Rectavit PU Schuimen
Monteren van ramen en deuren, isoleren van
doorvoeringen en vullen van gaten en scheuren.

Monteren

Isoleren

Vullen

Productkeuze

Voor elke toepassing het juiste PU schuim
PUR FOAM
High Volume

EXPANSION
HIGH

LOW
ZERO

HIGH VOLUME

EXTRA VOLUME
ENERGIE BESPAREND

ISOLATIESCHUIM

i

isoleren

F

vullen

750 ml

ISOL FOAM

HIGH

360° High Volume

LOW

p.4

EXPANSION

ZERO

360° UITSPUITBAAR
EXTRA VOLUME
ENERGIE BESPAREND

HIGH VOLUME
360° in alle
standen verwerkbaar

360° utilisé dans
toutes les directions

300 ml

RAPID FOAM
High Speed

p.5

2C

ONMIDDELLIJKE EXPANSIE
SUPER SNEL
2 COMPONENTEN
2 COMPONENTEN
SNELSCHUIM

M

monteren
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400 ml

p.9

Productkeuze

MULTI FOAM

HIGH

All Applications

LOW

EXPANSION

ZERO

UITERST VEELZIJDIG
LOW EXPANSION
360° UITSPUITBAAR
MONTAGESCHUIM
MANUEEL

LOW EXPANSION
360° in alle
standen verwerkbaar

360° utilisé dans
toutes les directions

500 ml

M

i

monteren isoleren

F

vullen

RECTA FOAM

HIGH

Low Expansion

LOW

p.6

EXPANSION

ZERO

LOW EXPANSION
+75% OPBRENGST
360° UITSPUITBAAR

LOW EXPANSION
360° in alle
standen verwerkbaar

360° utilisé dans
toutes les directions

800 ml

RECTA FOAM

HIGH

Super Precision

LOW

NBS

p.7

EXPANSION

ZERO

ZERO EXPANSION

ZERO EXPANSION
EXTRA NAUWKEURIG
MEER METERS
MONTAGESCHUIM
PISTOOL

M

i

monteren isoleren

800 ml

p.8

F

vullen
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Producten

PUR FOAM
High Volume

i

isoleren

F

vullen

EXPANSION
HIGH

LOW
ZERO

HIGH VOLUME

Toepassing:
PUR Foam is specifiek ontwikkeld voor hoogwaardige warmte- en geluidsisolatie
door het afdichten rondom raam- en deuromlijsting, (rolluik-)kasten, aircosystemen
en inbouwtoestellen; het snel en eenvoudig vullen van voegen en naden, kabel- en
buisdoorvoeringen, muurdoorgangen, holle ruimten en gaten; het omhullen en
vastzetten van leidingen; en het opvullen van moeilijk bereikbare holtes.

750 ml
Eigenschappen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Extra volume: hoog vullend vermogen
Energy+: verhoogde isolatiewaarde
Power: zeer sterke kleefkracht op alle courante bouwmaterialen
Duurzaam: volgt trillingen en bewegingen waardoor het schuim niet scheurt
en koudebruggen langer vermeden worden
ECO+: ozon-onschadelijk, geen broeikaseffect
Overschilderbaar en afwerkbaar met pleister
Bestand tegen water en de meeste chemicaliën
Binnen & buiten toepasbaar

Technische Info:
> Rendement:
1L = 41L*
> Isolatiewaarde:
R = 1,43 m².K/W**
> Snijdbaarheid:
28 min*
> Doorharding:
± 90 min
> Verwerkingstemp.:
+5°C tot +35°C
> Bustemp.:
+10°C tot +25°C
* Getest volgens FEICA
** Bij een dikte van 5cm
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Producten

ISOL FOAM
360° High Volume

i

isoleren

F

vullen

360° in alle
standen verwerkbaar

EXPANSION
HIGH

LOW
ZERO
360° utilisé dans
toutes les directions

HIGH VOLUME

Toepassing:
• Hoogwaardige warmte- en geluidsisolatie door het afdichten rondom raam- en
deuromlijsting, (rolluik-)kasten, aircosystemen en inbouwtoestellen; het snel en
eenvoudig vullen van voegen en naden, kabel- en buisdoorvoeringen, muurdoorgangen, holle ruimten en gaten; het omhullen en vastzetten van leidingen; en het
opvullen van moeilijk bereikbare holtes.
• Gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen.

