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8.01ULTRAVIOLET-ONDERZOEK

UV-koffers

Door de combinatie van een lange golf en

een korte golf ultravioletlamp heeft deze 

uitrusting een maximaal aantal toepassing-

mogelijkheden, zowel op het bureau als

daarbuiten. 

De lange golflamp leent zich in het bijzonder

voor het opstellen van dievenvallen, waarvoor

alle benodigde hulpmiddelen in de

uitrustingskoffer opgenomen zijn. 

Met de korte golf lamp kunnen honderden

verschillende anorganische stoffen geïdentifi-

ceerd worden.

De uitrusting kan onschatbare diensten

bewijzen bij het onderzoek van documenten

en vervalsingen, bij het verzamelen van

bewijsmateriaal tegen verdachten van diefstal,

bij zedendelicten (spermasporen) en vergelij-

kingsonderzoek van gevonden voorwerpen.

Inhoud UV uitrustingen

D - 1000

Model UV-201uitgerust met een 

KG en LG handlamp (D - 12000)

op batterijvoeding (2 x 6V)

D - 3000

Model UV-202 uitgerust met een

KG en LG handlamp 220V 

(D - 14000) en een verlengsnoer

van 10 meter

D - 4000

Model UV-203 uitgerust met een

KG en LG handlamp 220V 

(D - 17000) en een verlengsnoer

van 10 meter

UV-KOFFER

ART.  NR. D - 4000

Model UV-203

(afgebeeld)

In Samsonite koffer

Afmetingen: 

48 x 36 x 13 cm

Gewicht: 6,6 kg

UV-KOFFER

ART. NR. D - 1000

Model UV-201

(afgebeeld)

ART. NR. D - 3000

Model UV-202

ART. NR. D - 4000

Model UV-203

In Samsonite koffer

Afmetingen: 

48 x 36 x 13 cm

Gewicht: 5,5 kg

ultraviolet-onderzoek
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Inhoud UV-koffers D-1000 / 3000 / 4000

Artikelnummer Omschrijving

1 UV-lamp met of zonder verlengsnoer (afhankelijk 

van het model koffer)

C - 23000 1 Pincet, 10,5 cm, met stompe bek

C - 83000 1 Hardplastic doos (PS) met deksel

D - 21000 1 UV-bril

D - 30000 1 Potje fluorescerende poeder groen, 20 g

D - 31000 1 Potje fluorescerende poeder geel, 20 g

D - 33000 1 Potje fluorescerende poeder oranje, 20 g

D - 40000 1 Fluorescerende stift blauw

D - 41000 1 Fluorescerende stift geel

D - 42000 1 Fluorescerende stift groen

D - 50000 1 Potje fluorescerende pasta groen, 20 ml

D - 51000 1 Potje fluorescerende pasta geel, 20 ml

D - 53000 1 Potje fluorescerende pasta oranje, 20 ml

D - 65000 1 Onzichtbare, blauw fluorescerende inkt, 10 ml

D - 66000 1 Onzichtbare, blauw fluorescerende lak, 10 ml

D - 66100 1 Wattenstaafjes, 20 stuks

D - 71000 1 Potje pyoktanine geel, 20 g

D - 72000 1 Potje rhodamine, 20 g

D - 80000 1 Potje zilvernitraatpoeder, 20 g

D - 81000 1 Potje zilvernitraatpasta, 20 ml

D - 90000 6 Instuifpenselen voor fluorpoeders

D - 91000 3 Houders voor fluorstiften

D - 91500 1 Kroontjespen met houder

D - 92000 1 Stuifdichte doos voor UV-poeders en penselen

D - 93000 1 UV-fluorescerende viltstift

Deze artikelen kunnen ook afzonderlijk geleverd worden. 
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8.03ULTRAVIOLET-ONDERZOEK

UV-koffers

Artikelnummer Omschrijving

D - 10000 1 UV-handlamp, lange golf UV (365 nm), 

4 Watt. Werkt op 220 Volt.

D - 21000 1 UV-bril

D - 30000 1 Potje fluorescerende poeder groen, 20 g

D - 33000 1 Potje fluorescerende poeder oranje, 20 g

D - 40000 1 Fluorescerende stift blauw

D - 41000 1 Fluorescerende stift geel

D - 42000 1 Fluorescerende stift groen

D - 50000 1 Potje fluorescerende pasta groen, 20 ml

D - 51000 1 Potje fluorescerende pasta geel, 20 ml

D - 53000 1 Potje fluorescerende pasta oranje, 20 ml

D - 71000 1 Potje pyoktanine geel, 20 g

D - 72000 1 Potje rhodamine, 20 g

D - 81000 1 Potje zilvernitraatpasta, 20 ml

D - 90000 4 Instuifpenselen voor fluorpoeders

D - 91000 3 Houders voor fluorstiften

D - 93000 1 UV-fluorescerende viltstift

Deze artikelen kunnen ook afzonderlijk geleverd worden. COMPACTE

UV-KOFFER

ART. NR. D - 5000

Model UV-220

Afmetingen: 

44 x 32 x 9 cm

Gewicht: 4 kg
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Artikelnummer Omschrijving

D - 10000 UV-handlamp, lange golf UV (365 nm), 4 Watt. 

Werkt op 220 Volt.

D - 11500 UV-handlampje, lange golf UV, 4 Watt. Afmetingen:

16 x 5,5 cm. Werkt op twee AA-batterijen (penlight).

D - 12000 UV-handlamp, korte (254 nm) en lange golf UV 

(365 nm) lamp (6 Watt). Door het metalen venster voor

het filter te schuiven, wordt gekozen voor  ofwel lange

golf of korte golf UV. Tevens is een lampje voor wit

licht aanwezig. Werkt op twee in serie geschakelde 

6 Volt batterijen.

D - 12100 Batterij 6 Volt, voor D - 12000

D - 14000 UV-handlamp, model als D - 10000, echter uitgerust

met lange golf UV en korte golf UV (4 Watt ). 

De golflengte wordt gekozen met behulp van een drie-

standenschakelaar (lange golf UV–uit–korte golf UV).

Werkt op 220 Volt.

D - 17000 UV-handlamp, groot model, met korte en lange golf UV

(6 Watt). De golflengte wordt gekozen met behulp van

een driestandenschakelaar (lange golf UV–uit–korte

golf UV). Werkt op 220 Volt.

Ultraviolet lampen en accessoires

D - 10000 D - 14000

D - 17000

D - 11500

D - 12000

D - 12100
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8.05ULTRAVIOLET-ONDERZOEK

Artikelnummer Omschrijving

D - 19000 Bureaustandaard voor D - 17000, uitgevoerd in zwart 

gecoat staal.

D - 19100 Bureaustandaard voor D - 10000 en D - 14000, 

uitgevoerd in donkergrijs plastic.

D - 21000 UV-bril, ter bescherming van de ogen tegen UV-stralen 

en verhoging van het contrast. Kan over een bril 

gedragen worden.

Fluorescerende poeders worden bijvoorbeeld gebruikt voor

het merken van biljetten in geldkistjes. Aan te bevelen is,

om een mengsel van onderstaande poeders in een bepaalde

verhouding (bijv. 1:2:1) te gebruiken. Dit om het poeder

nog unieker te maken. Na het aanbrengen van het poeder-

mengsel op biljetten wordt aanbevolen een kurk te gebrui-

ken voor het inwrijven van het poeder. Hierdoor hechten

de poederdeeltjes beter aan het papier.

D - 30000 Fluorescerend poeder, groen. Fluoresceert groen onder 

lange golf UV, 20 gram per potje.

D - 31000 Fluorescerend poeder, geel. Fluoresceert geel onder 

lange golf UV, 20 gram per potje.

D - 33000 Fluorescerend poeder, oranje. Fluoresceert oranje 

onder lange golf UV, 20 gram per potje.

D - 90000 Instuifpenseel voor het aanbrengen van fluorescerende 

poeders en indicatoren.

Ultraviolet lampen en accessoires

Dievenvangmiddelen en UV-markering
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Artikelnummer Omschrijving

D - 50000 Fluorescerende pasta, groen. Fluoresceert groen onder 

lange golf UV, 20 gram per potje.

D - 51000 Fluorescerende pasta, geel. Fluoresceert geel onder

lange golf UV, 20 gram per potje.

D - 53000 Fluorescerende pasta, oranje. Fluoresceert geel onder

lange golf UV, 20 gram per potje.

D - 65000 Onzichtbare, fluorescerende inkt,  voor poreuze voor-

werpen zoals papier. Fluoresceert blauw onder lange

golf UV. In glazen flesje, 10 ml.

D - 66000 Licht-groene, fluorescerende inkt,  voor poreuze voor-

werpen zoals papier. Fluoresceert groen onder lange

golf UV. In glazen flesje, 10 ml.

D - 91500 Kroontjespen met houder, voor het aanbrengen van

fluorescerende inkten D-65000 en D-66000.

D - 66000 Onzichtbare fluorescerende lak, voor het merken van

metalen voorwerpen zoals munten. In glazen flesje van 

10 ml (schudden voor gebruik). Kan opgebracht 

worden met een wattenstaafje.

De merkkrijten D-4000 tot en met D-43000 zijn vettige

krijten die fluoresceren onder lange golf UV. De krijten

hebben een doorsnede van 10 mm en een lengte van 10 cm.

Ze zijn verpakt per 10 stuks in een kartonnen doosje. 

De krijten passen in krijthouder D-91000, maar niet in de

krijthouder D-91100 die voor gekleurde merkkrijt (Ø 8,5

mm) bedoeld is.

D - 40000 Fluorescerend merkkrijt, groen.

D - 41000 Fluorescerend merkkrijt, geel.

D - 42000 Fluorescerend merkkrijt, blauw.

D - 43000 Fluorescerend merkkrijt, oranje.

D - 91000 Houder voor fluorescerende merkkrijten.

D - 93000 UV-viltstift voor het merken van voorwerpen. 

Schrijft ook op niet-absorberende oppervlakken. 

