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Alle in deze catalogus aangegeven prijzen zijn exclusief BTW 
 
 
 
 
Levering van orders vanaf € 600,00 netto factuurwaarde franco huis. 
Leveringen onder de € 600,00 netto factuurwaarde worden belast met transportkosten en zijn als volgt: 
 
Pakketdienst tot 25 kg                    € 17,50 per pakket 
Pakketdienst lengte 2.1 m1 15 kg  € 27,50 per pakket 
Pallets     € 65,00 per pallet 

 
 
 

Drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden 
 
 
 

Al onze transacties geschieden conform de door ons ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Assen, 
nummer 54-92, gedeponeerde algemene voorwaarden. 

Op verzoek sturen wij u een exemplaar toe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

BTW NUMMER:            NL.8531.95.924.B01 
KvK:                               58817743 

  BANKREKENINGNUMMER:      NL57ABNA0547841760 
BIC-SWIFTCODE:                             ABNANL2A 

 



 

 

 

FRS-TSN 
 

De FRS-TSN is een gebruiksvriendelijk product dat geschikt is voor het vlamvertragend 
maken van stoffen, of mengsel van natuurlijke en synthetische soorten vezels zoals: 
 

• Polyester 

• Polyacryl 

• Katoen 

• Wol 

• Papier 
 
Na behandeling zullen de stoffen voldoen aan de eisen van NEN-EN-ISO 6940/41 en            
DIN 4102/B1. 

• Zeer geschikt voor behandeling van gordijnen en vitrages. 

• Geschikt voor het impregneren van moeilijke materiaalsamenstellingen en weefconstructies.  

• Beïnvloed de greep bij natuurlijke en synthetische vezels nauwelijks tot niet.  

• Bij lage opbrengst al zeer goede resultaten.  

• Geen kristalvorming en/of witte vlekken op textiel.  

• Tast bij normaal gebruik de te impregneren materialen niet aan.  

• Bezit een goede thermische stabiliteit.  

• Draagt niet bij tot kleurmigratie.  

• Zeer goed opnamevermogen. 

Behandelwijze 
FRS-TSN kan worden opgebracht doormiddel van sprayen of dompelen. De stof moet na behandeling vochtig 
zijn, dus niet druppelen of doorweekt nat. Bij voorkeur moet de geïmpregneerde stof hangend gedroogd 
worden. Met 1 kg FRS-TSN kan 5-10 m2 stof behandeld worden. Wij adviseren altijd eerst een proefstukje te 
impregneren om een indruk te krijgen van het opnamevermogen en het te verwachten eindresultaat. FRS-TSN 
is oplosbaar in water. Dit betekent, dat de stof na het wassen opnieuw moet worden geïmpregneerd.  

 
Verpakkingen en prijzen 
Bestelnummer 263-TSN1      fles  1  kg       Zie prijslijst 
Bestelnummer 263-TSN2,5   can  2.5  kg       Zie prijslijst 
Bestelnummer 263-TSN5      can  5  kg       Zie prijslijst 
Bestelnummer 263-TSN10    can 10 kg     Zie prijslijst 
Bestelnummer 263-TSN25    can 25 kg     Zie prijslijst  
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FRS-SFP 
 

De FRS-SFP is een gebruiksvriendelijk product dat geschikt is voor het vlamvertragend maken 
van: 
 

• Kunststof planten en bloemen 

• hout en kunststof 

• Stro  
 
Na behandeling zullen de stoffen voldoen aan de eisen van NEN-EN-ISO 6940/41 en            
DIN 4102/B1. 

• Geschikt voor het impregneren van moeilijke materiaalsamenstellingen en weefconstructies.  

• Beïnvloed de greep bij natuurlijke en synthetische vezels nauwelijks tot niet.  

• Bij lage opbrengst al zeer goede resultaten.  

• Tast bij normaal gebruik de te impregneren materialen niet aan.  

• Bezit een goede thermische stabiliteit.  

• Draagt niet bij tot kleurmigratie.  

• Zeer goed opnamevermogen 

 
Behandelwijze 
FRS-SFP kan worden opgebracht doormiddel van sprayen of dompelen. De stof moet na behandeling vochtig 
zijn, dus niet druppelen of doorweekt nat. Bij voorkeur moet de geïmpregneerde stof hangend gedroogd 
worden. Met 1 kg FRS-SFP kan 5-8 m2 materiaal  behandeld worden. Voor gebruik altijd eerst een proefstukje 
impregneren om een indruk te krijgen van het opnamevermogen en het te verwachten eindresultaat. FRS-SFP 
is oplosbaar in water. Dit betekent dat de stof na het wassen opnieuw moet worden geïmpregneerd. Bij 
gebruik in vochtige ruimtes kan er een witte aanslag ontstaan. Deze is eenvoudig met een vochtig doekje te 
verwijderen. 

 
Verpakkingen en prijzen 
1    kg fles  bestelnummer 263-SFP5      Zie prijslijst 
2,5 kg can  bestelnummer 263-SFP2.5    Zie prijslijst 
5    kg can  bestelnummer 263-SFP-5     Zie prijslijst 
10  kg can  bestelnummer 263-SFP-10    Zie prijslijst 
25  kg can  bestelnummer 265-SFP-25    Zie prijslijst  
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FRS-UTW 
 
FRS-UTW is een ongevaarlijke en gebruiksvriendelijke vloeistof voor het vlamvertragend  
impregneren van hout en riet voor binnen toepassingen.  
 