300 ml
Eigenschappen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Extra volume: hoog vullend vermogen
360°: in alle richtingen uitspuitbaar
Energy+: verhoogde isolatiewaarde
Power: zeer sterke kleefkracht op alle courante bouwmaterialen
Duurzaam: volgt trillingen en bewegingen waardoor het schuim niet scheurt
en koudebruggen langer vermeden worden
ECO+: ozon-onschadelijk, geen broeikaseffect
Overschilderbaar en afwerkbaar met pleister
Bestand tegen water en de meeste chemicaliën
Binnen & buiten toepasbaar

Technische Info:
> Rendement:
1L = 40L*
> Isolatiewaarde:
R = 1,43 m².K/W**
> Snijdbaarheid:
45 min*
> Doorharding:
± 90 min
> Verwerkingstemp.:
+5°C tot +35°C
> Bustemp.:
+10°C tot +25°C
* Getest volgens FEICA
** Bij een dikte van 5cm

360° in alle
standen verwerkbaar

360° utilisé dans
toutes les directions

|5

Producten

MULTI FOAM
All Applications

M

monteren

i

isoleren

F

vullen

360° in alle
standen verwerkbaar

EXPANSION
HIGH

LOW
ZERO
360° utilisé dans
toutes les directions

LOW EXPANSION

Toepassing:
• Duurzame montage van ramen en deuren.
• Hoogwaardige warmte- en geluidsisolatie door het afdichten rondom raam- en
deuromlijsting, (rolluik-)kasten, aircosystemen en inbouwtoestellen; het snel en
eenvoudig vullen van voegen en naden, kabel- en buisdoorvoeringen, muurdoorgangen, holle ruimten en gaten; het omhullen en vastzetten van leidingen; en het
opvullen van moeilijk bereikbare holtes.
• Gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen.

500 ml
Eigenschappen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Low expansion: geen vervorming van verbonden materialen, geen snijverlies
360°: in alle richtingen uitspuitbaar
Verhoogd rendement: tot 75% meer meter met 1 bus schuim
Energy+: verhoogde isolatiewaarde
High speed: snelle doorharding
Professionele kwaliteit: uitstekende vormstabiliteit en celstructuur
Power: zeer sterke kleefkracht op alle courante bouwmaterialen
Duurzaam: volgt trillingen en bewegingen waardoor het schuim niet scheurt
en koudebruggen langer vermeden worden
ECO+: ozon-onschadelijk, geen broeikaseffect
Overschilderbaar en afwerkbaar met pleister
Bestand tegen water en de meeste chemicaliën
Binnen & buiten toepasbaar

360° in alle
standen verwerkbaar

360° utilisé dans
toutes les directions
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Technische Info:
> Rendement:
1L = 45L*
> Isolatiewaarde:
R = 1,43 m².K/W**
> Snijdbaarheid:
22 min*
> Doorharding:
± 45 min
> Verwerkingstemp.:
+5°C tot +35°C
> Bustemp.:
+10°C tot +25°C
* Getest volgens FEICA
** Bij een dikte van 5cm

Producten

RECTA FOAM
Low Expansion

M

monteren

i

isoleren

F

vullen

360° in alle
standen verwerkbaar

EXPANSION
HIGH

LOW
ZERO
360° utilisé dans
toutes les directions

LOW EXPANSION

Toepassing:
• Duurzame montage van ramen en deuren.
• Hoogwaardige warmte- en geluidsisolatie door het afdichten rondom raam- en
deuromlijsting, (rolluik-)kasten, aircosystemen en inbouwtoestellen; het snel en
eenvoudig vullen van voegen en naden, kabel- en buisdoorvoeringen, muurdoorgangen, holle ruimten en gaten; het omhullen en vastzetten van leidingen; en het
opvullen van moeilijk bereikbare holtes.
• Gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen.

800 ml
Eigenschappen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Low expansion: geen vervorming van verbonden materialen, geen snijverlies
360°: in alle richtingen uitspuitbaar
Verhoogd rendement: tot 75% meer meter met 1 bus schuim
Energy+: verhoogde isolatiewaarde
High speed: snelle doorharding
Professionele kwaliteit: uitstekende vormstabiliteit en celstructuur
Power: zeer sterke kleefkracht op alle courante bouwmaterialen
Duurzaam: volgt trillingen en bewegingen waardoor het schuim niet scheurt
en koudebruggen langer vermeden worden
ECO+: ozon-onschadelijk, geen broeikaseffect
Overschilderbaar en afwerkbaar met pleister
Bestand tegen water en de meeste chemicaliën
Binnen & buiten toepasbaar

Technische Info:
> Rendement:
1L = 45L*
> Isolatiewaarde:
R = 1,43 m².K/W**
> Snijdbaarheid:
22 min*
> Doorharding:
± 45 min
> Verwerkingstemp.:
+5°C tot +35°C
> Bustemp.:
+10°C tot +25°C
* Getest volgens FEICA
** Bij een dikte van 5cm

360° in alle
standen verwerkbaar

360° utilisé dans
toutes les directions
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Producten

RECTA FOAM NBS
Super Precision

M

monteren

i

isoleren

F

vullen

EXPANSION
HIGH

LOW
ZERO

ZERO EXPANSION

Toepassing:
• Duurzame montage van ramen en deuren.
• Hoogwaardige warmte- en geluidsisolatie door het afdichten rondom raam- en
deuromlijsting, (rolluik-)kasten, aircosystemen en inbouwtoestellen; het snel en
eenvoudig vullen van voegen en naden, kabel- en buisdoorvoeringen, muurdoorgangen, holle ruimten en gaten; het omhullen en vastzetten van leidingen; en het
opvullen van moeilijk bereikbare holtes.

