
Automotive 

Zon- en warmtewerend 

Veiligheid 

Voorruitbescherming 

Lakbescherming 



Definities automotive 

Zichtbaar licht: 
x TRANSMISSIE (LTA) in % is de hoeveelheid zichtbaar licht die door het beglazingssysteem gaat, uitgedrukt in

procenten. Een lage VLT-waarde is doorgaans beter om verblinding te vermijden, hoge VLT-waarde verdient te
voorkeur om zoveel mogelijk natuurlijk licht te bewaren.

x REFLECTIE BUITEN in % is de hoeveelheid zichtbaar licht die gereflecteerd wordt door het beglazingssysteem. Hoe
hoger de VLR, hoe beter de controle van ongewenste lichtinval (verblinding). Folies met een hoge VLR zijn
doorgaans reflecterende en/donkerder.

x SCHITTERINGS REDUCTIE is de totale schitteringsreflectie van de zon, die op het glas wordt gereflecteerd.

Totale zonne-energie: 
x TRANSMISSIE in % is de hoeveelheid zonne-energie die door het beglazingssysteem gaat.

x REFLECTIE in % is de hoeveelheid zonne-energie die gereflecteerd wordt door het beglazingssysteem.

x ABSORPTIE in % is de hoeveelheid zonne-energie dat door het beglazingssysteem wordt geabsorbeerd.

SCHADUW COEFFICENT is de verhouding van de warmteopname door zoninstraling die door het glas gaat ten opzichte van 
de warmteopname door de zoninstraling die optreedt onder dezelfde omstandigheden als het venster gemaakt is van 
doorzichtig, dubbel, niet getint glas. Hoe lager de schaduw coëfficiënt, hoe beter de zonwerende efficiënte van de beglazing 
is.  

ZONNEWARMTE TOETREDING (ZTA) is vergelijkbaar met de schaduw werking coëfficiënt, alleen deze waarde houdt ook 
rekening met de energie dat van het glas naar binnen wordt teruggekaatst als gevolg van een verhoogde opgewarmde 
absorptie. Een lager resultaat betekent een betere warmtewering. 

U FACTOR is de warmtegeleiding factor/waarde van een beglazing en is afhankelijk van de zonnestraling. Vermenigvuldigd 
met het verschil tussen binnen en buiten de temperaturen in Celsius en het geeft de hoeveelheid warmte uitgevoerd in BTU 
/ uur / vierkante voet van de beglazing. Hoe lager de U-factor, hoe beter het warmteverlies. 

UV REDUCTIE in % is de hoeveelheid UV-straling die door het glas wordt gereduceerd. 

TOTALE ZONNE-ENERGIE REDUCTIE in % is de totaal hoeveelheid zonne-energie dat door het beglazingssysteem wordt 
afgewezen.  

INFRAROOD REDUCTIE in % is de hoeveelheid infrarood warmte dat door het glas wordt afgewezen. 

INFRAROOD ENERGIE REDUCTIE in % is de totale hoeveelheid infrarood warmte dat door het glas wordt afgewezen. 



Specificaties 
Kijk op: www.solarprotection.nl voor het downloaden van alle Madico datasheets

Gelezen volgens de normen van de nationale Fenestration Rating Raad (NFRC) en berekend op één deelvenster 6 mm (1/4") 
helder glas.*IR reductie is getest in het IR bereik van 780 tot 2500 nanometer. Gerapporteerde waarden zijn typische 
eigenschappen en mag niet worden gebruikt als een specificatie. Aangezien alleen de gebruiker zich bewust van de 
specifieke omstandigheden waarin het product wordt gebruikt is, is het verantwoordelijkheid van de gebruiker om te 
bepalen of het product geschikt is voor dat beoogde gebruik. Als de specifieke voorwaarden voor gebruik zijn cruciale punten 
afhankelijk van de eigenschappen van het product, of als u meer informatie nodig hebben, neem dan contact op met 
Madico, Inc. of Solar Protection Films (SPF) 
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Black Pearl NC 75 7 8 19 35 6 59 0.61 0.53 1.02 99 47 87 60 
Black Pearl NC 55 5 7 41 29 6 65 0.57 0.50 1.02 99 50 87 60 
Black Pearl NC 45 4 6 52 24 5 70 0.54 0.47 1.02 99 53 87 60 
Black Pearl NC 35 3 6 57 23 5 72 0.53 0.46 1.02 99 54 87 60 
Black Pearl NC 20 2 6 76 18 5 77 0.49 0.43 1.02 99 57 87 60 
Black Pearl NC 10 1 5 87 13 5 82 0.45 0.38 1.05 99 61 87 60 
Black Pearl NC 5 4 5 95 9 5 86 0.42 0.37 1.02 99 63 87 60 

