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WPT en TwenTec 
Lijmtechniek-Uitdeuksystemen 



 
De WPT- en TwenTec programma’s Lijmtechniek-Uitdeuksystemen zijn fors uitge-
breid, vanwege de gestaag groeiende vraag naar zulke systemen. 
De Lijmtechniek-systemen werken van bovenaf, dit in tegenstelling tot de al langer     
op de markt zijnde Hefboomtechniek-systemen, waarbij de deuk vanaf de onderzijde 
wordt bewerkt. 
Bij de lijmtechniek-methode wordt een speciale adapter in de deuk gelijmd en vervol-
gens met behulp van nieuw ontwikkelde gereedschappen gedoseerd teruggetrokken. 

In eerste instantie was de nieuwe methode bedoeld als aanvulling op de hefboom-
techniek-methode om ook van binnenuit niet of slecht bereikbare deuken te kunnen 
repareren. De meeste (mobiele) uitdeuktechnici hebben zich inmiddels de lijmtechniek-
methode eigen gemaakt en passen deze regelmatig toe. 
 
Het bleek echter al snel dat de nieuwe lijmtechniek-methode ook bijzonder geschikt     
is voor bedrijven die nog niet actief zijn op het terrein van Uitdeuken zonder Spuiten   
en nu bijvoorbeeld nog alle uitdeukwerkzaamheden, ook de simpele, uitbesteden. 
Men kan de lijmtechniek-methode zien als een opstap naar het in eigen beheer 
herstellen van kleine schades: 

• De simpele deukjes (verreweg de meest voorkomende) repareert men zelf met 
de gemakkelijk te leren lijmtechniek. 

• De wat grotere deuken, die alleen met hefboomtechniek te repareren zijn,    
blijft men uitbesteden. In een later stadium, als er ervaring is opgebouwd met    
de lijmtechniek-methode, kan men overwegen ook de grotere deuken in eigen 
beheer te repareren. De drempel voor succesvol toepassen van de hefboom-
techniek-methode is namelijk dan door de opgebouwde uitdeuk-ervaring een  
stuk lager geworden. 

• Tenslotte kunnen de activiteiten op het gebied van kleine schades ook worden 
uitgebreid met andere Smart Repair-technieken. 

         Lijm-Adapters 
   15, 20, 25 en 30 mm 

  Lijm-Adapters (Vervormbaar) 
       35, 40, en 50x30 mm 

         Lijm-Adapters 
  35, 40, en 50x30 mm 

            
     Lijmstaven, 
 Heavy Duty-Plus 

            
      Lijmstaven, 
  Heavy Duty-Extra 

            
     Lijmstaven, 
     Heavy Duty 

            
    WPT Bond-Ex 

Lijmverwijderaar 



 

Assortimentsoverzicht 

                      TW6010 
    TwenTec Dent Lifter Basis Kit 

                             TW6060 
         TwenTec Dent Hammer Basis Kit 

                               TW6070 
         TwenTec Dent Hammer Economy Kit 

                               TW6080 
              TwenTec Dent Lifter Combi Kit 

                   WP6120 
 WPT Dent Puller Standaard Kit 

                   WP6160 
       WPT Slagtrekker Intro Kit 

                     WP6170 
WPT Slagtrekker Standaard Kit 

                      WP6180 
     WPT Dent Puller Combi Kit 

                    WP6110 
       WPT Dent Puller Intro Kit 

                        TW6020 
    TwenTec Dent Lifter Economy Kit 



Toebehoren 
 

   Om precies te kunnen vaststellen hoe en waar u de uitdeukgereedschappen    
  moet gebruiken, maakt u gebruik van twee reflectielijnen op het plaatwerk. 
 
  WPT-TwenTec Automotive BV levert diverse lampen, die deze twee lijnen   
  kunnen produceren. 
 

       Art.nr.  6013 
         Dent Lifter  

           Art.nr.  6038 
          Dent Hammer  

    Art.nr.  6122 
      Dent Puller  

       Art.nr.  6138 
        Slagtrekker  

       Art.nr.  6069 
        Hand Puller  

        Art.nr.  6566 
 Quik-Lite met Zuignap- 
    bevestiging, 12 Volt        

          Art.nr.  6502 
 Multifunctionele TL-Lamp  
   met Statief, 220 Volt 

              Art.nr.  6535 
     Stubby Light met Zuignap- 
         bevestiging, 12 Volt  

           Art.nr.  6548 
   Dent-Light met Zuignap- 
      bevestiging, 220 Volt  

  

            Art.nr.  6538 
    Mini-Light met Zuignap- 
      bevestiging, 220 Volt  


