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Wat is het MLS FP2-profiel? 

1.1 MLS FP2-profiel is de opvolger van het MLS-profiel. Het is een SKG***-gekeurd profiel met 

conventionele sleutel, technisch patent en certificaat.    

Algemene informatie MLS FP2  

2.1 Waarom is het MLS-profiel nu met patent? 

Wij zijn van mening dat het voeren van een conventioneel sleutelsysteem met technisch patent beter past 
bij een veiligheidsproduct. 

2.2 Liggen de prijzen voor het MLS FP2-profiel dan ook hoger? 

Nee, de prijzen voor dit profiel hebben wij bewust gelijk gehouden met het bestaande MLS-profiel! 

Daarmee heeft u dus een SKG***-keersleutelsysteem (voorheen SKG**) met technisch patent tegen 

scherpe prijzen. 

Technisch patent en certificaat 

3.1 Wat betekent een technisch patent? 

Het technisch patent betekent dat de sleutels wettelijk beschermd zijn tegen ongeautoriseerd namaken. 

Sleutels mogen dus niet zomaar gedupliceerd worden. Uitsluitend via onze dealers kunt u originele 
sleutels nabestellen op vertoon van het originele certificaat.  

3.2 Is een sleutel illegaal te kopiëren? 

Ja, maar dit is strafbaar. 

3.3 Waarom wordt er een certificaat meegeleverd? 

Het MLS FP2-profiel is beschermd en alle sleutelcodes zullen wij registreren. Deze code staat op het 

meegeleverde certificaat. De sleutels van het MLS FP2-profiel kunnen dan uitsluitend op vertoon van dit 
certificaat worden geleverd. 

3.4 Hoe vindt de coderegistratie plaats? 

De sleutelcodes van sets gelijksluitend en van sluitplannen worden door ons ingeschreven in de 
sleutelcoderegistratielijst. Hierbij wordt het aantal uitgegeven en nabestelde sleutels geregistreerd. 

3.5 Hoe is de sleutelcode te herkennen? 

Monosluitingen of cilindersets krijgen de toevoeging 119 op de sleutel staan, dit hoort bij het MLS FP2-
profiel. 

Oude MLS-profiel in combinatie met het nieuwe MLS FP2-profiel 

4.1 Kan ik het nieuwe MLS FP2-profiel gebruiken met het oude MLS-profiel?  

Ja dat kan. De nieuwe MLS FP2-sleutel past zowel op de oude MLS- als de nieuwe MLS FP2-cilinders.  

Echter, de oude MLS-sleutels passen niet op de nieuwe MLS FP2-cilinders. 

4.2 Hebben jullie nog voorraad van het oude MLS-profiel? 

Ja, wij hebben nog voldoende oude MLS-cilinders (met diverse gangbare lengtes) op voorraad, echter zijn 

deze alleen voor nabestellingen bestemd! Oude cilinders kunnen voorlopig nog wel nabesteld worden. 

Sleutels worden alleen met het FP2-profiel geleverd, immers de nieuwe sleutel past ook op de oude 
cilinders. 

4.3 Hoe gaan jullie om met nabestellingen op het oude MLS-profiel?  

Wij zullen toezien op een juiste nabestelling van het oude en nieuwe profiel. Wij zullen dan actief navraag 

doen om te achterhalen hoeveel cilinders/sleutels er in gebruik zijn. Met deze informatie kunnen we dan 

eventueel een passend voorstel doen.  


