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SCHÖNOX ZM egaliseermiddel universeel 
Artikelnummer: 31.22.025

Zeer emissie-arm, zelfverlopend, cementair egaliseermiddel.
Voor alle geschikte ondergronden ook voor renovatie, binnen. 
Zeer geringe krimp en goede vloeieigenschappen.

- geschikt op vloerverwarming
- verbruik ca. 1,5 kg. /m² 
- verwerkbaar met egaliseerrakel of vlakspaan, pottijd ca. 30 min.
- bekleedbaar na ca. 24 uur
- bureaustoelvast volgens DIN EN 12 529
- alléén geschikt voor verlijming met een MS Polymeerlijm
Palletafname: 42 zakken 

Egaliseer trolley
Artikelnummer: 25.23.014

Renotec duo® heeft haar private label concept Duoline® uitgebreid met 
een arbeidsvriendelijke trolley voor het vervoer van egaline.  Egaline in 
25 kiloverpakkingen weegt na het aanmengen met 5 liter water 30 kilo. 
Het tillen van meer dan 25 kilo is niet toegestaan door de Arbowet. 
Reden voor commercieel directeur John Evers en zijn team om een 
trolley te ontwikkelen, waarop probleemloos een met 30 kilo egaline 
gevulde emmer kan worden vervoerd naar de plaats van verwerking. 
De Duoline® trolley is vervaardigd uit duurzame materialen en is voor-
zien van twee grote zwenkwielen en een solide handgreep. Een drietal 
bevestigingspunten zorgt ervoor dat de emmer op zijn plaats blijft staan.  
Door de constructie van de trolley kan de parketteur zelfs het laatste 
restje egaline eenvoudig uit de emmer gieten zonder dat hij die moet 
demonteren.  Het egaliseren van vloeren met egaline past de parketteur 
steeds vaker toe, onder andere bij renovatievloeren. 

De ondergrond, de toepassing en de uiteindelijke bekleding bepalen o.a. welke product(en) moeten wor-
den toegepast.
Wij luisteren naar onze klanten; alleen zo kunnen wij uw wensen vertalen naar een doelgerichte oplossing.
Aftersales staat bij ons hoog in het vaandel: ook na levering houden wij contact met u. 
Of het nu een bestelling, een vraag, of een probleem op de vloer betreft; ons team staat altijd voor u klaar 
met deskundig advies.

Alle prijzen zijn in EURO, exclusief BTW en verzendkosten (franco vanaf € 340,00 netto, tenzij anders aangegeven). Op al onze aanbiedingen en 
leveringen zijn onze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van toepassing.  Levering geschiedt in overleg. Tussentijdse wijzigingen voorbe-
houden.

T: +31 (0)164 - 24 21 70  W: www.renotecduo.nl  E: verkoop@renotecduo.nl

november specials!

Verpakt per 25 kg.



SCHÖNOX iLINE acculijmapparaat in transportkoffer met wieltjes,
met 1 x verwisselbare doseerkop, 2 x accu + oplader
Artikelnummer: 31.70.001

Accu aangedreven apparaat voor het SCHÖNOX iLINE systeem.
Voor het ergonomisch en schoon verwerken van SCHÖNOX iLINE lijmworsten 
op geschikte ondergronden binnen.
Toepassingsgebied: 
voor het verwerken van SCHÖNOX iLINE parketlijm

Producteigenschappen:
- Schoon werk: praktisch geen lijmresten 
- Systeemcomponent voor SCHÖNOX
- Geen compressor nodig, werkt op accu
- Geen hinderlijke kabel
- Ergonomische stahouding
- Eenvoudig hanteerbaar
- Minimale reiniging dankzij praktische 
  wisselbare doseerkop

Het gebruiken van ontluchtingsrollers

- worden gebruikt voor vloeregalisatiemortels
- verbeterende overgang bij het gebruik van meerdere charges
- activeert het totale vloeivermogen van de egalisatiemortels
- mooier en vlakker resultaat, mits gebruikt binnen de verwerkingstijd
- mogelijkheid tot het verlengen d.m.v. een telescoopsteel, zodat men niet meer op de vloer hoeft te komen

Segmenten 50 cm. breed
en

30 mm. hoog!
RVS beugel 

en 
spatscherm!

Demonteerbaar
kunstof

Renotec duo® loopt al jaren voorop op het gebied van kennisoverdracht. 
Wij bieden onze klanten de mogelijkheid om altijd up-to-date te blijven qua 
vakkennis door het geven van professionele workshops.
Nieuwe technieken, het opfrissen van kennis, 
het gebruik van (nieuwe) producten en trainingen op het gebied van nieuwe 
ontwikkelingen, het komt allemaal op maat aan bod. 
We hebben veel kennis in huis en pacht maar gelukkig niet alle. 
Daarom leren wij ook van u en van de experts en trainers die we ook regel-
matig vragen een workshop te geven. 
Dat is ons doel. Workshops zijn er om van elkaar te leren.

*7 november 2011 staat de workshop Egaliseren, Lijmen en Voorbehandelen gepland.

Scan en beleef!

Scan en beleef de SCHÖNOX iLINE!

- Praktische wissel accu en snel oplader
- In transportkoffer
- Gering transportgewicht
- Licht stuurbaar
- Eenvoudig verwisselen van lijmworsten
- Fijnafstelling mogelijk
- Zekere snelstop-functie
- Afstelbare mond tot 29 cm. breed