Black Pearl HP 65 66 7 26 72 8 20 0.90 0.78 1.05 99 22 22 20 
Black Pearl HP 38 42 8 53 44 9 47 0.68 0.59 1.02 99 41 54 39 
Black Pearl HP 32 32 6 63 41 8 51 0.65 0.57 1.02 99 43 54 40 
Black Pearl HP 22 22 6 75 33 8 59 0.59 0.51 1.00 99 49 57 42 
Black Pearl HP 15 15 5 84 31 8 61 0.57 0.50 1.01 99 50 57 41 
Black Pearl HP 4 4 5 96 27 9 64 0.54 0.47 1.00 99 53 58 43 

Black Pearl NR 70 69 7 23 69 7 25 0.88 0.76 103 99 24 26 20 
Black Pearl NR 55 56 6 37 65 6 29 0.85 0.74 1.03 99 27 26 21 
Black Pearl NR 35 37 5 59 58 6 37 0.79 0.69 1.03 99 31 26 20 
Black Pearl NR20 19 5 79 48 6 47 0.72 0.62 1.03 99 38 26 21 
Black Pearl NR 5 4 5 95 44 5 51 0.69 0.60 1.03 99 40 26 20 

Onyx 55 53 8 41 49 9 43 0.71 0.62 1.02 99 38 52 38 
Onyx 35 37 6 59 42 7 51 0.66 0.58 1.02 99 43 52 38 
Onyx 20 20 5 78 34 7 59 0.61 0.53 1.01 99 47 52 38 
Onyx 5 7 5 92 32 6 62 0.59 0.52 1.02 99 49 47 34 

Shadow 50 49 6 44 64 7 30 0.84 0.73 1.02 99 27 26 21 
Shadow 38 42 5 53 62 6 33 0.82 0.72 1.03 99 28 25 19 
Shadow 32 31 5 65 57 6 37 0.78 0.68 1.02 99 32 26 21 
Shadow 20 22 5 75 54 6 40 0.77 0.67 1.03 99 33 26 20 
Shadow 5 6 5 93 47 6 48 0.71 0.62 1.03 99 38 26 20 

GP Max 50 48 6 46 62 7 32 0.82 0.72 1.03 99 28 28 22 
GP Max 35 40 7 55 44 9 47 0.68 0.59 1.00 99 41 55 40 
GP Max 20 20 5 77 37 8 55 0.62 0.54 1.01 99 46 54 40 
GP Max 5 5 7 95 16 19 64 0.41 0.36 0.97 99 64 79 62 



