
Copenhagen Gold

Als aanvulling op het topassortiment van Copenhagen Prof presenteren wij 
het assortiment Prof kwasten. Dit assortiment bestaat uit oude bekende 
series, die speciaal aangepast zijn voor de professionele gebruiker. Kwasten 
die hun sporen hebben verdiend in de ruim zestig jaar dat Spijker Kwasten 
B.V. bestaat.

Het schildersgereedschap van Copenhagen Gold is van zeer hoge kwaliteit 
en wordt al jaren gebruikt door de professionele gebruiker. Het uitgebreide 
assortiment bestaat uit kwasten, rollers, diverse soorten gereedschappen 
en schuurpapier voor elke schilderklus.

Haren 
Een zeer belangrijk kwaliteitsaspect van de kwast wordt bepaald door de 
manier waarop de haren in de kwast worden gezet. Om de ronde vorm te 
maken in de punt van de kwast, worden de haren rond gezet in de bus. 
Hiervoor worden speciale mallen (kokers) gebruikt waarbij de haren op de 
kop erin worden gezet (dus met de wortels naar boven).

Hierdoor wordt er optimaal gebruik gemaakt van de bles van de 
varkenshaar en wordt er voorkomen dat de waardevolle bles in het 
productieproces (gedeeltelijk) wordt afgeschoren. De Copenhagen 
kwast is de enige kwast, waarbij de haren aan hun uiteinde niet worden 
afgeschoren.

De bles bepaalt namelijk voor een groot gedeelte de mate van verfopname 
en –afgifte van de kwast tijdens het schilderen. De prettige eigenschap van 
varkenshaar is dat de bles tijdens gebruik steeds verder inslijt, waardoor de 
kwast eigenlijk steeds prettiger gaat schilderen.

Steel 
Onze Copenhagen Prof kwast heeft een gewaxte houten steel van 
beukenhout. Deze houtsoort heeft als fijne eigenschap dat het zeer 
robuust is en prettig in de hand ligt.

Dop 
De volledig afgesloten dop van de Copenhagen Prof kwast is zodanig 
gemaakt dat de hij naadloos aansluit met de steel. Hierdoor is er geen rand 
voelbaar bij het vasthouden van de kwast.

Lijm 
Twee-componentenlijm zorgt voor een goede hechting van de haren 
onderling en in de bus. Hierbij is de samenstelling van de lijm zeer 
belangrijk om te zorgen voor een juiste uitharding en juiste doordringing 
in de haren. Dit bepaalt voor een groot gedeelte de mate van haaruitval 
tijdens het schilderen.


