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..lijmen? lakken? voegen?..
..gewoon doen!..

Lakspaan
Artikelnummer: 25.40.012B

Spaan met veer 350 mm. RVS
- roestvast edelstaal
- speciaal voor watergedragen producten
- veroorzaakt geen donkere vlekken 
- speciaal afgeronde hoeken

Lijmkammen:
Artikelnummer: 25.10.XXX

Lijmkam 18 cm B1, B3, B6, B11 en B15
 
Verschillende lijmkammen voor het verwerken van onder andere:
MSP-Basic, MS-Elastic, Hard-Elastic, PU950 2K, Parket Basic.
Verlijmen van spaanplaat broodjes, mozaïek, tapis, meerlaags, bourgogne, 
Spatelvertandingen zijn volgens de TKB-norm

Eigenschappen:
- STRATO 101 voegenkit op waterbasis
- samenstelling met 39% vast stofgehalte
- gebruiken in combinatie met schuurstof
- de basisvloeistof blijft homogeen 
  en stabiel
- droogt goed door, blijft niet poederig
- alle kennis en informatie is gebaseerd     
  op toepassing voor het voegen van  
  tapis-spijkergaatjes en naden
- verwerking pindakaas dik

De unieke voordelen:
- klinkt niet in 
  (eenmaal voegen is voldoende)
- tekent niet af bij het lakken of olien
- geschikt voor vloerverwarming
- uitermate geschikt voor exotische 
  houtsoorten
- snel schuurbaar, al mogelijk na 
  30 minuten
- handige 5 liter verpakking
- verbruik ± 15 à 20 m² per liter

Verpakt per 4 x 5 liter Strato 101 voegenkit:
Artikelnummer: 25.10.003 

Reeds vele jaren een topper in de markt!

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

nazomer specials



Zeer emissiearme, hardelastische, watervrije speciale lijm voor parket. Voor het verlijmen van alle gebruikelijke 
parketsoorten zoals parketstroken, staafparket, olie bevattende houtsoorten, hoogkant, mozaïek, tapis, bam-
boe, bourgogne en massief parket dikker dan 15 mm. 
Ook voor onbehandelde kurkplaten op geschikte ondergronden, binnen.
Ook voor het verlijmen van de Schönox TS-contactgeluids-isolatiemat.

Zeer emissiearme, schuifelastische, watervrije speciaallijm voor parket. 
Geschikt voor het verlijmen van meerlaags parket volgens DIN EN 13489. 
Speciaal ontwikkeld voor het direct verlijmen op zandcementdek en anhydriet vloeren, ZONDER voor prim-
eren. Uitermate geschikt voor: vloerverwarming en koeling. 
Optimale warmte en koude geleiding, geluidsreducerend.

Verpakt per 16 kg

Verpakt per 16 kg

POLYMEERlijm, met harde lijmril

POLYMEERlijm voor mozaïek- en 
spaanplaatondervloeren als ook 

meerlaags parket

Zeer makkelijk smeerbaar
Laag verbruik
Grondering niet nodig
Lange verwerkbaarheid
Eén-componentig
Hard-elastische lijmril
Watervrij

Zeer makkelijk smeerbaar
Laag verbruik
Grondering niet nodig
Lange verwerkbaarheid
Eéncomponentig
Blijvend elastische lijmril
Watervrij

Houdbaarheid: 6 maanden
Verbruik bij lijmkam B6/B10: ca. 750 gram/m² = 21m² met 16 kg. (1 emmer)
Verbruik bij lijmkam B11/B15: ca. 1150 gram/m² = 13m² met 16 kg. (1 emmer)
Afluchtingstijd: geen
Soortelijk gew.: ca. 1,50 kg./l. 
Kleur: beige
Kijk op de website voor onze afname mogelijkheden

Houdbaarheid: 6 maanden
Verbruik bij lijmkam B3: ca. 800 gram/m² = 20m² met 16 kg. (1 emmer) 
Verbruik bij lijmkam B11: ca. 1200 gram/m² = 13m² met 16 kg. (1 emmer)
Afluchtingstijd: geen
Soortelijk gew.: ca. 1,60 kg./l. 
Kleur: bruin 
Kijk op de website voor onze afname mogelijkheden

SCHÖNOX Hard Elastic lijm, POLYMEERlijm 
Artikelnummer: 31.18.016

SCHÖNOX MSP Basic lijm. POLYMEERlijm 
Artikelnummer: 31.17.016

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