Stappenplan 

ACHTERRUIT 

Volg dit 20 stappenplan voor een perfecte montage van glasfilm op achterruiten 

1 Ruit aan de buitenkant schoon en droog maken 

2 Achterruit met onze krimpgel insmeren en deze even laten drogen 

3 Een waterstrook in H vorm op de achterruit aanbrengen 

4 Glasfilm met binnenzijde op de ruit hangen 

5 Glasfilm ruim op maat snijden 

6 Zorg dat de glasfilm strak aansluit op de waterstrook 

7 Glasfilm vervormen met hete luchtblazer 

8 Met handen of rakel de glasfilm aanstrijken aan de buitenkant van de ruit en op maat snijden 

9 Glasfilmranden nogmaals na föhnen met hete luchtblazer 

10 Glasfilm op een ruit of aan de zijkant van de auto hangen 

11 Binnenkant ruit schoonmaken met ontvetter en stofvrij papier, zijkanten, hoeken en randen schoon blazen 

12 Randen en de bodem goed inspuiten, de rest lichtjes inspuiten 

13 Handen nat maken in een emmer met water waar de tools in liggen 

14 Transparante beschermlaag van de glasfilm verwijderen en de glasfilm lichtjes nat nevelen 

15 Glasfilm monteren en alles goed met de hand verdelen 

16 Met zwarte squeegee of blue max de glasfilm aanstrijken en altijd vanuit het midden naar buiten werken 

17 Met blue max de glasfilm nogmaals aanstrijken en met meer druk in de richting van de verwarmingsdraden 

18 Met rakel en een zachte doek de glasfilm op de randen aanstrijken 

19 Eventueel kleine spanningstrepen en/of vingers verwijderen met de 5 / 5 / 5 methode 

20 Checken met de roze of witte rakel (Lil’Chizler) op kleine oneffenheden en/of stofdeeltjes 

ZIJRUIT 

Volg dit 20 stappenplan voor een perfecte montage van glasfilm op zijruiten 

1 Afplaktape monteren bij autorubbers met stof 

2 Ruit aan de buitenkant schoon en droog maken 

3 Glasfilm met binnenzijde op de ruit hangen 

4 Glasfilm op maat maken en indien nodig vervormen met hete luchtblazer 

5 Glasfilm op een ruit of aan de zijkant van de auto hangen 

6 Ruit met een schraapmesje aan de binnenkant schoonmaken 

7 Binnenkant ruit schoonmaken met ontvetter en stofvrij papier en toprand droogmaken met stofvrij papier 

8 Zijkanten, hoeken en randen schoon blazen 

9 Randen en de bodem goed inspuiten, de rest lichtjes inspuiten 

10 Handen nat maken in een emmer met water waar de tools in liggen 

11 Transparante beschermlaag van de folie verwijderen en de glasfilm lichtjes nat nevelen 

12 Glasfilm monteren en zo goed mogelijk op zijn plek schuiven 

13 Met zwarte squeegee de glasfilm aanstrijken en altijd vanuit het midden naar buiten werken 

14 Bewegende ruit: Met blue max de toprand aanstrijken van links naar rechts en altijd vanuit het midden naar buiten strijken 

15 Met rakel en zachte doek de toprand aanstrijken, ruit dichtdoen en afplaktape halverwege verwijderen 

16 Met blue max de glasfilm van boven naar beneden aanstrijken en altijd vanuit het midden naar buiten strijken 

17 Met rakel en een zachte doek de glasfilm op de randen aanstrijken 

18 Vaste ruit: Met blue max de glasfilm nogmaals aanstrijken en meer druk uitoefenen 

19 Met rakel en een zachte doek de glasfilm op de randen aanstrijken 

20 Checken met de roze of witte rakel (Lil’Chizler) op kleine oneffenheden en/of stofdeeltjes 



Wetgeving 
Afdeling 2. Personenauto’s  
Artikel 5.2.0 
Een personenauto moet voldoen aan de in deze afdeling opgenomen eisen en wordt beoordeeld volgens de bijbehorende 
wijze van keuren, waarbij in voorkomend geval bijlage VIII van toepassing is.  

Artikel 5.2.42 
1. De voorruit en de naast de bestuurderszitplaats aanwezige 

zijruiten van personenauto’s mogen geen beschadigingen of 
verkleuringen vertonen. Ten aanzien van de voorruit is het 
bepaalde in bijlage VIII, artikelen 91 tot en met 95 van 
toepassing. 

Visuele controle. 

2. De voorruit en de naast de bestuurderszitplaats aanwezige 
zijruiten van personenauto’s mogen niet zijn voorzien van 
onnodige voorwerpen die het uitzicht van de bestuurder 
belemmeren.  

Visuele controle. Aan deze eis wordt niet getoetst tijdens de 
periodieke keuring ten behoeve van de afgifte van een 
keuringsrapport. 

3. De lichtdoorlatendheid van de voorruit en de naast de 
bestuurderszitplaats aanwezige zijruiten mag niet minder dan 
55% bedragen. 

Visuele controle. In geval van twijfel wordt gemeten. Aan 
deze eis wordt niet getoetst tijdens de periodieke keuring ten 
behoeve van de afgifte van een keuringsrapport. 

4. Indien de personenauto niet is voorzien van een 
rechterbuitenspiegel, mag de achterruit geen beschadigingen 
of verkleuringen vertonen.  

Visuele controle. 

5. Indien de personenauto niet is voorzien van een 
rechterbuitenspiegel mag de achterruit niet zijn voorzien van 
onnodige voorwerpen die het uitzicht van de bestuurder 
belemmeren. 