800 ml
Eigenschappen:
• Zero expansion: geen vervorming van verbonden materialen,
geen snijverlies
• Energy+: verhoogde isolatiewaarde
• Verhoogd rendement: meer meter met 1 bus
• High Speed: 60% sneller door nauwkeurige dosering en snelle doorharding
• Professionele kwaliteit: uitstekende vormstabiliteit en celstructuur
• Power: zeer sterke kleefkracht op alle courante bouwmaterialen
• Duurzaam: volgt trillingen en bewegingen waardoor het schuim niet scheurt
en koudebruggen langer vermeden worden
• ECO+: ozon-onschadelijk, geen broeikaseffect
• Overschilderbaar en afwerkbaar met pleister
• Bestand tegen water en de meeste chemicaliën
• Binnen & buiten toepasbaar
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Technische Info:
> Rendement:
1L = 50L*
> Isolatiewaarde:
R = 1,47 m².K/W**
> Snijdbaarheid:
28 min*
> Doorharding:
± 45 min
> Verwerkingstemp.:
+5°C tot +35°C
> Bustemp.:
+10°C tot +25°C
* Getest volgens FEICA
** Bij een dikte van 5cm

Producten

RAPID FOAM
High Speed

2C
2 comp.

M

monteren

Toepassing:
• Rapid Foam is specifiek ontwikkeld voor zeer snelle en duurzame montage van
ramen en deuren, onafhankelijk van de luchtvochtigheid.
• Het volstaat om Rapid Foam op 3 punten links en 3 punten rechts van de deurof raamlijst aan te brengen.

400 ml
Eigenschappen:
• Onmiddellijke expansie: geen vervorming van verbonden
materialen, geen snijverlies
• High Speed: tot 80% snellere doorharding
• 2 component systeem: kwalitatieve verbinding ook bij lage luchtvochtigheid
• Professionele kwaliteit: uitstekende vormstabiliteit en celstructuur
• Power: zeer sterke kleefkracht op alle courante bouwmaterialen
• Duurzaam: volgt trillingen en bewegingen waardoor het schuim niet scheurt
en koudebruggen langer vermeden worden
• ECO+: ozon-onschadelijk, geen broeikaseffect
• Overschilderbaar en afwerkbaar met pleister
• Bestand tegen water en de meeste chemicaliën
• Binnen & buiten toepasbaar

Technische Info:
> Rendement:
1L = 21L*
> Isolatiewaarde:
R = 1,61 m².K/W**
> Snijdbaarheid:
13 min*
> Doorharding:
± 20 min
> Verwerkingstemp.:
+5°C tot +35°C
> Bustemp.:
+10°C tot +25°C
* Getest volgens FEICA
** Bij een dikte van 5cm
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PUR CLEANER

Toepassing:
• PUR Cleaner is uitermate geschikt voor het reinigen van het NBS pistool
en het verwijderen van niet uitgehard polyurethaanschuim.
• PUR Cleaner verwijdert ook niet uitgehard polyurethaankit en polyurethaanlijm zoals Rectan, Structan, Structan Express, SuperFix, Rectavit
245 & 247 parketlijmen.

500 ml
Eigenschappen:
•
•
•
•
•
•
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Universele polyurethaan (PU) reiniger
Verwijdert vers, niet-uitgehard polyurethaanschuim
Verwijdert verse, niet-uitgeharde polyurethaanlijm
Handige spraycleaner
Zowel manueel als op pistool te gebruiken
Reinigt het NBS-schuimpistool, zowel in- als uitwendig

Tips & Tricks:

PUR Cleaner lost vers,
niet-uitgehard polyurethaanlijm & -schuim op
zodat het gemakkelijk kan
verwijderd worden met
een vod. Na uitharding kan
PU enkel nog mechanisch verwijderd worden.
Rectavit Pur Cleaner kan
ook op een schuimpistool
gemonteerd worden om
deze inwendig te reinigen.

Producten

ACCESSOIRES
NBS GUN COMPACT

NBS GUN DESIGN

NBS DESIGN GUN 60CM

NBS DESIGN GUN 100CM

EASY WIPES

AFSTANDSHOUDERS

Vochtige reinigingsdoekjes voor niet-uitgeharde lijm- en PU
schuimresten.

(HOUT of PVC)
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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

RECTA959

Uw verdeler:

