CONTACTLIJMEN
omschrijving

COMPACT SPRAY
Contactlijm in spuitbus.

kleur

inhoud

code

transparant 500 ml. 0454-0010

- Ideaal voor herstellingen en het snel verlijmen van vele
materialen.
- Geschikt voor het verlijmen van HPL-kantenbanden.
- 3 spuitbreedtes.
- Ideaal voor horizontale en verticale toepassingen.

BASICSPRAY
Spuitlijm met fijn webpatroon.

transparant 22,1 l.

0454-0020

- Voor het vlakverlijmen van laminaat, HPL vanaf 1 mm.
- Geschikt voor het verlijmen van stoffering,
weekmakerbestendige zachte vloerbekleding,
tapijttegels
- Ideaal voor lichte tot middelzware toepassingen.
- Ook voor rubber.

NEOSPRAY
Uiterst fijne spuitlijm.

roze

22,1 l.

0454-0040

roze

22,1 l.

0454-0041

- Voor het vlakverlijmen van alle laminaten en fineer.
- Ideaal voor het lamineren van hoogglans laminaten en
deurlaminaten.
- Voor het verlijmen van postform werkbladen.
- Postformable.

NEOSPRAY - START-2-SPRAY
Compleet starterspakket waarmee u op een voordelige manier aan de slag gaat met het Rectavit NeoSpray
systeem.
Inhoud
- Canister NeoSpray
- ErgoGrip Pistool
- Materiaalslang
- Aandrukrol
- Cleaning Adaptor
- Rectavit Dissol Spray
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CONTACTLIJMEN
omschrijving

kleur

inhoud

code

POWERSPRAY
Krachtige spuitlijm.

transparant

22,1 l.

0454-0050

transparant 22,1 l.

0454-0051

transparant 500 ml.

0454-1201

- Voor het verdubbelen van alle plaatmaterialen, hol en
bol.
- Voor het verlijmen van laminaat (HPL) op sokkels.
- Voor het vlakverlijmen van kunststofplaten, polyester,
acrylaat, inox, aluminium en metaal.
- Voor het verlijmen van schuimrubber en rubber.

POWERSPRAY - START-2-SPRAY
Compleet starterspakket waarmee u op een voordelige
manier aan de slag gaat met het Rectavit 1069 PowerSpray
systeem.
Inhoud
- Canister PowerSpray
- ErgoGrip Pistool
- Materiaalslang
- Aandrukrol
- Cleaning Adaptor
- Rectavit Dissol Spray

DiSSOL/REINIGING
Synthetisch oplosmiddel.
- Handig voor het reinigen contact- en spuitlijmen.
- Uniek systeem voor het reinigen van pistolen en slangen.
- Dissol Spray kan gebruikt worden met de Rectavit
Cleaning Adaptor.

CLEANING ADAPTER

0454-1202

NBS Adaptor voor het reinigen van de Materiaalslang en het ErgoGrip Pistool
bij volledige verstopping. Geschikt voor Rectavit NeoSpray, BasicSpray en
PowerSpray.
Kenmerken
- Samen met Rectavit Dissol Spray, ideaal voor het reinigen van het ErgoGrip
Pistool en de materiaalslang van de spuitlijm canisters.
- Eenvoudig aan te sluiten op de materiaalslang.
- Direct aansluitbaar dankzij de NBS adaptor op de Rectavit Dissol Spray.
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CONTACTLIJMEN TOEBEHOREN
omschrijving

breedte

ERGOGRIP PISTOOL

code

0454-1001

Aluminium pistool om aan te sluiten op Rectavit NeoSpray,
PowerSpray en BasicSpray.
Kenmerken
- Eenvoudig te bedienen.
- Met sluitsysteem zodat de canister niet moet worden dichtgedraad.
- Geen tot zeer beperkt onderhoud.
- Tot 2,5 l/min.
- Teflon packing, voorkomt lekkage.

MATERIAALSLANG

0454-1002

Materiaalslang speciaal om aan te sluiten op Rectavit NeoSpray en
PowerSpray.
Kenmerken
- Flexibel.
- Kan maanden onder druk blijven zonder enig verlies.
- Duurzaam.
- Onderhoudsvrij.

ECOGRIP PISTOOL + SLANG

0454-1003

Spuitpistool met slang en afsluitkraan om aan te sluiten op Rectavit
BasicSpray, NeoSpray en PowerSpray.
Kenmerken
- Eenvoudig te bedienen.
- Met sluitsysteem zodat de canister niet moet worden dichtgedraad.
- Geen tot zeer beperkt onderhoud.
- Met extra afsluitkraan om het verwisselen op canister gemakkelijker te maken.
- Tot 2,0 l/min.
- Slang: 4 m.

AANDRUKROL
Handige aandrukrol om o.a. HPL of ander plaatmateriaal aan te
drukken. Ideaal voor het aanrollen van akoestische isolatiematerialen.

75 mm 0454-1004
120 mm 0454-1005

Kenmerken
- Robuuste aandrukrol.
- Ergonomisch handvat.
- Beschikbare breedte: 75 mm of 120 mm.
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