 
Na behandeling zullen de stoffen voldoen aan de eisen van NEN6065 klasse 2. 
 
Behandelwijze 
 
De FRS-UTW kan worden toepast doormiddel van: 
 

• Sprayen → Op een afstand 200 mm en een druk van 3 – 5 bar. 

• Dompelen → Minimaal 10 minuten onderdompelen.  
 
Het hout moet schoon en droog zijn en er mag geen verf op zijn aangebracht. De 
aangebracht verf voorkomt de opname van de FRS-UTW in het hout. 
Na het impregneren en drogen is de FRS-UTW overschilderbaar met de meeste gangbare 
verfsoorten. Wij adviseren u om een proefstukje te maken. 
 
Met FRS-UTW kan met één kg 5-10 m2 hout worden behandelt, afhankelijk van de 
houtsoort. Wij adviseren altijd eerst een proefstukje te impregneren om een indruk te 
krijgen van het opnamevermogen en het te verwachten eindresultaat. 
 
 
Verpakkingen en prijzen 
1     kg fles  bestelnummer 263-UTW1    Zie prijslijst 
2,5  kg can  bestelnummer 263-UTW2.5    Zie prijslijst 
5     kg can bestelnummer 263-FRS-UTW5    Zie prijslijst 
10   kg can bestelnummer 263-FRS-UTW10    Zie prijslijst 
25   kg can bestelnummer 263-FRS-UTW25    Zie prijslijst 
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X-MASS 
 

De FRS-X_MASS is een gebruiksvriendelijk product dat geschikt is voor het vlamvertragend 
maken van: 
 

• Kerstbomen (hout) 

• Kerststukjes 

• Kerstversiering 

•  
Na behandeling zullen de stoffen voldoen aan de eisen van NEN-EN-ISO 6940/41 en            
DIN 4102/B1. 

• Geschikt voor het impregneren van moeilijke materiaalsamenstellingen en weefconstructies.  

• Beïnvloed de greep bij natuurlijke en synthetische vezels nauwelijks tot niet.  

• Bij lage opbrengst al zeer goede resultaten.  

• Tast bij normaal gebruik de te impregneren materialen niet aan.  

• Bezit een goede thermische stabiliteit.  

• Draagt niet bij tot kleurmigratie.  

• Zeer goed opnamevermogen 

 
Behandelwijze 
FRS-XMASS kan worden opgebracht doormiddel van sprayen of dompelen. De stof moet na behandeling 
vochtig zijn, dus niet druppelen of doorweekt nat. Bij voorkeur moet de geïmpregneerde stof hangend 
gedroogd worden. Met 1 kg FRS-XMASS kan 5-8 m2 materiaal  behandeld worden. Voor gebruik altijd eerst een 
proefstukje impregneren om een indruk te krijgen van het opnamevermogen en het te verwachten 
eindresultaat. FRS-X is oplosbaar in water. Dit betekent dat de stof na het wassen opnieuw moet worden 
geïmpregneerd. Bij gebruik in vochtige ruimtes kan er een witte aanslag ontstaan. Deze is eenvoudig met een 
vochtig doekje te verwijderen. 

 
Verpakkingen en prijzen 
1    kg fles  bestelnummer 263-XMASS1    Zie prijslijst 
2,5 kg can  bestelnummer 263-XMASS2.5    Zie prijslijst 
5    kg can  bestelnummer 263-XMASS5    Zie prijslijst 
10  kg can  bestelnummer 263-XMASS10    Zie prijslijst 
25  kg can  bestelnummer 265-XMASS25    Zie prijslijst 
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Alle in deze catalogus aangegeven prijzen zijn exclusief BTW 
 
 
 
 
Levering van orders vanaf € 600,00 netto factuurwaarde franco huis. 
Leveringen onder de € 600,00 netto factuurwaarde worden belast met 
transportkosten en zijn als volgt: 
 
Pakketdienst tot 25 kg                   € 17,50 per pakket 
Pakketdienst lengte 2.1 m1 15 kg € 22,50 per pakket 
Pallets     € 65,00 per pallet 

 
 
 

Drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden 
 
 
 

Al onze transacties geschieden conform de door ons ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Assen, 
nummer 54-92, gedeponeerde algemene voorwaarden. 

Op verzoek sturen wij u een exemplaar toe. 
 
 
 
 
 

BTW NUMMER:            NL.8531.95.924.B01 
KvK:                               58817743 

  BANKREKENINGNUMMER:      NL57ABNA0547841760 
BIC-SWIFTCODE:                             ABNANL2A 

 



 

Hofstee Preventie Service is een handelsnaam van Hofstee Paint Service 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hofstee Preventie Service 
Plesmanstraat 53 

7903 BG Hoogeveen 
T 0593-331 776 

 
 Bestellingen e-mail adres   sales@hpsmail.nl 

 
info@hpsmail.nl 

 
www.hofsteepreventieservice.nl 
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