De markering is alleen te zien onder lange golf UV.

Fluorescerende pasta's worden gebruikt

voor het opzetten van dievenvallen met

voorwerpen die zich niet lenen voor het

gebruik van poeder. Bij aanraking met

de pasta, wordt de huid onopvallend

gekleurd. Onder lange golf UV-straling

echter, is de kleuring duidelijk waar-

neembaar.

Dievenvangmiddelen en UV-markering
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8.07ULTRAVIOLET-ONDERZOEK

Zilvernitraatpoeder en zilvernitraatpasta worden gebruikt

voor het opzetten van dievenvallen. Bij aanraking met het

poeder of de pasta, reageren de kristalletjes na enige tijd

met de huid. Hierdoor ontstaan typische zwarte puntjes

(zilvervlekjes) die niet weg te wassen zijn. Wegens de reacti-

viteit van het poeder bestaat een zeker gezondheidsrisico bij

het gebruik (bijvoorbeeld als het poeder door wrijven in de

ogen komt).

Niet geschikt voor materialen waarmee zilvernitraat

reageert (metalen oppervlakken bijvoorbeeld).

Artikelnummer Omschrijving

D - 80000 Zilvernitraatpoeder, 20 gram.

D - 81000 Zilvernitraatpasta, 20 gram.

Indicatoren zijn dievenvangpoeders die bij aanraking een

verkleuring van de huid geven. Bij pyoktanine is tevens,

onder lange golf UV, een geel-witte fluorescentie van de

gekleurde plekken te zien.

D - 71000 Pyoktanine, kleurt geel op de huid, 20 gram.

D - 72000 Rhodamine, kleurt rood op de huid, 20 gram.

D - 73000 Uranine, kleurt rood op de huid, 20 gram.

D - 74000 Fuchsine, kleurt rood op de huid, 20 gram.

Dievenvangmiddelen en UV-markering

Zilvervlekjes op de huid 

veroorzaakt door zilvernitraat
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9.01NARCOTICA ONDERZOEK

Narcotica uitrustingen

Artikelnummer Omschrijving

M - 3100 1 Mayers-reagens, algemeen reagens voor alkaloïden

M - 3200 1 Marquis'-reagens, algemeen reagens voor 

opiumalkaloïden 

M - 3500 1 Dille-Koppanyi, reagens voor barbituraten

M - 3600 1 Mandelins-reagens, reagens voor amfetaminen, 

methadon

M - 3700 1 Gemodificeerd Ehrlichs-reagens, reagens voor 

hallucinogenen, LSD

M - 3800 1 Duquenois'-reagens, reagens voor marihuana, 

hashish, hasholie en THC-resten in rookgerei 

M - 4400 1 Gemodificeerd Meckes-reagens, voor alle vormen

van heroïne

M - 4500 1 Reagens voor cocaïne en haar vrije base, 'free 

base' oftewel crack

C - 84000 6 Plastic doosjes met deksel

M - 5700 1 Precisie-veerunster, 0-10 gram 

M - 5000 1 Poederspatel, lengte 150 mm

M - 4100 1 Plastic zakjes (Polybags)

M - 4800 1 Nederlandse gebruiksaanwijzing

Deze artikelen kunnen ook afzonderlijk geleverd worden. 

Met de in deze koffer opgenomen ODV

Narcotesten, van elk een doosje van 10

stuks, kunnen de meeste gangbare soorten

narcotica geïdentificeerd worden. Voor

meer specifieke testen en navullingen: 

pagina 9.02.

COMPACTE 

NARCOTICA KIT

ART. NR. M - 3000

Afmetingen:

44 x 32 x 9 cm

Gewicht: 2,5 kg

narcotica onderzoek
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Artikelnummer Omschrijving

M - 4000 ODV Narcotest Disposakit: geel, kunststof, koffertje

met doosjes testen: 1, 2, 5, 7, 8, 13, 23 en 24, een

pakje Polybags (PE-zakjes voor het verpakken van

gebruikte testen) en een Nederlandse gebruiksaanwijzing.

Alle hierna genoemde testen zijn verpakt per 10 stuks in

een  kartonnen doosje.

M - 3100 Narcotest nr. 1, Mayers-reagens, algemeen reagens

voor narcotische alkaloïden.

M - 3200 Narcotest nr. 2, Marquis'-reagens, algemeen reagens

voor opiumalkaloiden (zoals heroïne).

M - 3300 Narcotest nr. 3, Salpeterzuur, een reagens om heroïne

van morfine te onderscheiden

M - 3400 Narcotest nr. 4, Cobalt thiocyanaat, reagens voor

cocaïne, tetracaïne, procaïne en methadon

M - 3500 Narcotest nr. 5, Dille-Koppanyi, reagens voor barbituraten

M - 3600 Narcotest nr. 6, Mandelins-reagens, reagens voor 

amfetaminen

M - 3700 Narcotest nr. 7, gemodificeerd Ehrlichs-reagens, 

reagens voor hallucinogenen

M - 3800 Narcotest nr. 8, Duquenois'-reagens, reagens voor 

marihuana, hashish, THC en THC-resten in rookgerei

M - 3900 Narcotest nr. 9, KN-reagens, een ander reagens voor

marihuana, hashish, THC en THC-resten in rookgerei.

M - 4200 Narcotest nr. 25, test voor diazepam/Valium

M - 4300 Narcotest nr. 23, natriumnitroprusside reagens, test

voor methamphetamine

M - 4400 Narcotest nr. 24, gemodificeerd Mecke's-reagens,

bevestigingstest voor alle vormen van heroïne

M - 4500 Narcotest nr. 13, reagens voor cocaïne en haar vrije 

base, 'free-base' oftewel crack

M - 4600 Narcotest nr. 14, een test voor methaqualon en PCP

Narcotest

De ODV Narcotesten zijn testen die de vorm

hebben van een reageerbuisje met dop. In de

reageerbuis is altijd op de bodem één glazen

ampul met reagens gelijmd, afhankelijk van

de soort test kan zich in de dop ook nog een

ampul bevinden. Een geringe hoeveelheid

van de te testen stof wordt in de buis

gebracht en naar beneden gewerkt. Hierna

wordt de onderste ampul stukgedrukt en het

vrijgekomen reagens met de stof gemengd.

Afhankelijk van de soort test wordt eventueel

ook de ampul in de dop stukgedrukt. Aan de

hand van de reactie/kleur, meest met ver-

schillende testen kan met een redelijke waar-

schijnlijkheid vastgesteld worden of de getes-

te stof behoort tot de verboden middelen.
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9.03NARCOTICA ONDERZOEK

NarcoPouch

Artikelnummer Omschrijving

M - 91500 NarcoPouch Sixty Kit, bestaande uit: 1 doosje à 10 stuks.

M - 90200, M - 90400, M - 90700, M - 90800, 

M - 92300, M - 92400 en een gebruiksaanwijzing

M - 91800 NarcoPouch Professional kit, bestaande uit: 1 doosje à 

10 stuks M - 90100, M - 90500, M - 90700, M - 91000, 

M - 91400, M - 92400, 2 doosjes M - 90200, 

M - 90400, M - 90800, M - 92300 en een 

gebruiksaanwijzing

M - 92000 NarcoPouch Squad Pack, bestaat uit 2 testen elk van

12 verschillende testen in een aluminium clipboard.

Alle hierna genoemde testen zijn verpakt per 10 stuks in

een kartonnen doosje.

M - 90100 NarcoPouch nr. 901, Mayers reagens, algemeen

reagens voor narcotische alkaloïden

M - 90200 NarcoPouch nr. 902, Marquis'-reagens, algemeen

reagens voor opiumalkaloïden

M - 90300 NarcoPouch nr. 903, salpeterzuur, reagens om heroïne

van morfine te onderscheiden

M - 90400 NarcoPouch nr. 904B, reagens voor cocaïne en haar

vrije base ('free base' oftewel crack)

De ODV Narcopouch-testen zijn testen die de vorm heb-

ben van een rechthoekig, dikwandig kunststof zakje, afge-

sloten door een plastic klem die over de dubbelgevouwen

bovenzijde is geschoven. In het zakje zijn één tot drie gla-

zen ampullen, in een houdertje aanwezig. Een geringe hoe-

veelheid van de te testen stof wordt in het zakje gebracht

en, na het opnieuw afsluiten van het zakje, naar beneden

gewerkt. Hierna wordt de meest linkse ampul stukgedrukt

en het vrijgekomen reagens met de stof gemengd.

Afhankelijk van de soort test wordt dit nog één tot twee

maal herhaald. Aan de hand van de reactie/kleur, meest

met verschillende testen, kan met een redelijke waarschijn-

lijkheid vastgesteld worden of de geteste stof behoort tot

de verboden middelen.
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Artikelnummer Omschrijving

M - 90500 NarcoPouch nr. 905, Dille-Koppanyi, reagens voor 

barbituraten

M - 90600 NarcoPouch nr. 906, Mandelins-reagens, reagens voor

amfetamine, methadon

M - 90700 NarcoPouch nr. 907, gemodificeerd Ehrlichs-reagens,

reagens voor hallucinogenen, LSD

M - 90800 NarcoPouch nr. 908, Duquenois'-reagens, reagens voor

marihuana, hashish, THC en THC-resten in rookgerei

M - 90900 NarcoPouch nr. 909, KN-reagens, een ander reagens

voor marihuana, hashish, THC en THC-resten in rookgerei

M - 91000 NarcoPouch nr. 910, neutralisatiemiddel voor testen

die een zuur bevatten

M - 91400 NarcoPouch nr. 914, Methaqualone, PCP

M - 92300 NarcoPouch nr. 923, natriumnitroprusside reagens

voor methamfetamine en XTC

M - 92400 NarcoPouch nr. 924, gemodificeerd Mecke's-reagens

bevestigingstest voor alle soorten heroïne

M - 92500 NarcoPouch nr. 925, Valium, Diazepam en Rohypnol 

M - 92600 NarcoPouch nr. 926, Fröhdes-reagens, reagens voor

Talwin en Pentazocine (10 testen)

M - 92700 NarcoPouch nr. 927, Chens-reagens, reagens voor

ephedrine (10 testen)

M - 90000 NarcoPouch gebruiksaanwijzing

M - 5000 Poederspatel, lengte 150 mm

M - 5200 Micro enkelspatel, roestvrijstaal, 150 x 5 mm

M - 5500 Plastic roerspatel

M - 5700 Precisie-veerunster, 0-10 gram

F - 66500 Wegwerp naaldencontainer (zie verder pagina 14.03)

NarcoPouch

Hulpmiddelen
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10.01MARKERING EN REGISTRERING

Koffers

Artikelnummer Inhoud

D - 91100 4 Krijthouders

H - 10000 10 Plastic bordjes met cijfers 0 t/m 9, zwart-wit

5 Plastic bordjes met pijlen

H - 11000 10 Driepootstandaards, opvouwbaar, verchroomd

H - 12000 10 Nylon verlengstaven (voor op de driepoot-

standaard, zijn ook onderling te koppelen)

H - 20000 1 Set zelfklevende etiketten met cijfers 0 t/m 9 

H - 21000 1 Set zelfklevende etiketten met pijl 

H - 25000 5 Sets opvouwbare markeringslatten, zwart-wit 

geblokt (secties van 25 cm), totale lengte 10 m

H - 31100 1 Merkkrijt geel, lengte 10 cm, Ø 8,5 mm, 12 stuks

H - 31200 1 Merkkrijt groen, lengte 10 cm, Ø 8,5 mm, 12 stuks

H - 31300 1 Merkkrijt rood, lengte 10 cm, Ø 8,5 mm, 12 stuks

H - 31400 1 Merkkrijt blauw, lengte 10 cm, Ø 8,5 mm, 12 stuks

H - 36000 1 Viltstift, zwart

H - 40000 1 Plastic doos voor het opbergen van diverse 

artikelen

Deze uitrusting is ontwikkeld met oog op

de fotografische vastlegging van ernstige

verkeersongelukken, plaatsen van misdrijf,

etc. De zwart-wit geblokte markeringslatten

kunnen worden gebruikt voor de aanduiding

van loop- of rijrichting, voor de 

verduidelijking van remsporen, afbakening

van onderzoeksgebieden, aanduiding van

slachtoffers en in het algemeen voor het

weergeven van afmetingen op een foto.

Samen met de zelfklevende aanwijspijlen

en -nummers kunnen de markeringslatten

een duidelijk overzicht van de situatie

geven, zodat in geval van reconstructie geen

onduidelijkheid over de oorspronkelijke

toestand zal ontstaan.

MARKERINGS-

KOFFER 

ART.  NR. H  - 1000

Model MI-701

In Samsonite koffer

Afmetingen: 48 x 36 x 13 cm

Gewicht: 8,5 kg

markering en 
registrering



10.02

Artikelnummer Inhoud

D - 91100 2 Krijthouders met markeringskrijt

H - 36000 1 Fineliner zwart

H - 36100 1 Fineliner rood

J - 8000 1 Pocket memo recorder

J - 8100 1 Reservecassette

J - 9000 1 Sketchbord

J - 9500 1 Liniaal, 30 cm

J - 11100 1 Passer

J - 12000 1 Flexibele liniaal

J - 14000 1 Blocnote met millimeterverdeling, A4, 50 vel

J - 15000 4 Kleurpotloden (diverse kleuren)

J - 15500 1 Potlood HB

J - 16000 1 Puntenslijper

J - 17000 1 Vlakgom

J - 75100 1 Rolbandmaat, 20 m

J - 76000 1 Stopwatch

J - 77000 1 Kompas

N - 32000 1 Rolbandmaat, 2 m

REGISTRATIE-

KOFFER 

ART. NR. J  - 1000

Model RK-801

In Samsonite koffer

Afmetingen: 

48 x 36 x 13 cm

Gewicht: 5 kg

Koffers
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10.03MARKERING EN REGISTRERING

Artikelnummer Omschrijving

D - 91100 2 Krijthouders met markeringskrijt

H - 36000 1 Fineliner zwart

H - 36100 1 Fineliner rood

J - 9000 1 Sketchbord

J - 11100 1 Passer

J - 12000 1 Flexibele liniaal

J - 14000 1 Blocnote met millimeterverdeling, A4-, 50 vel

J - 15000 4 Kleurpotloden (diverse kleuren)

J - 15500 1 Potlood HB

J - 16000 1 Puntenslijper

J - 17000 1 Vlakgom

J - 75100 1 Rolbandmaat, 20 m

J - 77000 1 Kompas

N - 32000 1 Rolbandmaat, 2 meter

COMPACTE

REGISTRATIE-

KOFFER 

ART. NR. J  - 5000

Afmetingen: 

44 x 32 x 9 cm

Gewicht: 4,5 kg

Koffers



10.04

Deze uitrusting is samengesteld voor de registratie en 

markering van verkeersongevallen. De uitrusting bevat

naast de benodigde materialen voor het maken van een

situatietekening (een sketchboard, diverse tekenmaterialen

e.d.) de nodige materialen om het ongeval te markeren

t.b.v. fotografische vastlegging. Tevens zijn verpakkings-

materialen en gereedschappen opgenomen in deze koffer.

Ook aan de persoonlijke bescherming is gedacht, een weg-

werpoverall en een paar stevige werkhandschoenen zijn

onderdeel van de uitrusting.

VERKEERS-

ONGEVALLEN

REGISTRATIE EN

MARKERINGS-

KOFFER 

ART. NR. O  - 1000

Model VK-1201

In Samsonite koffer

Afmetingen:

48 x 36 x 13 cm

Gewicht: 9,5 kg

Koffers
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10.05MARKERING EN REGISTRERING

Inhoud Verkeersongevallenkoffer

Artikelnummer Inhoud

A - 70000 1 Removal, waterloze zeep

C - 20000 1 Magneet met handgreep

C - 24000 1 Pincet, spits, 10 cm

C - 4100 2 Pipetflesjes, 10 ml

C - 68000 25 Reukloze tealeenzakken, 60 x 40 cm

C - 74000 10 Vel witte zelfklevende etiketten

C - 75000 5 Reageerbuisjes met stoppen, 100 x 16 mm

C - 82000 1 Hardplastic doos met deksel, 12 x 8 x 3 cm

C - 84000 5 Hardplastic doos met deksel, 6 x 4 x 1,5 cm

C - 86000 25 Reukloze tealeenzakken met druksluiting en

schrijfvlak, 10 x 15 cm

C - 89000 25 Reukloze tealeenzakken met druksluiting en

schrijfvlak, 6 x 8 cm

F - 106000 1 Handdoek, badstof

H - 10000 10 Plastic bordjes met cijfers 0 t/m 9, zwart-wit/

wit-zwart

5 Plastic bordjes met pijlen, zwart-wit/wit-zwart

H - 11000 5 Driepootstandaards, opvouwbaar, verchroomd

H - 12000 5 Nylon verlengstaven met punt 

H - 31500 1 Etui met 3 stuks markeringskrijt 2 x 2 x 15 cm 

(geel, rood en wit)

H - 36000 1 Viltstift, zwart

H - 40000 1 Plastic doos voor het opbergen van diverse 

materialen

I - 35000 1 Zaklamp met magneet

J - 9000 1 Sketchboard, A-4 formaat

J - 9500 1 Lineaal 30 cm

J - 9600 1 Geo-driehoek (gradenboog)

J - 14000 1 Blocnote met millimeterverdeling, A4, 50 vel

J - 15000 3 Kleurpotloden

J - 15500 1 Potlood HB

J - 15700 1 Vulpotlood 0,5 mm met navulling 

J - 17000 1 Vlakgom

J - 75400 1 Rolbandmaat 30 m, glasvezel

J - 77500 1 Kompas

K - 20000 1 Steelloep 3,5x, Ø 75 mm

N - 1500 1 Zakmes met diverse voorzieningen

N - 3100 1 Kombinatietang, 160 mm

N - 10500 1 Schroevedraaierset, 5-delig

N - 32500 1 Duimstok 1 m, plastic

V - 102600 1 Werkhandschoenen

V - 210000 1 Wegwerpoverall met capuchon, maat large



Meetapparatuur

10.06

Artikelnummer Inhoud

H - 10100 1 Set hardplastic bordjes met cijfers 0 t/m 20, 

ene zijde zwart/wit, andere zijde wit/zwart

10 Kunststof standaards, Ø 6 cm, hoogte 2,5 cm

5 PVC verlengstaven met punt, lengte 17 cm

5 PVC verlengstaven met punt, lengte 25 cm

1 Kunstleren etui

Artikelnummer Omschrijving

J - 80000 Meetwiel, met één wiel, voor het bepalen van afstanden

over de weg. Het telwerk is tot op 1 cm af te lezen en 

gaat tot 9999 meter. Het handvat is deelbaar, 

waardoor het meetwiel in de meegeleverde koffer past.

De koffer heeft afmetingen: 53 x 18 x 34 (l x b x h). 

Het geheel, incl. meetwiel weegt 4,48 kg. 

Het meetwiel zelf weegt 2,58 kg.

SPOREN-

MARKERINGSET 

ART.  NR. H - 7000

Afmetingen: 

27 x 11 x 10 cm

Gewicht: 1,80 kg

Koffers
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10.07MARKERING EN REGISTRERING

Meetapparatuur

Artikelnummer Omschrijving

J - 81000 Meetwiel, met twee wielen, voor het bepalen van 

afstanden over de weg. Het telwerk is tot op 1 cm af te

lezen en gaat tot 9999 meter. Het handvat is deelbaar,

waardoor het meetwiel in de meegeleverde koffer past.

De koffer heeft afmetingen: 53 x 20 x 32 (l x b x h). 

Het geheel, incl. meetwiel weegt 4,16 kg. 

Het meetwiel zelf weegt 1,94 kg.

