
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Directe opslag van verfkwasten in kwasten-gel 
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Store and Go, directe opslag van verfkwasten in kwasten-gel 

 
 

Store and Go is een eenvoudig te gebruiken systeem voor het bewaren van alle 

soorten kwasten*. Het is een milieuvriendelijke gel (95% water) en is biologisch 

afbreekbaar. De gel sluit de kwastharen af: de kwastharen blijven soepel en 

drogen niet uit (ook bij een langere opslagperiode). De essentie van het 

systeem is dat net gebruikte schilderskwasten bij een langere onderbreking 

(lunch, einde dag of nog langer) direct in de gel gezet kunnen worden. Na een 

snelle schoonmaak kan de schilderklus worden hervat zonder dat er, zoals 

voorheen, lijnolie of water langs de kwast druipt.  

 

Zodra de schilder klaar is met werken, kan de kwast direct in de Store and Go 

gel geplaatst worden. Het maakt daarbij niet uit of er met alkyd- of acrylaatverf 

is gewerkt. De kwasten mogen ook door elkaar heen in de gel weggezet 

worden. Bij het hervatten van de schilderklus haalt de schilder de kwast uit de 

pot met gel, strijkt de kwast af aan de meegeleverde afstrijkpot (inzetvaatje) en 

verwijdert met een doek de laatste gelresten om de kwast helemaal schoon te 

krijgen. 

 

Het totaalsysteem bestaat uit een basisversie, een XL versie en een navulpot. De 

basisversie is klaar voor gebruik (dagelijks) en bestaat uit: kwastengel, afstrijkpot, 

deksel, strijkvaatje en kwastenclips. Voor de opslag van kwasten voor langere 

tijd, hebben we de XL versie ontwikkeld. Hierin kunnen 18 à 24 kwasten worden 

opgeslagen. Met het bijbehorende kussen wordt de Store and Go XL ook een 

‘kwastenpoef’ waarop de schilder kan zitten. Bij de XL versie wordt tevens een 

navulpot met 1,5 liter kwastengel meegeleverd. Met de aanschaf van zowel de 

basis- als de XL versie heeft de schilder alles tot zijn beschikking om direct te 

starten.  

  

Om de kwasten nog beter te verzorgen, raden wij aan om onze Clean and Go 

te gebruiken. Bij een kleurwissel reinigt Clean and Go de kwast grondig. In 

combinatie met de XL versie, waarin de kwasten voor langere tijd worden 

opgeslagen, zorgt Clean and Go ervoor dat de gel schoon blijft (geen 

verf/kleursporen). Overigens gebruiken schilders Clean and Go ook in 

combinatie met de basisversie. 

  
 

 

 

 

 

*Met uitzondering van kwasten gebruikt met vochtuithardende verfsystemen en 2komponentverfsystemen 
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PRODUCT 

 

 

338 ST AG UD - Store and Go Basis 

• Store and Go strijkvaatje 

• Opzetring 

• Deksel 

• Afstrijkpot 

• Pot kwasten-gel 

• Kwastenclip 2x 

 

 

 

 

337 ST AG XL - Store and Go XL 

• Store and Go XL pail 

• Deksel, spanring 

• Kwast containers (2x – blauw & 

grijs) incl. 2 verdeelschotten 

• Inzetvaatje incl. deksel 

• Zak kwasten-gel (2x) 

• Kwastenclips (8x) 

• Blauw zitkussen (1x) 

• Clean and Go systeem 

 

339 ST AG REF – Store and Go navulverpakking 

• Navulverpakking met kwasten-gel 

 

 

 

 

 

De basis en de XL versie zijn beide compleet en klaar voor gebruik. 

Alle items kunnen ook los besteld worden. 
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Bestelhoeveelheid 
 
 
Artikelcode  Ean Omschrijving Doos/ Inhoud 

(VE) 
Gewicht 
produkt 

337 ST AG XL  8717127069200 Store and Go System XL compleet Go!Paint 
label 

1 6 kg 

  Inhoud systeem: 27 liter Pail inwendig gecoat, 
uitwendig Store and Go XL bedrukt (1x), deksel 
met spanring (1x), kwastenklemmen (8x), zak 
kwasten-gel (2x), containers (1x blauw, 1x 
grijs), verdeelschotten voor containers (2x), 
Clean and Go zonder deksel (1x), afstrijkpot 
(=inzetvaatje) incl. deksel (1x), zitkussen (1x – 
blauw) 

  

338 ST AG NF  8717127068187 Store and Go Systeem Basis compleet 6 2,11 kg 

  Inhoud systeem: 2,5 liter strijkvaatje inwendig 
gecoat, uitwendig Store and Go bedrukt, 
gelverpakking 1,5 liter (1x), kunststof deksel (= 
inzetvaatje) (1x), afstrijkpot (= inzetvaatje) 
(1x),  opzetring  voor inzetvaatje (1x), 
kwastenklemmen (2x) 

  

339 ST AG REF  8717127069194 Navulling voor Store and Go gel 12 1,7 kg 

  Inhoud navulling:  gelverpakking 1,5 liter (1x) 
incl. deksel 

  

Componenten     

3650 GR 
 

 8717127069224 Ring grijs tbv inzetvaatje  10 38 gram 

 
 

 

 

Prijzen op aanvraag 
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Veel gestelde vragen (F.A.Q.) 
 

