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Cilindrische blikken zijn de klassieke verf-
blikken. Deze blikken worden van oudsher 
ingezet in de verf- en (bouw) chemische 
markten. De vorm is rond en door de ring in 
het blik en de vorm van het deksel zijn ze 
eenvoudig te sluiten en te heropenen.  
Er bestaan veel verschillende soorten en 
uitvoeringen variërend van 14 ml model-
verfblikjes tot 10 liter muurverfemmers.  
De meest standaard diameters zijn echter: 
60 mm, 73 mm, 99 mm, 108 mm, 153 mm 
en 165 mm.

Vanwege de toename van het aantal verven op 
waterbasis is er veel ontwikkeld om de blikken 
daarvoor geschikt te maken. Zo is er een nieuw 
dekseltype ingevoerd voor de diameters 60, 73, 99 
en 108 (RL) en worden kritische onderdelen zoals 
ring, deksel en bodem niet langer gelakt maar uit 
ImCare® materiaal vervaardigd. ImCare® is een 
blikspecificatie waarbij er op het staal een micro-
laag organische coating is versmolten. Hierdoor 
ontstaat een optimale bescherming tegen roest en 
krassen. Een bijkomend voordeel is dat ImCare® 
ook op de buitenkant wordt aangebracht zodat ook 
bij opslag in vochtige ruimtes of het afstrijken van 
een kwast aan de ring er geen roestaantasting 
meer voorkomt. Een walscoating aan de binnen-
kant van de romp met een poedernaadafdichting 
op de las geven de optimale bescherming.

RL en TT 
Vanwege de smallere ring in het blik is de RL 
uitvoering beter te vullen en te legen dan de 
klassieke triple tight (TT) uitvoering. Vandaar dat 
deze uitvoering bij de kleinste diameters inmiddels 
standaard is. Triple tight (TT) is een deksel systeem 
met een bredere ring in het blik en krijgt vaak de 
voorkeur als het blik vaker open en dicht moet 
worden gemaakt. Wel adviseren wij om de TT 
blikken na het sluiten eenmaal om te draaien, 
want het zogenaamde “koppen” zorgt voor af-
dichting van de binnenrand. TT is optioneel in de 
diameters 73, 99 en 108 en standaard in de 
diameters 153 en 165.

Vervoer en bedrukking 
Als extra transportbescherming hebben wij voor 
alle dekseluitvoeringen metalen clips die de deksel 
fixeren op het blik. Dit is een ideale oplossing bij 
monsterzendingen of luchttransport. Cilindrische 
blikken hebben standaard geen UN keur; voor 
transport volstaat immers vaak de Limited Quantity 
uitzondering in de vervoerswetgeving die het toe-
staat om een aantal blikken in een kartonnen doos 
te versturen. Wij hebben overigens wel twee soorten 
1 liter verfblikken met een UN solid of liquid keur. 
Die laatste heeft een speciale kleeflaag in de deksel. 
Verfblikken kunnen bij grotere oplages offset 
bedrukt worden. Digitaal bedrukken is mogelijk 
vanaf 2 pallets.

Cilindrische blikken

Cilindrisch product portfolio

Volume Diameter Hoogte Deksel type Aantal per pallet

125 ml 60 62 RL 4403

250 ml 73 76 RL & TT 2520

500 ml 86 102 TT 1800

500 ml 99 90 RL & TT 1045

750 ml 99 119 RL & TT 855

1000 ml 108 132 RL & TT 640

1200 ml 108 145 TT 624

2500 ml 153 157 RL & TT 231

2500 ml 165 157 TT 210

3875 ml 165 195 TT 150

4000 ml 180 190 TT 120

5000 ml 180 222 TT 125
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