De hieronder genoemde markeringskrijten zijn vettige krij-

ten, die ook op niet-absorberende oppervlakken schrijven.

Ze zijn per 12 verpakt in een kartonnen doosje en hebben

een lengte van 10 cm bij een doorsnede van ca. 8,5 mm. Ze

passen in de krijthouder D-91100.

H - 31000 Markeringskrijt, wit

H - 31100 Markeringskrijt, geel

H - 31200 Markeringskrijt, groen

H - 31300 Markeringskrijt, rood

H - 31400 Markeringskrijt, blauw

D - 91100 Krijthouder, aluminium

De hieronder genoemde krijten worden gebruikt bij het

aanbrengen van markeringen op de weg, bij het fotografe-

ren van verkeersongevallen. De krijten O-19100 t/m 

O-19300 zijn geoliede krijten, wat wil zeggen dat ze (in

tegenstelling tot ongeoliede krijten) ook goed schrijven op

een natte weg. Ze hechten ook beter, wat echter betekent

dat de markeringen later ook moeilijker te verwijderen zijn.

O - 19100 Verkeersongevallenkrijt, geel, 2 x 2 x 15 cm. 

Verpakt per 12 stuks in een kartonnen doosje.

O - 19200 Verkeersongevallenkrijt, rood, 2 x 2 x 15 cm. 

Verpakt per 12 stuks in een kartonnen doosje.

O - 19300 Verkeersongevallenkrijt, wit, 2 x 2 x 15 cm. 

Verpakt per 12 stuks in een kartonnen doosje.

H - 31500 Etui (kunstleer) met 3 stuks verkeersongevallenkrijt 

(2 x 2 x 15 cm; geel, rood, wit).

O - 25000 Verkeersongevallenkrijt, wit, 3 x 5 x 22 cm, geolied.

O - 25010 Verkeersongevallenkrijt, wit, 3 x 5 x 22 cm, ongeolied.

Markeringskrijt



Materialen voor markering

10.08

De bordjes met pijl of nummer, zoals

hieronder beschreven (H-10000 t/m 

H-10600), zijn allen aan de ene zijde wit

met zwarte opdruk en andere zijde zwart

met witte opdruk. Ze zijn allen te gebrui-

ken met de sporenmarkeringsset H-7000,

de driepootstandaard H-11000 en de 

nylon verlengstaven H-12000.

Artikelnummer Omschrijving

H - 10000 Set van 10 hardplastic (PS) bordjes met cijfers 0 t/m 9 

en 5 bordjes met een pijl. Het formaat van de bordjes 

is 7,5 x 12 cm.

H - 10100 Set van twintig hardplastic bordjes, met cijfers 1 t/m 20.

Het formaat van de bordjes is 7,5 x 12 cm.

H - 10200 Set van honderd hardplastic bordjes, met cijfers 1 t/m 99.

Het formaat van de bordjes is 7,5 x 12 cm.

H - 10600 Set van honderd hardplastic bordjes, met cijfers 1 t/m 99.

Het formaat van de bordjes is 12 x 15 cm.

H - 11000 Driepootstandaard, verchroomd en opvouwbaar. 

Te gebruiken met bordjes H-10000 t/m H-10600.

H - 12000 Nylon verlengstaaf met punt. Past in driepootstandaard

H-11000 en op elkaar. Te gebruiken met bordjes 

H-10000 t/m H-10600.

H - 13000 Verzwaringsschijven voor H-11000, zwart gecoat staal,

Ø 4,5 cm, gewicht ca. 95 gram.

H - 20000 Set zelfklevende witte etiketten met zwarte cijfers 

0 t/m 9, van elke soort zeven vel met elk 6 stuks. 

De cijfers zijn 34 mm hoog, tevens is een 3 cm lange 

schaal verdeling in mm aanwezig. 

Eén vel heeft afmeting 11,5 x 9 cm.

H - 20100 Set zelfklevende witte etiketten met zwarte cijfers 

0 t/m 9, van elke soort zeven vellen met elk 6 stuks. 

De cijfers zijn 17 mm hoog, tevens is een 2 cm lange 

schaal verdeling in mm aanwezig. 

Eén vel heeft afmeting 5,5 x 5 cm.
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10.09MARKERING EN REGISTRERING

Materialen voor markering

H - 21000 Set van tien vellen zelfklevende witte etiketten met

zwarte pijl (60 mm lang) en een 3 cm lange schaal-

verdeling in mm. Een vel van 11,5 x 9 cm bevat 10 

etiketten met pijlen.

H - 21100 Set van tien vellen zelfklevende witte etiketten met

zwarte pijl (28 mm lang) en een 1,5 cm lange schaal-

verdeling in mm. Een vel van 4,5 x 6,5 cm bevat 10

etiketten met pijlen.

H - 21200 Set van tien vellen zelfklevende zwarte etiketten met

witte pijl (60 mm lang) en een 3 cm lange schaalverde-

ling in mm. Een vel van 11,5 x 9 cm bevat 10 etiketten 

met pijlen.

H - 21500 Set van tien vellen zelfklevende witte etiketten met rode

pijl (60 mm lang) en een 3 cm lange schaalverdeling

in mm. Een vel van 11,5 x 9 cm bevat 10 

etiketten met pijlen.

H - 25000 Opvouwbare markeringslat, 10 meter met secties van

25 cm (na uitvouwen), afwisselend wit en zwart. 

De breedte van de markeringslat is 5 cm.

H - 26000 Afzetband, rood/wit geblokt, met zwarte opdruk:

"NIET BETREDEN POLITIE". Het stevige afzetband is 7 cm

breed en 500 m lang. Verpakt in een dispenserdoos.

H - 27000 Magnetische maatlat, 60 cm lang en 1 cm breed, 

met zwart/witte cm verdeling.

H - 27500 Magneetplaatje, wit (10 x 15 cm)

H - 50000 Rol zelfklevende markeringstape (10 meter), zwart-wit

bedrukt met verdeling in mm, halve cm en 5 cm. 

De tape is 1 cm breed.

H - 25000

H - 26000

H - 27000

H - 50000



10.10

Artikelnummer Omschrijving

H - 51000 Set zelfklevende markeringsringen op vel, 10 zwarte

en 10 witte. Elk vel (15 x 16 cm) bevat drie 

markeringsringen: Ø 9-13 cm, Ø 6-9 cm en Ø 3-6 cm.

J - 74500 Rolbandmaat, glasvezel versterkte kunststof band 

(1,2 cm breed), lengte 10 m, in kunststof trommel 

(Ø 11 cm). 

J - 75100 Rolbandmaat, glasvezel versterkte kunststof band 

(1,2 cm breed), lengte 20 m, in kunststof trommel 

(Ø 14,5 cm).

J - 75400 Rolbandmaat, glasvezel versterkte kunststof band 

(1,2 cm breed), lengte 30 m, in kunststof trommel 

(Ø 17 cm).

H - 25610 Waterpasbaken, opvouwbaar, hout, lengte 3 meter, 

breedte 3 cm. Opgevouwen (10 secties): 38 cm x 8 x

3 cm. De schaal is wit met zwarte en rode opdruk. De

ene zijde heeft een E-verdeling waarbij de tweede meter

een rode E-verdeling en zwarte cijfers heeft. De eerste

en derde meter zijn geheel in zwart bedrukt. De andere

zijde van de maatlat heeft een doorlopende schaal met

millimeterverdeling en centimeternummering (zwart).

H - 25600 Waterpasbaken, opvouwbaar, hout, lengte 2 meter, 

breedte 2,5 cm. Opgevouwen (10 secties): 27 cm x 5,5 x

2,5 cm. De schaal is wit met zwarte en rode opdruk.

De ene zijde heeft een E-verdeling waarbij de tweede

meter een rode E-verdeling en zwarte cijfers heeft. 

De eerste meter is geheel in zwart bedrukt. De andere

zijde van de maatlat heeft een doorlopende schaal met

millimeterverdeling en centimeternummering (zwart).

E - 49500 Markeringsband, gemaakt van weefsel versterkte kunststof.

De band is 3 meter lang en 6 cm breed. De decimeters

zijn met cijfers aangegeven, verder is de band verdeeld

in 5 mm brede wit-zwarte blokken. Het begin heeft een

metalen, uitklapbare hoek, om de band ergens achter

te kunnen haken. De rugzijde is wit/rood bedrukt met

een verdeling van 50 cm.

Materialen voor markering
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11.01VERDACHTENFOTOGRAFIE

Verdachtenstoel

De robuust uitgevoerde verdachtenstoel is draaibaar en kan

in drie posities vergrendeld worden: voor het fotograferen van

de verdachte recht van voren, schuin van voren en van opzij.

De zitting, rug- en zijleuningen zijn met kunststof bekleed,

voor een lange levensduur en gemakkelijke reiniging. De

voetensteun is gemaakt van zwart gespoten plaatmateriaal.

De hoogte van de zitting is verstelbaar met behulp van een

gasveer (van 54 tot 72 cm hoogte).

De ronde onderplaat (Ø 56 cm) kan (indien gewenst) met

schroeven aan de vloer bevestigd worden.

VERDACHTEN-

STOEL

ART. NR. G - 11000

Gewicht: 31,5 kg

De nummerinrichting wordt gebruikt om

bij het fotograferen van verdachten gege-

vens mee te fotograferen.

De nummerinrichting is voorzien van een

zwart geverfd stalen bordje (30 x 10 cm)

waarop met magnetische cijfers en letters

de benodigde gegevens kunnen worden

samengesteld.

De horizontale buis met daaraan het

bordje is verstelbaar. De maximum

afstand van het midden van het bordje

tot de verticale buis is 65 cm. De hoogte

van de horizontale buis is ook instelbaar:

van 1,01 tot 1,75 m.

Artikelnummer Omschrijving

G - 15000 Nummerinrichting, gewicht 4,2 kg

G - 15500 Magnetische letters (kapitalen), 2,5 cm hoog, per letter.

G - 15600 Magnetische cijfers (2,5 cm hoog), set (0-9).

J - 18500 Wandmeetinrichting voor het opmeten van de lengte 

van personen. Maximaal 2,30 meter

verdachtenfotografie
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12.01LOEPEN

Loepen

Artikelnummer Omschrijving

K - 1000 Klassificeerloep, compleet met een telschijf voorzien

van één haarlijn (Henry-disc K-1100). Deze loep is

voorzien van een aplanatische lens (Ø 40 mm) die een

mooi, helder beeld geeft. Door de lens gezien, is de

gehele telschijf zichtbaar (binnendiameter 58 mm).

K - 1700 Als K-1000, echter zonder telschijf

K - 1100 Telschijf met één haarlijn (Henry-disc) voor 

klassificeerloep K-1700.

K - 20000 Steelloep, doorsnee 75 mm, één lens, met een vergroting

van ca. 3,5 maal (10 dioptrie)

K - 21000 Steelloep, doorsnee 75 mm, echter aplanatisch (twee

lenzen). Deze loep geeft een veel mooier en scherper

beeld dan K-20000 (zie afbeelding). 

De vergroting is 3,5 maal (10 dioptrie).

K - 40000 Zakloep in etui, vergroting ca. 3 maal. 

Doorsnee van de (glazen) lens is 45 mm.

K - 41000 Inslagloepje, kunststof huis met glazen lenzen 

Ø 20 mm. De vergroting is 10 maal.

loepen
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13.01VERPAKKINGSMATERIAAL

Brandzakken

Onderstaande brandzakken zijn gemaakt van Nylon 11

(een merknaam van deze nylonsoort is bijvoorbeeld Rilsan).

Nylon 11 heeft de eigenschap om  apolaire stoffen slecht

door te laten. Apolaire stoffen zijn bijvoorbeeld de kool-

waterstoffen waaruit benzine, terpentine e.d. bestaan. 

Deze zakken zijn dan ook bij uitstek geschikt voor het 

vervoeren van monsters van brandhaarden, die onderzocht

moeten worden op de aanwezigheid van brandversnellende

middelen. 

Artikelnummer Omschrijving

C - 63900 Brandzak van nylon 11, dikte 0,04 mm, 

afmeting 20 x 39,5 cm.

C - 64000 Brandzak van nylon 11, dikte 0,04 mm, 

afmeting 25 x 50 cm.

C - 64100 Brandzak van nylon 11, dikte 0,04 mm, 

afmeting 35 x 60 cm.

C - 64200 Brandzak van nylon 11, dikte 0,04 mm, 

afmeting 45 x 75 cm.

C - 64001 Binders voor brandzakken, per 10 stuks.

C - 66000 Plastic zak (PE), 160 x 95 cm, verpakt per 5 stuks.

C - 67000 Plastic zak (PE), 100 x 60 cm, verpakt per 10 stuks.

C - 68000 Plastic zak (PE), 60 x 40 cm, verpakt per 50 stuks.

C - 69000 Plastic zak (PE), 48 x 18,6 cm, verpakt per 100 stuks.

C - 70000 Plastic zak (PE), 45 x 14,4 cm, verpakt per 100 stuks.

C - 71000 Plastic zak (PE), 15 x 31 cm, verpakt per 100 stuks.

De polyetheen gripzakken hebben een druksluiting en (met

uitzondering van C-88500) een aantal opgedrukte vlakken,

die beschrijfbaar zijn.

C - 89000 Gripzak, 6 x 8 cm, verpakt per 100 stuks.

C - 86000 Gripzak, 10 x 15 cm, verpakt per 100 stuks.

C - 87500 Gripzak, 15 x 20 cm, verpakt per 100 stuks.

C - 88000 Gripzak, 16 x 23 cm, verpakt per 100 stuks.

C - 87000 Gripzak, 22 x 28 cm, verpakt per 100 stuks.

C - 88500 Gripzak, 30 x 40 cm, verpakt per 100 stuks.

Plastic zakken

verpakkingsmateriaal



13.02

De hardplastic doosjes met deksel, zijn allen van een glas-

heldere hardplastic soort (polystyreen) gemaakt. 

Artikelnummer Omschrijving

C - 82000 Hardplastic doos, buitenafmeting 11,5 x 7,5 x 3 cm.

C - 83000 Hardplastic doos, buitenafmeting 9,5 x 6,8 x 3,5 cm.

C - 84000 Hardplastic doos, buitenafmeting 5,7 x 3,6 x 1,7 cm.

C - 85000 Hardplastic doos, buitenafmeting 16 x 4,4 x 3,3 cm.

Kledingstukken met biologische sporen, vooral enigzins

vochtige, mogen nooit in plastic zakken verpakt worden.

Dit zou biologische afbraak van de sporen bevorderen.

Daarom worden in dat geval altijd papieren zakken

gebruikt.

C - 91000 Papieren bodemzak (bruin), buitenafmeting 28 x 45 cm.

C - 91500 Papieren bodemzak (bruin), buitenafmeting 38 x 57 cm.

C - 92500 Papieren zak (bruin, dubbelwandig), 

buitenafmeting 43 x 75 cm.

C - 75000 Reageerbuis (kunststof) met plastic stop

C - 76000 Plastic flesje met stop, kegelvormige bodem 

(9,5 cm hoog, doorsnede inwendig: 22 mm)

C - 78000 Wegwerp pipet (3 ml, met maataanduiding per 

0,5 ml), kunststof. Verpakt per 25 stuks.

Plastic doosjes

Papieren zakken

Overig
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14.01BESCHERMING EN HYGIËNE

Handschoenen

Onderstaande latexhandschoenen zijn allen ongesteriliseerd

en verpakt in een kartonnen doos, tevens dispenser, per 100

stuks (50 paar). De gepoederde handschoenen zijn makke-

lijker aan te trekken dan de ongepoederde. De ongepoeder-

de hebben als voordeel dat ze geen contaminatie van sporen

met het gebruikte poeder kunnen geven. Bovendien komt

het voor dat men allergisch is/wordt voor het poeder. Allergie

hebben of krijgen voor de latex zelf, komt overigens ook voor.

Artikelnummer Omschrijving

C - 58900 Latex handschoenen, extra small, gepoederd.

C - 59000 Latex handschoenen, small, gepoederd.

C - 59010 Latex handschoenen, small, ongepoederd.

C - 59200 Latex handschoenen, medium, gepoederd.

C - 59210 Latex handschoenen, medium, ongepoederd.

C - 59300 Latex handschoenen, large, gepoederd.

C - 59310 Latex handschoenen, large, ongepoederd.

C - 59100 Latex handschoenen, extra large, gepoederd.

C - 59110 Latex handschoenen, extra large, ongepoederd.

Onderstaande vinylhandschoenen zijn ongesteriliseerd en

verpakt in een kartonnen doos, tevens dispenser, per 100

stuks (50 paar). Vinyl handschoenen zitten niet zo strak om

de huid als latex handschoenen. Ze zijn licht gepoederd en

beschermen wat beter tegen chemicaliën dan latex hand-

schoenen.

C - 59500 Vinyl handschoenen, small.

C - 59700 Vinyl handschoenen, medium.

C - 59800 Vinyl handschoenen, large.

C - 59600 Vinyl handschoenen, extra large.

De latex handschoenen C-60000 t/m C-60300 zijn gesterili-

seerde chirurgen handschoenen (gepoederd) die per paar,

steriel, zijn verpakt in een gesealde envelop.

C - 60000 Latex handschoenen, gesteriliseerd, maat 6,5.

C - 60100 Latex handschoenen, gesteriliseerd, maat 7.

C - 60200 Latex handschoenen, gesteriliseerd, maat 7,5.

C - 60300 Latex handschoenen, gesteriliseerd, maat 9.

C - 61000 Latex (huishoud)handschoenen, large, per paar.

C - 62000 Polyetheen (PE) wegwerphandschoenen, per 100 stuks.

V - 10200 Chemicaliënbestendige handschoenen (nitril), 

als bescherming bijvoorbeeld bij het etsen (maat 9).

bescherming en hygiëne
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Artikelnummer Omschrijving

F - 84000 Geur- en stofmasker, met uitademventiel. 

Door de verwerking van een laagje actieve kool in het 

filter, wordt een geurvermindering bewerkstelligd.

V - 204000 Willson stofmasker met uitademventiel (P2)

V - 205000 Filgifmasker met uitademventiel (P3)

F - 56000 Wegwerp operatieschort (wit PE), per 10 stuks verpakt

F - 57000 Wegwerp schoenovertrekken, blauw plastic, 

verpakt per 10 stuks.

F - 58000 Baretten (PP, hoofdkapjes) in dispenser doos van 

200 stuks.

Adembescherming

Overige
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14.03BESCHERMING EN HYGIËNE

Overige

Artikelnummer Omschrijving

V - 131000 Veiligheidscontainer voor injectiespuit

F - 66500 Naaldencontainer

De wegwerpoveralls zijn gemaakt van Tyvek (een non-

woven gemaakt van hoge dichtheid polyetheen vezels;

Tyvek is een handelsmerk van DuPont). Ze zijn uitgerust

met een capuchon, de mouwen en pijpen sluiten af met

behulp van elastiek.

V - 210000 Wegwerpoverall, Tyvek, L (large)

V - 211000 Wegwerpoverall, Tyvek, EL (extra large)

V - 212000 Wegwerpoverall, Tyvek, EEL (extra extra large)

V-131000
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15.01GEREEDSCHAP EN INSTRUMENTEN

Pincetten

Scalpels

Artikelnummer Omschrijving

C - 22000 Wegwerp pincet, plastic, lengte: 10 cm, per 10 stuks.

C - 22100 Wegwerp pincet, plastic, lengte 13 cm, steriel verpakt,

per 25 stuks.

De pincetten C -23000 t/m C-25000 zijn allen van roestvrij

staal. Er zijn, naast verschillende lengtes, soms twee 

uitvoeringen: met spitse bek of stompe bek.

C - 24000 Pincet, RVS, met spitse bek, 10 cm lang.

C - 23000 Pincet, RVS, met stompe bek, 12 cm lang.

C - 24100 Pincet, RVS, met spitse bek, 13 cm lang.

C - 23300 Pincet, RVS, met stompe bek, 14 cm lang.

C - 24500 Pincet, RVS, met stompe bek, 20 cm lang.

C - 25000 Pincet, RVS, met stompe bek, 26 cm lang.

V - 105000 Klempincet, plastic, 11 cm lang (niet zuurbestendig)

V - 107000 Klempincet, polypropyleen, 13 cm lang. Geschikt voor 

etsen, maar ook heel handig om plastic zakken e.d. 

op te hangen in een cyanoopdampkast.

C - 29000 Scalpelhouder, roestvrij staal (incl. scalpel 15,5 cm lang)

C - 30100 Scalpelmesjes (nr. 23), voor scalpelhouder C-29000,

100 stuks in een kartonnen doosje. De scalpelmesjes

zijn individueel en steriel verpakt in dichtgesealde folie.

gereedschap en instrumenten
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Artikelnummer Omschrijving

B - 91000 Schaar, roestvrij staal, 15,5 cm lang

B - 91200 Schaar, roestvrij staal, 12,5 cm lang

B - 91300 Schaar, roestvrij staal, 17,5 cm lang

D -100000 CONFIRM™ Security laminate verifier, een handappa-

raatje voor het inspecteren van 3M retroreflecterende

folie met coaxiaal licht. Retroreflecterende folie wordt

o.a. op het Nederlandse rijbewijs gebruikt (met coaxia-

le verlichting worden ovalen met daarin de letters NL

zichtbaar)

Werkt op twee AA (penlight) batterijen (niet meegeleverd).

Overige
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16.01SPECIALE APPARATUUR

Polilight

De Polilight 500 is een lichtbron gebaseerd

op een 500 Watt xenon-arc booglamp. 

Deze lamp levert licht in het UV, het zicht-

bare gebied en het infrarood,  waarbij als

bijzonderheid is te noemen dat in het zicht-

bare gebied de intensiteit van het licht over

het hele spectrum  even sterk is, net als zon-

licht. Dit in tegenstelling tot halogeenlam-

pen, die relatief minder licht van lagere 

golflengtes (blauw) leveren en meer licht 

van hogere golflengtes (rood).

De PL500 heeft naast wit licht, nog 11 

andere golflengtebereiken (van UV tot rood

licht). Met behulp van de fijnafstemming kan

in het gehele zichtbare spectrum een smal

golflengtegebied van ca. 40 nm gekozen

worden.

Het golflengtegebied wordt rechtstreeks

gekozen door middel van een toets op het

paneel aan de voorzijde van het instrument,

of stapsgewijs via de afstandsbediening (met

3 m lang snoer). De bediening van de filters

en de fijnafstemming verloopt met stappen-

motoren. De afstandsbediening is via een

RS232-aansluiting met de lichtbron verbonden. 

Deze uitgang kan ook gebruikt worden voor

bediening van het instrument via een compu-

ter (met behulp van software, optionele

accessoire). Eveneens een optionele accessoire

is een password bescherming (waarvoor de

golflengtekeuzetoetsen worden gebruikt).

Hiermee wordt voorkomen dat onbevoegde

of onopgeleide personen de lichtbron in 

kunnen schakelen.

Eveneens via de afstandsbediening of via

toetsen op het voorpaneel is de regeling van

de lichtsterkte (8 standen, van ± 15 tot 100%

in gelijke stappen).

POLILIGHT

PL500

ART. NR. I - 7000

Afmetingen (lxbxh):

33 x 15 x 37 cm

Gewicht: 9,9 kg

1

1

1

1

1

4

1

4

1

•

•

•

•

•

•

Standaard uitrusting van PL500

PL500 met netsnoer en gebruiksaanwijzing

Draagkoffer

Houder voor de lichtgeleider

Vloeistof lichtgeleider, 2 m met beschermmantel (RVS) 

en focusseerlens

Afstandsbediening met 3 m lang snoer

Filterbrillen: helder (UV), geel, oranje en rood

Sperfilterhouder met ringen voor Nikon en Olympus 

(49-58 en 52-58)

Sperfilters (long pass): lichtgeel (GG475), geel 

(OG515), oranje (KV550) en rood (OG590)

Set zekeringen (8A) en één inbussleutel (3 mm)

Optionele accessoires

Password bescherming voor inschakelen van de lichtbron

(1.331 mogelijke combinaties, instelling met behulp 

van op een computer (niet meegeleverd) te installeren 

software en een kabel.

Afstandsbediening via een computer (bestaat uit een 

kabel plus software, computer niet meegeleverd).

Episcopisch licht accessoire

Sperfilters (band pass): 565, 590 en 610 nm

Sperfilterhouder voor band pass filters (heeft een langer

huis, om draaien van de filters (fijnafstemming) mogelijk

te maken)

IR-kit bestaande uit een IR-lichtgeleider met adapter en 

4 sperfilters (long pass: 610, 715, 780 en 830 nm)

speciale apparatuur
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De hieronder genoemde kunststof filterbrillen worden gele-

verd in een beschermend etui. Ze kunnen over een bril

gedragen worden.

Artikelnummer Omschrijving

D - 21000 Filterbril helder, voor bescherming tegen UV.

I - 505500 Filterbril geel (wordt bijvoorbeeld gebruikt met Basic

Yellow 40 onder blauw licht).

I - 505600 Filterbril oranje (wordt bijvoorbeeld gebruikt bij het

zoeken naar spermasporen onder 450 nm verlichting,

of met Rhodamine 6G gekleurde cyanoacrylaat onder

505 nm verlichting).

I - 505700 Filterbril rood (wordt bijvoorbeeld gebruikt met 1,2-IND

of DFO onder 530 nm verlichting).

I - 506000 300 Watt Xenon Arc lamp, reservelamp voor Polilight

PL10 en PL6.

I - 701000 Lamppakket met 500 Watt Xenon Arc lamp, voor

Polilight PL500

I - 509500 Episcopic Light Accessory, een accessoire om met

gebruikmaking van de lichtgeleider van een Polilight,

vingerafdrukken met coaxiaal licht te kunnen zoeken en

fotograferen.

Polilight toebehoren
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16.03SPECIALE APPARATUUR

ESDA

ESDA

APPARAAT

ART. NR.

M - 330000

De ESDA (electrostatic detection apparatus) is het bekendste en meest gebruik-

te apparaat, voor het zichtbaar maken van doordrukschrift. Omdat het proces

niet-destructief is, kunnen op doordrukschrift onderzochte documenten hierna

nog chemisch behandeld worden voor het onderzoek op vingersporen.

Het te onderzoeken document wordt, met de te onderzoeken zijde naar boven,

op het vacuumbed (de gesinterd bronzen plaat op de afbeelding) gelegd.

Hierna wordt de ESDA film, een dunne kunststof film, van de rol genomen en

over het document heen getrokken. Vervolgens wordt de vacuumpomp inge-

schakeld. Nadat de film is strak getrokken op het document, wordt de corona

unit ingeschakeld en twee tot drie keer op geringe hoogte over de film heen

bewogen. Hiermee wordt de film electrostatisch opgeladen.

Het vacuumbed wordt nu opgelicht en men laat nu de cascade ontwikkelaar

van bovenaf over het document lopen (zie afbeelding). De cascade ontwikke-

laar bestaat uit kleine glasparels gemengd met toner. De glasparels zijn

bedekt met een dunne laag tonerpoeder. De cascade ontwikkelaar, die vanaf

het vacuumbed in een opvangbak loopt, kan eenvoudig vanuit de opvangbak

in de pot geretourneerd worden. Op de plaats waar doordrukschrift aanwezig

is, wordt de toner vastgehouden, zodat het schrift direct leesbaar is.

Voor het vastleggen van het verkregen resultaat, wordt transparente kleeffilm

(vellen met schutblad, 25 x 35 cm) gebruikt.

De procedure kan desgewenst meerdere keren gedaan worden, 

zonder nadelige gevolgen voor het document of vervolgonderzoeken.

Voor het onderzoeken van doordrukschrift in boeken, waar de procedure met

cascade ontwikkelaar niet zo makkelijk is, is een methode waarbij een poeder-

wolk gebruikt wordt. Hiervoor wordt een kap over de bronzen plaat geplaatst,

waarin gedurende enige seconden tonerpoeder wordt geblazen.

Maximum afmetingen van een te onderzoeken document:  220 x 380 mm

(grotere documenten kunnen zonder probleem opgevouwen onderzocht worden).

Hoogte (inclusief

kap voor poeder-

wolk): 35 cm

Lengte: 65 cm

Breedte: 35 cm

Gewicht: 22 kg

Electrische specifi-

caties: 

230 V, 50 Hz

300 Watt

Leveromvang

ESDA compleet met: een rol ESDA film 

(3 kg, voldoende voor minstens 3.000

documenten), 500 g cascade ontwikke-

laar, 500 g electrostatische toner, 250

vel transparente kleeffilm, bevochtiger

(voor het verhogen van de vochtigheids-

graad van te onderzoeken documenten).

Los verkrijgbaar:

M - 331000 ESDA film, 

rol van 3 kg

M - 331200 Toner, 250 gram

M - 331100 Cascade 

ontwikkelaar, 1 kg

M - 331300 Kleeffilm, 

pak van 250 vel
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VSC-4C

ART. NR.

D - 960000

Een compact, 

transportabel 

documenten-

onderzoekapparaat

Werkt zowel op 12

Volt DC als op 220

Volt AC 

VSC-4C

De VSC-4C heeft uitgebreide mogelijkheden voor het onderzoek aan 

documenten en is daarvoor uitgerust met:

• sterke UV-lampen, voor het onderzoek aan veiligheidskenmerken

• opvallend en doorvallend infraroodlicht

• 100 Watt halogeenverlichitng met zes filters voor het opwekken van 

infraroodluminiscentie

• coaxiale verlichting voor het onderzoek aan retroreflecterende folie

• zijverlichting, voor het onderzoek van doordrukschrift en droogstempels.

De x18 zoomlens voor de videocamera’s bewerkstelligd een vergroting van

maximaal 25 keer. Beeldintegratie (tot 0,25 seconde) maakt het mogelijk

om zwakke fluorescentie waar te nemen. Met de automatische iris, gemotori-

seerde filters en drukknopbediening is de VSC-4C gemakkelijk te bedienen.

De VSC-4C kan aangesloten worden op een PC (onder Windows NT),

waardoor met een te leveren frame grabber kaart en het QDOS software

pakket de mogelijkheden nog uitgebreider zijn. Hierdoor is bijvoorbeeld

langduriger beeldintegratie (tot 20 seconden, komt overeen met 500 beelden),

beeldbewerking (bijvoorbeeld zwart-wit omkering, ruis verwijderen, contrast-

verbetering, export van beelden naar andere programma’s via het clipboard)

en het meten van afstanden en hoeken mogelijk.

Het VSC-4C documentenonderzoekapparaat, uitgerust met kleuren- en infra-

roodvideoapparatuur, is bedoeld voor snelle controle van paspoorten en

visa, alsmede voor het gebruikelijke documentenonderzoek aan ballpointinkten

en dergelijke.

Technische details

Camera: CCD, kleur en IR

Integratie van beelden: tot 0,25 s

Cameralens: x18, vergroting tot 25 maal

op de 23 inch monitor

Camerafilters: 10 rode en infrarode filters

met doorlatingen vanaf 610, 630, 645,

665, 695, 715, 780, 850 en 1000 nm

plus een breedbandfilter voor zichtbare

fluorescentie. Alle filters gemonteerd in

een filtercaroussel.

Monitor: 23 inch kleurenscherm, digitaal

TFT, kantelbaar.

Lichtbronnen: 

• 100 Watt halogeenlamp geïntegreerd

met zes filters voor het opwekken van IR-

fluorescentie. Met de zes filters kunnen

verschillende golflengtebereiken geko-

zen worden: 400-450, 440-580, 

480-620, 530-560, 580-700 en 

630-740 nm.

• Vier 12,8 Watt gloeilampen voor

opvallend wit en IR-licht

• Vier 12,8 Watt gloeilampen voor 

doorvallend wit en IR-licht

• Zijverlichting: 12,8 Watt gloeilamp

• Co-axiaal licht: 12,8 Watt gloeilamp

• UV-licht: 4 x 8 Watt TL lampen 

(lange golf UV)
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16.05SPECIALE APPARATUUR

VSC-2000/HR

VSC-2000/HR

ART. NR.

D - 800000

De VSC-2000/HR, de opvolger van de VSC-1 en VSC-2000, is een

documentenonderzoekapparaat met een geïntegreerd zakenbeheerpro-

gramma. De VSC-2000/HR kan zowel via de knoppen op het appa-

raat zelf, als via de meegeleverde computer (draait onder Windows

2000) aangestuurd worden. Er zijn uitgebreide mogelijkheden voor

verlichting. De gecombineerde kleuren- annex infraroodcamera heeft

een hoge resolutie (1360 x 1024 pixels).

De verkregen beelden/resultaten kunnen op de harde schijf van de

computer worden bewaard, waarbij tevens instellingen als gebruikte

verlichting, filter, integratietijd e.d. worden bewaard. De resultaten wor-

den per zaak opgeslagen, waardoor het beheer overzichtelijk blijft.

De opgeslagen beelden kunnen uitgeprint worden (inclusief de instellin-

gen), maar ook naar andere bestandsformaten geëxporteerd worden.

De VSC-2000/HR kan zelfs geautomatiseerd inkten vergelijken, als

aangegeven wordt welke twee delen van het beeld daarvoor met

elkaar vergeleken moeten worden. Hierna kan, indien nodig, het resul-

taat nog handmatig geoptimaliseerd worden, bijvoorbeeld door met

integratie fluorescentie een hogere intenstiteit te geven.

Met behulp van een ingebouwde microspectrometer kan zowel de kleur

als de fluorescentie van een inkt worden bepaald. Met behulp van de

software kan de absorptie c.q. fluorescentie van verschillende inkten, in

het golflengtebereik 400-1000 nm, in één grafiek worden weergeven.

Technische details

Camera: gecombineerd kleur en IR, 

3-CCD chip

Integratie van beelden: tot 20 s

Cameralensen: één gemotoriseerde x10

lens plus één extra lens, optische vergro-

ting tot 65 maal (digitaal tot 130 maal) op

de (standaard) 21 inch monitor.

Camerafilters: 13 rode en infrarode filters

met doorlatingen vanaf 570 tot 1000 nm

plus een breedbandfilter voor zichtbare

fluorescentie en één open positie. Alle fil-

ters zijn gemonteerd in een filterhouder.

Een variabel interferentiefilter (400-1000

nm) met een doorgelaten golflengtebereik

van (gemiddeld) 40 nm kan separaat, of

in combinatie met de rode en infrarode

filters, gebruikt worden.

Computer: up-to-date model

Monitor: 21 inch kleurenscherm (groter

scherm mogelijk).

Lichtbronnen: 

• 250 Watt halogeenlamp met geïnte-

greerde filters voor het opwekken van

IR-fluorescentie. De negen verschillende

golflengtebereiken zijn: 

400-480, 400-540, 440-580, 

480-620, 530-660, 580-700, 

630-740, 650-750 en 400-750 nm.

Het licht kan via optiek nog gebundeld

worden, om daarmee een nog intense-

re lichtspot te maken.

• Twee (regelbare) 20 Watt gloeilampen

voor opvallend wit en IR-licht

• Twee (regelbare) 30 Watt gloeilampen

voor doorvallend wit en IR-licht

• Scheerlicht: 20 Watt halogeenlamp

• Co-axiaal licht: 24 Watt gloeilamp

• Lange golf UV-licht (365 nm): 

4 x 8 Watt TL lampen (opvallend), 

2 x 6 Watt (doorvallend).

• Als accessoire: korte golf UV-licht in

een speciale (veiligheids)module.



Materialen voor etsen
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Artikelnummer Omschrijving

M - 31000 Etsvloeistof voor staal (volgens Fry), 100 ml

M - 32000 Schoonmaakvloeistof voor het vetvrij maken van metaal

(trichlooretheen), 100 ml in glazen fles

M - 32100 Koperchloridehydraat, 50 gram

M - 32200 Etsvloeistof voor aluminium, op basis van natrium-

hydroxide

M - 32200 Etsvloeistof voor aluminium, op basis van salpeterzuur

M - 40500 Plumbtesmo, testpapiertjes (40 x 25 mm) voor het 

aantonen van lood (40 per verpakking).

Een toepassing is het vaststellen of kogels in hagel-

patronen van lood gemaakt zijn. Eerst wordt de kogel

in het testpapier gevouwen, het geheel in een tang

genomen en even aangeknepen. Het residue op het

testpapier wordt dan met 1%-ige wijnsteenzuuroplossing

bevochtigd. Met loden kogels wordt een roze tot rode

verkleuring waargenomen.

Plumbtesmo
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Koffers

Artikelnummer Inhoud

C - 15000 1 Plasticine, afdamklei

C - 25000 1 Pincet, RVS, met stompe bek, 26 cm lang

C - 76000 3 Plastic flesje met stop, 9,5 cm hoog, 

Ø 22 cm inwendig

C - 78000 5 Wegwerppipet, kunststof, 3 ml

C - 82000 4 Hardplastic doos (PS) met deksel, 12 x 8 x 3 cm 

F - 101000 1 Pakje Engels pluksel (soort verbandgaas)

M - 31000 1 Etsvloeistof voor staal (volgens Fry), 100 ml

M - 32000 1 Schoonmaakvloeistof voor het vetvrij maken van 

metaal (trichlooretheen), 100 ml in glazen fles

M - 32100 1 Koperchloridehydraat, 50 gram

M - 32200 1 Etsvloeistof voor aluminium, op basis van 

natriumhydroxide

M - 32300 1 Etsvloeistof voor aluminium, op basis van 

salpeterzuur

M - 33100 1 Pannenspons

M - 34000 1 Schuurpapier, in diverse gradaties

N - 8500 1 Set van 6 sleutelvijlen, in etui

V - 102000 1 Paar chemicaliënbestendige handschoenen

V - 107000 1 Klempincet, polypropeen, etsvloeistofbestendig

Deze uitrusting is samengesteld voor het

etsen, ten behoeve van het opnieuw

zichtbaar maken van weggevijlde serie-

nummers in motoren e.d. Naast materialen

voor het verwijderen van verf en het vet-

vrij maken van het te bewerken opper-

vlak, zijn etsvloeistoffen en hulpmiddelen

aanwezig voor het etsen van staal en alu-

minium.

diversen

DIVERSEN

ETS-

KOFFER 

ART. NR. M  - 6000

Model CO-925

Afmetingen: 