Kan ik Store and Go gebruiken met alle soorten kwasten? 

Ja dat kan. Het systeem is geschikt voor alle typen kwasten 

 

Kan ik kwasten op waterbasis/alkyd kwasten in dezelfde Store and Go pot zetten als  

kwasten op acryl basis? 

Ja dat kan. De gel zal de kwastharen sluiten en isoleren. Wanneer u beide type 

kwasten frequent gebruikt kunt u overwegen om twee Store and Go’s te gebruiken. 

In Store and Go XL zijn er twee bakken waaruit u kunt kiezen om de kwasten op te 

bergen. Dus bijvoorbeeld één bak voor watergedragen verven en de andere bak 

voor solvents. 

 

Kan ik kwasten die gebruikt zijn voor lichte kleuren in dezelfde bewaarpot zetten als 

kwasten die gebruikt zijn met donkere kleuren? 

Ja dat kan. De gel voorkomt dat verfresten van de kwastharen afkomen. Natuurlijk 

kunt u nog steeds het onderscheid maken tussen een donkere en lichte kwastenpot, 

door twee (of meerdere) Store and Go’s te gebruiken. 

 

Is het noodzakelijk om alle gel van de kwastharen te verwijderen voordat er 

geschilderd wordt met de kwast? 

Wij adviseren om de gel aan de rand van de reservepot af te strijken en de kwast 

grondig te reinigen met een doek. Tijdens het testen in het  laboratorium ontdekten 

wij geen negatieve resultaten met kleine resten gel die nog aanwezig waren in de 

kwast. Desondanks kunnen wij niet verzekeren dat gelrestanten geen negatieve 

gevolgen hebben op het schilderwerk in een situatie anders dan getest door ons. 

 

Is het noodzakelijk om mijn kwasten schoon te maken voordat ik deze opsla in Store 

and Go? 

Nee, dat is niet noodzakelijk. Wanneer u de kwasten wel van te voren reinigt, blijft de 

gel wel voor een langere periode schoon. Bovendien zullen uw kwasten in een 

betere conditie blijven wanneer u de kwasten regelmatig met het Clean and Go 

systeem reinigt. 

 

Hoeveel gel moet er in Store and Go? 

Zorg dat er voldoende gel in Store and Go is, om er zeker van te zijn dat de gehele 

lengte van de kwastharen in de gel staat of wanneer de kwasten in de clips geklikt 

zijn. 

 

Is het nodig om een deksel op het bewaarvaatje te doen? 

Wij raden aan de bijgeleverde deksel te gebruiken omdat deze de levensduur van 

de gel verlengt en voorkomt dat er stof in de gel valt. 
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Is het nodig om kwastenclips te gebruiken om de kwasten in vast te zetten? 

Nee, u kunt heel eenvoudig de kwasten direct in de gel plaatsen. Wanneer u wel 

kwastenclips gebruikt, is het makkelijker om de hoogte te bepalen en te voorkomen 

dat kwasten omvallen. Wij adviseren om de gehele lengte van de kwastharen in de 

gel te zetten. 

 

Is de gel een natuurproduct? 

Ja, de gel is een natuurproduct. De gel is gemaakt van biologische bestanddelen en 

is biologisch afbreekbaar. Wanneer er verfresten in de gel aanwezig zijn, is deze 

afhankelijk van het type verf niet meer biologisch afbreekbaar. 

 

Is de gel schadelijk voor mij? 

De gel is niet schadelijk. Wij adviseren om de gel niet tot u te nemen. Vermengd met 

verfresten kan de gel wel schadelijk zijn. 

 

Wanneer is het nodig om gel toe te voegen? 

Wanneer de gel niet meer de gehele lengte van de kwast haren bedekt, moet er 

nieuwe gel toegevoegd worden. 

 

Hoe vaak is het nodig om de gel te vervangen? 

Wij adviseren om de gel te verversen wanneer de gel vermengd is met verfresten en 

u geen schone plek meer ziet om uw kwasten in te zetten. Zie de instructies om de 

gel verantwoord af te voeren. 

 

Op welke temperatuur kan de gel het beste gebruikt worden? 

Wij adviseren om de gel koel en vorstvrij op te slaan. 

 

Kan ik ook gewone gel gebruiken? 

Nee, u dient geen enkel ander type commercieel verkrijgbare gel te gebruiken dan 

de Store and Go gel. Store and Go is speciaal ontwikkeld voor de conservering van 

de kwastharen. 

 

Hoe kan ik het beste grote hoeveelheden kwasten bewaren voor een langere tijd? 

Wij leveren tevens Store and Go XL. Deze grote pail is inclusief een zitje voor een 

werkonderbreking. Er zijn twee inzetbakken met elk vier dubbele kwastenclips. In 

Store and Go XL kunnen 16 à 24 kwasten bewaard worden (afhankelijk van het 

type). 

 

Waarom zijn de Store and Go gelcontainers verkrijgbaar in twee kleuren (blauw en 

grijs)? 

De 2 kleuren maken het eenvoudiger om onderscheid te maken in type kwasten per 

container b.v. de blauwe container voor waterbasis kwasten en de grijze voor alkyd 

kwasten. Tevens kunt u onderscheid maken in lichte en donkere kleuren verf. 

 