Visuele controle. Aan deze eis wordt niet getoetst tijdens de 
periodieke keuring ten behoeve van de afgifte van een 
keuringsrapport. 

Afdeling 3. Bedrijfsauto’s  
Artikel 5.3.0 
Een bedrijfsauto, met uitzondering van een bedrijfsauto waarvoor op het kentekenbewijs de aanduiding "bus" dan wel 
"autobus" is vermeld, moet voldoen aan de in deze afdeling opgenomen eisen en wordt beoordeeld volgens de 
bijbehorende wijze van keuren, waarbij in voorkomend geval bijlage VIII van toepassing is.  

Artikel 5.3.42 

1. De voorruit en de naast de bestuurderszitplaats aanwezige 
zijruiten van bedrijfsauto’s mogen geen beschadigingen of 
verkleuringen vertonen. 
Ten aanzien van de voorruit is het bepaalde in bijlage VIII, 
artikelen 96 tot en met 100, van toepassing. 

Visuele controle. 

2. De voorruit en de naast de bestuurderszitplaats aanwezige 
zijruiten van bedrijfsauto’s mogen niet zijn voorzien van 
onnodige voorwerpen die het uitzicht van de bestuurder 
belemmeren.  

Visuele controle. Aan deze eis wordt niet getoetst tijdens 
de periodieke keuring ten behoeve van de afgifte van een 
keuringsrapport. 

3. De lichtdoorlatendheid van de voorruit en de naast de 
bestuurderszitplaats aanwezige zijruiten mag niet minder dan 
55% bedragen.  

Visuele controle, in geval van twijfel wordt gemeten. Aan 
deze eis wordt niet getoetst tijdens de periodieke keuring 
ten behoeve van de afgifte van een keuringsrapport.  

4. Indien de bedrijfsauto niet is voorzien van een 
rechterbuitenspiegel, mag de achterruit 
geen beschadigingen of verkleuringen vertonen. 

Visuele controle. 

5 Indien de bedrijfsauto niet is voorzien van een 
rechterbuitenspiegel mag de achterruit niet zijn voorzien van 
onnodige voorwerpen die het uitzicht van de bestuurder 
belemmeren.  

Visuele controle. Aan deze eis wordt niet getoetst tijdens 
de periodieke keuring ten behoeve van de afgifte van een 
keuringsrapport. 



Wetgeving 
Categorie: 

x Vervolging
x Opsporing

Rechtskarakter : Aanwijzing in de zin van art. 130 lid 4 Wet Rechtelijke Organisatie 
Afzender  : College van procureurs-generaal 
Adressant  : Hoofden van de parketten 
Registratienummer  : 2009A025 
Datum vaststelling  : 14 december 2009 
Datum inwerkingtreding : 1 januari 2010 
Publicatie in Staatscourant : 2009, nr. 19482 
Wetsbepalingen  : Art.: 5.2.42, 5.3.42, 5.3a.42, 5.5.42 en 5.6.42, alle lid 3 
Regeling Voertuigen : Jurisprudentie 

ACHTERGROND In de op 1 mei 2009 in werking getreden Regeling voertuigen (RV) is voor personenauto's, bedrijfsauto's, 
bussen, driewielige motorrijtuigen en voor bromfietsen bepaald dat de lichtdoorlatendheid van de voor- en de naast de 
bestuurderszitplaats aanwezige zijruiten niet minder dan 55% mag bedragen. In het voor 1 mei 2009 geldende 
Voertuigreglement was deze eis niet opgenomen maar werd, naar aanleiding van een arrest van het Gerechtshof 
Leeuwarden, wel met een geschikt maar niet gecertificeerd meetmiddel gehandhaafd op de bepaling dat ruiten niet voorzien 
mogen zijn van onnodige voorwerpen die het zicht van de bestuurder belemmeren. 
Nu er een specifieke eis voor de lichtdoorlatendheid van ruiten in de RV is opgenomen, wordt voor de opsporing en 
vervolging in deze aanwijzing ingegaan op de wijze waarop de lichtdoorlatendheid moet worden gemeten en welke correctie 
op de gemeten waarde moet worden toegepast. 

SAMENVATTING Deze aanwijzing heeft tot doel een uniforme handhaving te bewerkstelligen van de in de RV opgenomen eis 
betreffende de lichtdoorlatendheid van voertuigruiten. 

OPSPORING Gecertificeerde meetmiddelen die gebruikt worden bij de vaststelling van strafbare feiten en gedragingen (zoals 
bij de meting van de lichtdoorlatendheid), dan wel bij de vaststelling van de waarde van een grootheid, die invloed kan 
uitoefenen bij de bepaling van de zwaarte van de straf, moeten voldoen aan de voorschriften die bij of krachtens de Regeling 
meetmiddelen politie worden vastgesteld, dan wel voor het toegepaste gebruik zijn goedgekeurd door een daartoe 
bevoegde instantie.  
Voor het certificeren van een meetmiddel dat geschikt is om de lichtdoorlatendheid van ruiten te meten zijn eisen [2] 
opgesteld en aan de hand van deze eisen is inmiddels één type lichtdoorlatendheidsmeter gecertificeerd. Bij het bepalen van 
de lichtdoorlatendheid van een voorruit en/of de naast de bestuurderszitplaats aanwezige zijruiten dient derhalve uitsluitend 
gebruik te worden gemaakt van een daarvoor type goedgekeurd meetmiddel met een geldig goedkeuringscertificaat. 

WERKWIJZE De meting wordt zo mogelijk ter plaatse uitgevoerd. Als geen geschikt en gecertificeerd meetmiddel op de 
controleplaats aanwezig is, kan, bij het vermoeden dat één of meer ruiten niet aan de gestelde eisen voldoen, op grond van 
artikel 160, lid 4, WVW 1994 het voertuig voor een nader onderzoek naar een politiebureau worden overgebracht waar wel 
een gecertificeerde lichtdoorlatendheidsmeter aanwezig is. Als vervolgens bij meting blijkt dat de lichtdoorlatendheid na 
correctie minder dan 55% bedraagt, kan een aankondiging van beschikking worden uitgereikt. Hiervoor moet feitcode N 420 
d worden gebruikt. Indien de overtreding niet direct kan worden beëindigd [3] kan het kentekenbewijs deel I (A) worden 
ingevorderd. 

WIJZE VAN METEN Het meetmiddel moet conform de handleiding worden bediend [4]. Indien het vermoeden bestaat dat 
slechts één ruit niet aan de eisen voldoet moet deze ruit om een objectief resultaat te verkrijgen op drie verschillende 
plaatsen worden gemeten. Vervolgens wordt de gemiddelde waarde gecorrigeerd met de vaste correctie van 5% 
transmittantie [5]. Indien het vermoeden bestaat dat meer ruiten niet aan de eisen voldoen moeten per ruit drie metingen 
worden verricht en wordt van de drie metingen per ruit de gemiddelde waarde berekend. Let op: De ruiten dienen wel 
schoon te zijn. 

Om te voorkomen dat op plaatsen wordt gemeten waar de lichtdoorlatendheidseis niet van toepassing is, zoals de 
bovenzijde van de voorruit, zijn voor de voorruit en de zijruiten meetpunten vastgesteld. De voorgeschreven drie metingen 
moeten worden gedaan op de hieronder aangegeven meetpunten, waarbij in ieder geval wordt gemeten op de punten 1 en 
2 van de voorruit en voorste portierruiten. 



Wetgeving 
De meetpunten voor de voorruit zijn: 

1. hart stuur/bestuurders plaats met midden ruit
2. hart passagiersplaats met midden ruit
3. linker onderhoek ruit
4. midden onder ruit
5. rechter onderhoek ruit

De meetpunten voor de voorste zijruiten zijn: 

1. hart middellijnen ruit
2. rechter bovenhoek ruit
3. linker bovenhoek ruit
4. linker onderhoek ruit
5. rechter onderhoek ruit

MAXIMALE FOUT De maximale fout bedraagt 5% transmittantie. Dit betreft geen 5% van de gemeten waarde maar bij elke 
gemeten waarde moet 5% worden opgeteld. Bij een meting van de lichtdoorlatendheid moet daarom elke gemeten waarde 
met 5% transmittantie (verder %) naar boven worden gecorrigeerd. De in de Regeling voertuigen opgenomen minimale 
lichtdoorlatendheidswaarde van 55% is beduidend lager dan de in de richtlijn 92/22/EEG opgenomen waarden van 75% voor 
de voorruit en 70% voor de voorste zijruiten. Om deze reden wordt het niet noodzakelijk geacht om een ondergrens voor de 
vervolging in te stellen. 

Er kan derhalve een administratieve sanctie worden opgelegd indien de gemeten waarde verhoogd met de voorgeschreven 
correctie van 5% minder dan 55 % bedraagt. De hoogste gemeten ongecorrigeerde waarde waarbij nog een aankondiging van 
beschikking op basis van feitcode N 420 d kan worden opgemaakt bedraagt dus 49% (49 % + vaste correctie van 5% = 54%) 

EISEN AANKONDIGING VAN BESCHIKKING Indien meer dan één ruit niet aan de eisen voldoet wordt slechts één aankondiging 
van beschikking uitgereikt. Op de aankondiging van beschikking worden de ruiten vermeld die niet aan de eisen voldoen. Per 
ruit wordt de gemiddelde gemeten waarde en de gemiddelde gecorrigeerde lichtdoorlatendheidswaarde genoteerd. Deze 
gegevens worden eveneens ingevoerd in de Transactiemodule, zodat deze bij beroepszaken op het zaaks overzicht ten 
behoeve van de CVOM worden vermeld. 

OVERGANGSRECHT De beleidsregels in deze aanwijzing hebben onmiddellijke gelding op de datum van inwerkingtreding. 
[1] LJN: AV5253. Het hof zegt hierover: Vooropgesteld moet worden dat het aanbrengen van lichtdoorlatendheid
beperkende folie op de ruiten van een auto slechts een overtreding van artikel 5.2.42 VR oplevert indien als gevolg daarvan
het uitzicht van de bestuurder wordt belemmerd. Het hof acht het noodzakelijk dat naar objectieve maatstaven wordt
vastgesteld of daarvan sprake is. Naar het oordeel van het hof vormen de eisen die de richtlijn 92/22/EEG stelt aan de
lichtdoorlatendheid van de ruiten van motorvoertuigen daartoe een goed aanknopingspunt, aangezien ook deze beogen te
waarborgen dat de bestuurder vanuit het voertuig voldoende zicht heeft. [2] Deze eisen zullen worden opgenomen in de
Regeling meetmiddelen politie. [3] Als sprake is van folie kan de overtreding mogelijk direct worden beëindigd door het
verwijderen van de folie. [4] Een lichtdoorlatendheidsmeter bestaat uit een lichtbron en een detector. De lichtbron wordt
aan de buitenzijde van de te meten ruit geplaatst en de detector wordt aan de binnenzijde geplaatst. Voor aanvang van de
meting moeten de 0% en 100% transmittantie (lichtdoorlatendheid) waarden worden gesimuleerd om de goede werking van
het apparaat te controleren.[5] De lichtdoorlatendheid wordt aangeduid met de eenheid 'transmittantie, uitgedrukt in
procenten'.



EN normen en testen 
EN normen en TÜV testen  
Onze automotive safety/ security glasfilms zijn getest bij TÜV/Rheinland glas volgens de Europese Norm EN356 op 
automotive glas. De 8 mil en 14 mil hebben de doorbraakwerende P2A en P3A weerstandsklasse gehaald. Eventuele 
testresultaten en certificaten van onze glasfilms kunt u bij ons opvragen. 

EN356 AUTOMOTIVE 
Glas in voertuigen – beveiligingsbeglazing 

Beproeving en classificatie van de weerstand tegen manuele aanval en inbraak 

LET OP! Bovenstaande informatie is gebaseerd op bestaande richtlijnen, informatie van producenten, beproevingsnormen en 
praktijkervaring. De informatie is slechts ter indicatie, de eisen van opdrachtgevers, verzekeringsmaatschappijen, etc. met 
betrekking tot het gewenste beveiligingsniveau kunnen per toepassing afwijken. SPF Solar Protection Films is niet 
verantwoordelijk voor schade ontstaan door ondeugdelijke installatie of verkeerde toegepaste series omtrent de 
safety/security series. U dient hierin altijd overleg te plegen met uw opdrachtgever! 

  

Weerstandsklasse Valhoogte Aantal inslagen Classificatie Madico TÜV 
P2A 3000mm 3 kogels in een driehoek EN 356 P2A CL 800, CL 1400 9
P3A 6000mm 3 kogels in een driehoek EN 356 P3A CL 1400 9

Standaard autoglas P2A en P3A EN356 
test


