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Prijslijst SPITA ResQ-tape Putty 2022 
 
SPITA ResQ-tape Putty is een siliconen kneedmassa  voor gebruik in scheuren en holtes in 
beschadigde leidingen of slangen. Het materiaal vormt zich gemakkelijk in kleine scheurtjes of 
gaatjes in pijpen en stijve slangen. Uitstekend geschikt voor het afdichten van lucht- en 
stoomlekkages in combinatie met SPITA ResQ-tape. Het materiaal  moet altijd worden omwikkeld 
met SPITA ResQ-tape om het op zijn plaats te houden.  
Details van de producten vind u op onze website of kunnen worden opgevraagd door een e-mail te 
sturen naar: verkoop@spita.nl  

 
ResQ-tape Putty  25mm x 0,45m x 3,1mm (breedte x lengte x dikte) 

WAARSCHUWING:  Lees zorgvuldig het veiligheidsblad alvorens ResQ-tape Putty te gebruiken. 
Na gebruik / aanraken van de putty adviseren wij om uw handen goed te wassen, teneinde  restanten 
van de huid te verwijderen. U kunt hiervoor gewone handzeep gebruiken.  
 

ARTIKELNUMMER EAN CODE KLEUR VERPAKKING Prijs per stuk  
excl. BTW 

RT-PUTTY90-BK 8718591415166 Zwart 24 rollen / doos € 24,50 

RT-PUTTY90-GY 8718591415173 Grijs 24 rollen / doos € 24,50 

 
Verder zijn nog de volgende verschillende ResQ-tape producten uit voorraad leverbaar: 

1) ResQ-tape Professional 25mm breed. 
2) ResQ-tape Classic 25mm en 50mm breed. 
3) ResQ-tape Industrial  50mm, 76mm en 101mm breed. 
4) ResQ-tape Heavy Duty 50mm, 76mm en 101mm breed. 
5) ResQ-tape Electrical 25mm breed. 
6) ResQ-tape Flame Retardant 25mm, 50mm en 76mm breed. 
7) ResQ-tape Perfect Grip 
8) ResQ-tape Quick Repair 25mm en 50mm breed. 
9) ResQ-tape H2-Detect 

 
Zie voor uitgebreide informatie onze website www.resqtape.nl   
Prijzen van deze producten op aanvraag. 

 

 
Alle genoemde prijzen zijn netto per stuk, in Euro en exclusief BTW. 
Prijzen en omschrijvingen zijn onder voorbehoud. 
 
Deze prijslijst is geldig vanaf 1 januari 2022 tot nader order en vervangt alle voorgaande prijslijsten. 
 
Levering geschiedt franco huis bij een orderwaarde vanaf € 350,- excl. BTW in Nederland en België.  
In alle andere gevallen wordt een bijdrage van € 8,75 voor verzend- en administratiekosten berekend. 
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