44 x 32 x 9 cm

Gewicht: 3,5 kg



1,2-IND (1,2-indaandion), fluorescerend 

reagens voor vingersporen op papier 1.19

5-MTN (5-methylthioninhydrine),

superieur ninhydrinereagens 1.19

ABFO fotolineaal 4.03

Afzetband 10.09

Amido Black 1.22

Aminozuurreagentia 1.17-1.19

Ardrox 1.20

Baretten (wegwerp hoofdkapjes) 14.02

Basic Red 28 1.21

Basic Yellow 40 1.21

Benzoflavon, jodiumfixatief 1.27

Brandzakken 13.01

Chemicaliënbestendige handschoenen 14.01

Confirm verifier 15.02

Contrastbladen 1.10

Coomassie Blue 1.23

Crowle’s Stain 1.23

Cyanoacrylaat 1.20

Cyanoacrylaatkleuringsvloeistoffen 1.20-1.21

Dactykoffer 2.03

Dactyloscopische inkt 2.04

Dactyloscopische tafel 2.01-2.02

DFO, poeder en set 1.18

Dievenvangpoeders en -pasta’s 8.05-8.07

DLK 3.02

Documentenonderzoekapparatuur 16.05-16.06

Dompelbad, voor behandelen van papieren 1.18

Easy Print instant handpalmrol 2.05

Easy Print instant inktkussen 2.05

Electrostatisch liften van schoensporen, 

apparaat voor het (DLK) 3.02

Episcopic Light Accessory (Polilight accessoire) 16.02

ESDA, incl. verbruiksmaterialen 16.03

Ethylcyanoacrylaat 1.20

Etiketten met cijfers 10.08

Etiketten met pijlen 10.09

Etskoffer 17.01

Etsvloeistoffen 17.02

Etui met verkeersongevallenkrijt 10.07

Filterbrillen 16.02

Fixeeroplossing voor bloed 

(2%-ige5-sulfosalicylzuuropl.) 1.23

Fluorescerende kwastpoeder 1.13

Fluorescerende magneetpoeders 1.15

Fluorescerende merkkrijt 8.06

Fluorescerende onzichtbare inkt 8.06

Fluorescerende pasta 8.06

Folie 1.07-1.08,

3.03

Formulierenklem, voor vingerafdrukformulieren 2.04

Fotolineaal 3.05-3.06, 

4.03,

10.09

Fotolineaal, magnetisch 10.09

Fotolineaal, zelfklevende tape op rol 10.09

Gelatinefolie 1.07-1.08, 

3.03

Gentiaanviolet 1.24

Getuigensignalementen 2.09

Geur- en stofmaskers 14.02

Gips, voor het afvormen van schoenindrukken 3.04

Gipskoffer 3.01

Gipsmengkom 3.05

Gipsvorm 3.05

Gipszeef 3.05

Glasplaat, voor dactyinkt 2.08

Glasplaatreiniger (spuitbus) 2.08

Gripzakken 13.01

Handschoenen 14.01

Hard Evidence 1.20

Harder, voor SILMARK 4.01

Hardplastic dozen 13.02

Heglostix 6.01

Hemident 6.01

Hongaars rood 1.23

Houder voor markeringskrijt 10.07

Houder, voor fluorescerende merkkrijt 8.06



Indaandion (1,2-), fluorescerend reagens voor 

vingersporen op papier 1.19

Indicatoren (dievenvangpoeders) 8.07

Ink-cleaner 2.07

Ink-remover Towelette 2.08

Inktfolie 2.05-2.06

Inktkussen, kleurloos voor schoenzolen 3.06

Inktrollen/inktwalsen 2.06

Inktspatel 2.08

Inslagloep 12.01

Instant handpalmrol 2.05

Instant lifters 1.09

Instant poeders 1.13

Instant vingerafdrukkussens 2.04

Jodiumfixatief (op basis van benzoflavon) 1.27

Jodiumonderzoek, chemicaliën voor 1.27

Jodiumonderzoek, koffer 1.26

Kamfer (voor roetvlammethode) 1.27

Klassificeerloep 12.01

Klempincetten 15.01

Kleuringsvloeistoffen, voor cyanoacrylaat 1.20-1.21

Kleuringsvloeistoffen, voor sporen in bloed 1.22-1.24

Koperchloridehydraat, voor het etsen van staal 17.02

Kresto handreiniger 2.07

Kroontjespen, voor fluorescerende inkt 8.06

Kwasten, voor vingerafdrukken 1.16

Latent goud, zilver, zwart (spuitbussen) 1.15

Latex beschermhoesje, voor thermometers 7.04

Latex handschoenen 14.01

Latexset 7.05

LCV (Leucocrystalviolet) 1.24

Lijkenlepel 7.03

Lijkenzakken 7.03

Loepen 12.01

Lossingsmiddel, in spuitbus (SLM) 3.04, 4.03

Luminol, set 6.02

Maatlat, magnetisch 10.09

MacPhail’s reagens(Hemident) 6.01

Magneetetui 1.15

Magneetpenseel 1.16

Magneetplaatje 10.09

Magneetpoeders 1.14-1.15

Magneet 5.02

Magnetische cijfers en letters 11.01

Maraboepenseel 1.16

Markeringsband 10.10

Markeringskoffer 10.01

Markeringskrijt 10.07

Markeringslat, opvouwbaar 10.09

Markeringsringen, zelfklevend 10.10

Markeringstape 10.09

Meetwiel 10.06-10.07

Mengboekje 4.03

Mengschotel 4.03

Mengspatel 4.03

Methylthioninhydrine (5-MTN),

superieur ninhydrinereagens 1.19

Micro Illumination Chamber (MIC) -

Microfilters, voor stofzuigervoorzetstuk 5.02

Mipo-folie (voor het opnemen van microsporen) 5.01

Mondopener 7.03

Mondspiegel 7.03

Naaldencontainer 14.03

NarcoPouch 9.03-9.04

Narcotest 9.02

Narcoticakoffer 9.01

Nilodor 7.05

Ninhydrine in spuitbus (NINPRINT) 1.17

Ninhydrine, poeder en oplossingen 1.17

Ninhydrine, zinkchlorideoplossing

voor het omkleuren van 1.18

NINPRINT, ninhydrine in spuitbus 1.17

Nummerbordjes 10.08

Nummerinrichting 11.01

ODV Narcoticatesten 9.01-9.04

Operatieschort (wegwerp) 14.02

Papieren zakken 13.02

Penseel voor UV- en indicatorpoeders 8.05

Penselen, voor vingerafdrukken 1.16

Penselenkoker, stevig 1.17

Perfect Print vingerafdrukkussens 2.06-2.07

Permadyne, voor het maken van replica’s 4.02

Peroxtesmo 6.01

Personenmeetlat 11.01

Phosphatesmo KM 6.02

Photoflo, Kodak (voor Sticky-side poeder) 1.25

Pincetten 15.01

Pipet, wegwerp 13.02

Plastic zakken 13.01

Plumbtesmo, 

testpapier voor het aantonen van lood 17.02

Pocket Print 2.07

Podotrack 3.06

Poederspatels 9.04

Poedersuspensie (SPR) 1.27
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Polilight 16.01

Post Mortemkoffers 7.01-7.02

PrePrint 2.08

Printake 2.05-2.06

Reageerbuis (kunststof, met stop) 13.02

Registratiekoffers 10.02-10.03

Replica’s, materiaal voor vervaardigen van 4.02

Retabs 2.08

Rhodamine 6G kleurstofoplossing 1.21

Rilsan zakken 13.01

Roestvrijstalen pincetten 15.01

Roetpoeder, vermengingen 1.12

Rolbandmaten (10-30 m) 10.10

Safranine O 1.21

Scalpel, houder en mesjes 6.03,15.01

Scharen 15.02

Schoenovertrekken 3.06, 14.02

Schoenspoorfolie 1.07-1.08,3.03

Schoensporenkoffer 3.01

SILMARK wit en zwart, 

voor het opnemen van vingersporen 1.11

SILMARK, grijs voor werktuigsporen 4.01

SILMARK, verdunner 4.01

SLM, lossingsmiddel 3.04, 4.03

Snowprint Wax (spuitbus) 3.04

Speciaal poeders 1.12

Sporenkoffers 1.01-1.06

Sporenmarkeringsset 10.06

Sporentape 1.10

SPR (poedersuspensie) 1.27

Spuitbus met vingerafdrukpoeder 1.15

SPURFIX 1.10

Standaard (driepoot) voor nummerbordjes 10.08

Steelloep 12.01

Sticky-side poeder 1.25

Stofkam 7.03

Stofmaskers 14.02

Stofzuigervoorzetstuk, voor microsporen 5.02

Stubs, voor schotrestenonderzoek 5.03

Stuifdichte doos, voor verstuiverpenseel 1.17

Sudan Black 1.21, 1.22

Sulfosalicylzuur, fixeeroplossing 1.23

Telschijf voor klassificeerloep 12.01

Testpapier voor het aantonen van lood, Plumbtesmo 17.02

Thermometers 7.03-7.04

Tissue builder 7.05

TOA koffer 1.06

UNIFIX (spuitbus) 3.04

Universele sprayer 3.04

UV-bril 8.05

UV-inkt 8.06

UV-koffers 8.01-8.03

UV-lampen 8.04-8.05

UV-pasta 8.06

UV-poeders 8.05

UV-stift 8.06

Veerunster 9.04

Veiligheidscontainer voor injectiespuit 14.03

Verdachtenstoel 11.01

Verdunner voor SILMARK 4.01

Verkeersongevallenkoffer 10.04

Verkeersongevallenkrijt 10.07

Verpakkingsmateriaal 13.01-13.02

Verstuiverpenseel 1.17

Verstuiverpenseel, poeders voor 1.15

Verwarmingsplaat, voor cyanoacrylaatonderzoek 1.22

Verzwaringsschijven voor nummerbordjestandaard 10.08

Vingerafdrukfolie 1.07-1.08,

3.03

Vingerafdrukkussens 2.04-2.07

Vingerafdrukkwasten 1.16-1.17

Vingerafdrukpoeders 1.12-1.15

Vingerafdruktape 1.10

Vingerstrekkers 7.03

Vinyl handschoenen 14.01

VSC-2000/HR 16.05

VSC-4C 16.04

Wandmeetinrichting 11.01

Wasplaatjes, voor krassporen 4.03

Waterpasbaken 10.10

Wattenstaaf 6.03

Wegwerp pincetten 15.01

Wegwerphandschoenen 14.01

Wegwerpoverall 14.03

Witte SPR 1.27

Xenon Arc lamp (voor Polilight) 16.02

Zakloep 12.01

Zephyrpenseel 1.16

Zilvernitraatpoeder en -pasta 8.07

Zilverplaatje 1.27

Zinkchlorideoplossing, 

voor het omkleuren van ninhydrine 1.18


