Voorbereiden
Lijm klaarmaken
Alles verlijmen
Materiaal opkuisen
Opruimen

Bespaar
jezelf de moeite!
Gebruik Rectavit
Easy Fix!

Verlijmen van
gipsplaten

Verlijmen van
cellenbeton

Verlijmen van
isolatieplaten

 erlijmen van isolatie
V
platen

Steenverlijming

Het gebruik van Rectavit Easy Fix voor het verlijmen van holle bouwstenen is verboden,
gelet op de, in dat verband verleende, Europese octrooibescherming.

Bekijk de demo video voor
het verlijmen van cellenbeton
via deze QR-code.

Verlijmen van gipskarton
en afwerkingsplaten

Rectavit Easy
Fix Combibox

Rectavit Easy Fix
‘Start 2 Gun’

Raadpleeg de laatste versie
van de technische fiche via
deze QR-code.

Rectavit Easy Fix Compact
Rectavit Easy Fix NBS
Rectavit Easy Fix

 0% tijdswinst in vergelijking met de
3
traditionele systemen
•
•
•
•
•
•
•

Onmiddellijk starten en stoppen
Vervangt vele poeder- en pastalijmen. 750ml vervangt 25kg poederlijm
Mengen is nu verleden tijd
Geen primer nodig
Geen last meer van de te korte verwerkingstijd van poederlijmen
Geen productverlies
Rechtstreeks verwerkbaar vanuit de bus en dus sneller en makkelijker
aan te brengen
• Proper werken, geen opkuiswerk achteraf

Sneldrogend: 1u
• Na 1u kunnen elementen reeds afgewerkt worden
(bvb pleisteren, schilderen)
• Isolatieplaten kunnen bv. een afwerking krijgen, een afdichtingsfolie
kan snel geplaatst worden
• Gipsplaten kunnen reeds opgevoegd worden
• Muren in cellenbeton kunnen reeds bezet worden

Zuinig in verbruik
• 1 bus van 750ml
= t ot 12m² plaatmateriaal zoals isolatie of gipskarton
• 1 bus van 750ml
= tot 10m² muuroppervlak cellenbeton (H25xL60x10cm)
• 1 bus van 750ml
= t ot 100 elektrische inbouwdozen
• 1 bus van 750ml
vervangt tot 25kg poederlijm en zelfs tot 50kg kleefgips

Eveneens beschikbaar:
de Easy Fix Vakmansgids

Vakmansgids
De complete, technische handleiding:
alle applicaties, tips & tricks

Vraag er naar bij uw verdeler of
via info@rectavit.be

Uw verdeler:

Rectavit NV
Ambachtenlaan 4
B-9080 Lochristi
Tel. +32 (0)9 216 85 20
Fax +32 (0)9 216 85 30
info@rectavit.be
www.rectavit.be
www.easyfix.be

