
Nu
verkrijgbaar

in 15
kleuren !



Doos met 10 zakken x 10 stangen 
(dezelfde kleur)

10 Stangen zak (zelf 
samenstellen of 
dezelfde kleur)

12 Stangen zak 
(6 kleuren x 2 sticks)

Zorg dat het te vullen gebied 
stofvrij is, vul daarna eenvoudig de 
noest met Knottec® noestvuller-/
houtreparatielijm.

Wanneer een noest door en door 
is of op de rand van het materiaal, 
maak dan een zogenaamde mal 
rond het gat met behulp van de 
koelblokken en de siliconen 
drupmat.

Wacht enkele minuten totdat de 
Knottec® noestvuller-/
houtreparatielijm is afgekoeld en 
verwijder met de muisschaaf het 
overtollige materiaal.

De gevulde plaats kan nu 
geschuurd, gelakt of op de 
normale manier behandeld 
worden om een hoog 
afwerkingsniveau met het 
gerepareerde hout te behalen.

Knottec® noestvuller-/houtreparatielijm
Deze unieke noestvuller/houtreparatielijm is speciaal ontwikkeld voor het snel en 
effectief vullen van niet alleen noesten, maar ook voor diepe krassen en andere 
diepe beschadigingen.  
Door zijn unieke eigenschappen is het perfect voor het repareren van houten deuren, 
houten kozijnen, meubels, massief houten vloeren, laminaat, aanrechtbladen, 
tuinmeubels, pergola´s, bekisting etc. 

Knottec® is nu verkrijgbaar in 15 verschillende kleuren om de best mogelijke keuze 
te maken bij houtsoorten voordat ze gelakt/gebeitst zijn. Knottec® is geschikt voor 
algemeen gebruik waar een snel hechtende, makkelijk te bewerken en te schuren 
product vereist wordt en voor toepassingen waar een veeleisend product verlangd 
wordt zoals het repareren van een laminaatvloer. 

Iedere kleur in het assortiment - zoals in de tabel hiernaast - is al vanaf 1 stang te 
bestellen! 
Iedere stang heeft een diameter van 12 mm. en is 250 mm. lang. De Knottec® 
servicekits worden geleverd met een 12 stuks verpakking lijmstangen in de 
navolgende kleuren: 2x beuken, cola, lariks, mahonie, eiken en dennen.

Het Knottec® systeem is het meest kosteneffectieve houtreparatiesysteem dat op de 
markt is.

Kleur Artikelnummer

Knottec 7713 barnsteen (transparant) KN771301

Knottec 7713 beige KN771302

Knottec 7713 beuken KN771303

Knottec 7713 cola KN771304

Knottec 7713 crème KN771305
Knottec 7713 dennen KN771306
Knottec 7713 eiken KN771307
Knottec 7713 geel KN771308

Knottec 7713 grijs KN771309

Knottec 7713 ivoor KN771310
Knottec 7713 lariks KN771311
Knottec 7713 mahonie KN771312
Knottec 7713 walnoot KN771313
Knottec 7713 wit KN771314
Knottec 7713 zwart KN771315

Kijk 
onze 
films 
op 



Knottec® Lijmpistolen

Knottec® Servicekits
Knottec servicekits zijn verkrijgbaar uit de keuze van licht industrieel TEC 305, de professionele TEC 820 of de op 
batterij aangedreven B-TEC 807.

Iedere servicekit bevat 1x TEC lijmpistool, 2x koelelement, 1x siliconen drupmat, 1x muisschaaf (schaaf voor 
verwijderen overtollig materiaal), 1x lijmspaarder, 1x kleurenwaaier met alle kleuren Knottec 7713, 1x verpakking 
met 12 stangen à 12 mm. (2x beuken, cola, lariks, mahonie, eiken, dennen) - alles verpakt in een handige 
draagbare koffer!** 

Licht, industrieel lijmpistool voor het smelten van stangen 
met een diameter van 12 mm., gemakkelijk in gebruik, 
verlichte ON/OFF-schakelaar, instelbaar handvat en 
verwisselbaar mondstuk.  

tec 305-12
Met variabele temperatuurinstelling uitgerust industrieel 
lijmpistool voor het smelten van stangen met een diameter 
van 12 mm. Robuust en eenvoudig in gebruik, regelmatig  
gebruik, 2 minuten opwarmtijd en een verlichte ON/OFF-
schakelaar. 

