderhoudsinstructies van de fabrikant aan.

• Test het schrapen evt. van tevoren op een niet zichtbare plaats.

• Controleer het glas voordat u begint met werken op beschadiging en meld deze eventueel.

• Controleer het mes op beschadiging en vervang het indien nodig of draai het om.

• De ondergrond die geschraapt moet worden, moet altijd vochtig zijn.

• Het is aan te bevelen een oplosmiddel, bijv. „Unger Liquid“ te gebruiken.

• Schraap altijd alleen in één richting!

 Trek de schraper nooit terug. Gevaar van krassen!

• Controleer na het schrapen of er resten plakmiddel of mortel aan het mes zitten.

 Vervang het mes indien nodig of draai het om.

N I E U W !

N I E U W !

             Messen-info:

•  Van extra scherp geslepen koolstofstaal.

•   4 keer afzonderlijk geslepen

•  Dubbele levensduur door twee scherpe meszijden.

•  Dubbelzijdig gelakt, voor langere bescherming tegen roest.

•  Afzonderlijk verpakt in vetvrij papier voor een betere bescherming tegen 

roest en ter voorkoming van tegen elkaar aan plakken van de messen.

•  Veilig verpakt en opgeborgen in praktische kunststof schuifbox. Mes-

sen blijven droog en zijn altijd veilig verpakt.

•  ATTENTIE: Unger-messen zijn vlijmscherp. Behandel de messen zorg-

vuldig. Voorzichtig bij het wisselen van de messen!

            Past op telescoopsteel

• Voor werkzaamheden op moeilijk bereikbare plaatsen op 

grote hoogtes.

• Veilig werken vanaf de grond. Geen ladder nodig!

• Kan goed op de ErgoTec® veiligheidsconuns geklikt worden.

• Geen gevaar van vallen of verdraaien.
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ErgoTEc® glasschrapEr15
Robuust, ergonomisch, efficiënt; extra power voor het 

verwijderen van vuil van grote oppervlakken.

Past op telescoopsteel!

ErgoTEc® glasschrapEr10
Robuust, ergonomisch, efficiënt; power voor normaal 

verwijderen van vuil.

Past op telescoopsteel!

proTrim10
Praktisch, ergonomisch, veilig; het lichtgewicht

Trim10
Robuust & praktisch; de klassieker onder de glas-

schrapers.
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15cm mEs

Dubbelzijdig gescherpt, koolstofstaal

Passend mes:

Passend mes: 10cm mEs

Dubbelzijdig gescherpt, koolstofstaal

ErgoTEc® VEilighEidsschrapEr

Praktisch, handig, veilig, ideaal voor in de broekzak.

Met inschuifbaar mes. Indien gewenst ook verkrijgbaar 

met rubberen antislip bekleding  Zeer geschikt voor bijv. 

klein vuil (vogelpoep).

minischrapEr

Kleine en praktische 4 cm schraper, altijd snel bij 

de hand.

Passend mes: 4cm mEs

Roestvrijstalen mes, aan één zijde gescherpt. In ver-

schillende houders verkrijgbaar.

   van Unger!
 Het schrapersysteem

Glasschraper voor professioneel gebruik:

• Klein en handig • altijd bij de hand! • veilig • extra scherp!

ErgoTEc® schrapEr

Praktisch, ergonomisch, sterk, ergonomische greep, 

kop van zink-legering, beschermkap. Past op telescoop-

steel. Optimaal ook voor bewerking vanaf de grond 

etc. Past op telescoopsteel!

langgrEEpschrapEr 
Praktisch, ergonomisch, sterk, extra lange steel om 

extra kracht te zetten bij gebruik met twee handen, 

bijv. voor het verwijderen van vloerbedekking. Gietijze-

ren kop, beschermkap.

maxischrapEr 

Praktisch, ergonomisch, licht, greep met rubbe-

ren bekleding, mechanisme om mes te vervan-

gen, beschermkap.

Oppervlakken-schraper voor veelzijdig gebruik:
NIEUW!

NIEUW!

NIEUW!

NIEUW!

10cm mEs

Scherp roestvrijstalen mes. Met scherpe en 

stompe zijde. Scherpe zijde verwijdert verf, 

stickers etc. Stompe zijde breekt mortel en 

cement weg.

Afzonderlijk verpakt in vetvrij 
papier. Tegen roesten en 
tegen elkaar aan plakken.

Praktische kunststof box: 
Veilig & droog verpakt en 
altijd bij de hand!

Veilig opbergsysteem voor zowel nieuwe als oude messen; makkelijk
in- en uit te schuiven. Altijd reservemessen bij de hand, dankzij het compacte formaat.

Veilig opbergsysteem voor zowel nieuwe als oude messen; makkelijk
in- en uit te schuiven. Altijd reservemessen bij de hand, dankzij het compacte formaat.

Steek het gebruikte 
mes aan de andere 
zijde terug in de 
houder.

Trek het nieuwe mes voor-
zichtig uit de houder. 

Steek het gebruikte mes 
aan de andere zijde terug 
in de houder.

Trek het nieuwe mes voor-
zichtig uit de houder.

VEilighEidsschrapEr

Praktisch, handig, veilig, ideaal voor in de broekzak.

Met inschuifbaar mes. Indien gewenst ook verkrijgbaar 

met rubberen antislip bekleding  Zeer geschikt voor bijv. 

klein vuil (vogelpoep).

Passend mes:


