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RC BIRDSTOP 
DUIVENWERING 

 

Bouwspecialiteiten 
 

 

VOORDELEN VAN RC BIRDSTOP 
 Uit hoogwaardig inox 
 Veerkrachtige pinnen 
 UV-bestendig 

 

Beschrijving 
 

Systeem van inox pinnen vastgepind op een polycarbonaatstrip voor het weren van duiven op monumenten, beelden … 
 
De modules RC BIRDSTOP BS02 en RC Birdstop BS04 bieden dankzij het hoeksysteem en haar veerkracht, de mogelijkheid om 
méér oppervlakte te beschermen per geplaatste module. 
 

    
 Birdstop BS-02 Birdstop BS-03 Birdstop BS-04 
 
Eigenschappen 
 

• Gemakkelijk aan te brengen; 
• Gebrevetteerd systeem; 
• Grote beschermde oppervlakken;  
• Economisch; 
• Veerkrachtige pinnen; 
• UV-bestendig; 
• Klaar voor gebruik; 
• Strips uit hoogwaardig inox. 

 
Toepassingsgebied 
 

RC BIRDSTOP kan gebruikt worden op alle te beschermen oppervlakken zoals gevelversieringen, kroonlijsten, vensterbanken, 
monumenten, beelden, dakgoten, reclameborden, rolgordijnen, stedelijke woningen en alle oppervlakken die voor vogels een 
geschikte nest- of broedplaats kunnen vormen. 
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Gebruiksaanwijzing 
 

RC BIRDSTOP BS02 en BS04 kunnen vanzelfsprekend gecombineerd worden op één of meerdere lijnen om de doeltreffendheid 
te optimaliseren of kunnen opgesplitst worden per sectie van 4 cm.  
 

Tijdens het verlijmen is het aanbevolen om voldoende ruimte tussen de modules te laten om het afvoeren van regenwater te 
bevorderen.  
 

Teneinde alle gevaar voor de mens te vermijden en wegens vanzelfsprekende veiligheidsredenen, is het aangeraden het RC 
BIRDSTOP-systeem niet te installeren op sommige plaatsen zoals terrassen, trapleuningen ... 
 
Opmerking 
 

Het is ten zeerste aanbevolen om RC BIRDSTOP enkel te verlijmen met de lijm die daarvoor speciaal werd ontworpen. 
 
Reiniging gereedschap 
 

Met water direct na gebruik. 
 
Verpakking 
 

Doos van 50 meter 
BS 02 (art. A10120) 
BS 03 (art. A10122) 
BS 04 (art. A10121) 
 
Foto’s 
 

   
 
Wettelijke informatie 
De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Reynchemie-producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en 
ervaring van Reynchemie met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van Reynchemie. 
In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of 
geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies 
dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Reynchemie behoudt zich het recht om de producteigenschappen 
te wijzigen. Onze verantwoordelijkheid zou in geen enkel geval in het gedrang kunnen worden gebracht, in de veronderstelling van een uitvoering die niet conform is met onze inlichtingen. De 
eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente 
uitgave van het lokale technische informatieblad te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.   

 