tec 820-12
Volledig mobiel, robuust en industrieel lijmpistool voor het 
smelten van stangen met een diameter van 12 mm. dat werkt op 
een oplaadbare 18V, 1.5Ah lithium+ RYOBI-batterij. Eenvoudig 
en comfortabel in gebruik met een middelgroot gebruik, 3 
minuten opwarmtijd en een verlichte ON/OFF- schakelaar.  

b-tec 807

**De B-TEC 807 servicekit bevat een RYOBI 18V 1.5 Ah lithium+ batterij en bijbehorende oplader.

tec 305 servicekit

tec 820 servicekit

SNELLE & 
EFFECTIEVE 
REPARATIE VAN:
» Kozijnen
» Deuren
» Meubels
» Houten vloeren
» En nog veel meer 

Lijmspaarder

Nu in al onze Knottec® servicekits toegevoegd: 
de lijmspaarder, hierdoor heeft u bij het wisselen 
van kleuren nagenoeg geen afval.

b-tec 807 knottec servicekit

De Knottec®  
producten

zijn los
verkrijgbaar

Smeltcapaciteit        900 gram/per uur (36 stangen)
Formaat stang         12 mm.
Voltage 110-240 Volt
Wattage 20 W (150W)
Verwarmer PTC
Temp. controle zelfregulerend
Smeltpunt hotmelt 195°C 
Elektrisch snoer 2 meter 
Gewicht 250 gram
Verpakking doos

Smeltcapaciteit 
Formaat stang 
Voltage 
Wattage 
Verwarmer 
Temp. controle 
Smeltpunt hotmelt 
Smeltpunt lowmelt  
Elektrisch snoer 
Gewicht 
Verpakking 

        1,8 kg/per uur (72 stangen) 
      12 mm.

        18 Volt
        20 W (150W)
        PTC
      zelfregulerend

        195°C
    n/a

        draadloos 
        alleen apparaat 450 gram 

     doos   

Smeltcapaciteit         2,5 kg/per uur (100 stangen)
Formaat stang         12 mm.
Voltage         120 V en 230V
Wattage         250 W 
Verwarmer         Cartridge
Temp. Controle         Variabel in te stellen
Smeltpunt hotmelt         Instelbaar van 130°-200°C 
Smeltpunt lowmelt         zoals bovenstaand vermeld 
Elektrisch snoer         3 meter 
Gewicht         500 gram
Verpakking         doos  



Europa´s leidende hotmelt lijmspecialist die het grootste assortiment met 
de hoogste kwaliteit, vullende lijmen en hand lijmpistolen heeft.

Meer dan 40 jaar bestaan heeft hun in de unieke positie gebracht om de 
industriële vakkennis te gebruiken op alle aspecten van het commercieel 

gebruik van thermoplastische lijmen.  

Geavanceerde technologie in hun moderne productiefaciliteit in Groot 
Brittanië maakt het mogelijk om hun hoge niveau van kwaliteit te 

handhaven wat een handelsmerk van hun producten is geworden. Een 
voortdurende research en ontwikkeling verzekerd hun ervan dat ze 

tegemoet kunnen komen aan de steeds veranderde behoefte van de 
industrie die het tecbond® systeem omvatten. 

Filename: Knottec_Issue5

Om de impact op het milieu van de lijmen te beperken zijn deze lijmen 
vaak samengesteld uit producten die geoogst worden uit speciaal 

duurzaam beheerde bossen.

Beltraco Benelux B.V.
Biestkampweg 21, 5249 JV Rosmalen (NL)

Voor Nederland:
T: +31 (0)73 - 645 03 43   

E: info@beltraco.nl
W: www.knottec-houtreparatie.com

Voor  België:
T: +32 2 8086714  

E: info@beltracobenelux.be 
W: www.knottec-houtreparatie.com

12 maanden garantie op alle gereedschap

Pistool standaarden

Smalle verwisselbare spuitkop

Muisschaaf & reservemes
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KN000008 Voor handwerk/licht industriële pistolen, 300 serie
KN000009 Voor 600 & 800 serie pistolen (met muurbevestigiing)
KN000010 Kunststof voet voor TEC 820 en metalen plaat

Siliconen drupmat
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KN000003 Siliconen mat beschermt het oppervlak onder 
het lijmpistool tegen druppen. Formaat: 
200x200x1,75 mm.

Voor het vlak verwijderen van lijmresten en hout. De muisschaaf neemt de noodzaak weg 
om het overtollige lijm te verwijderen door zwaar te schuren. Het is een bruikbaar 
gereedschap voor timmerlui, bouwvakkers, keukenplaatsers en meubelmakers. Het heeft 
het comfort en is eenvoudig in gebruik in combinatie met de scherpte en snelheid van een 
beitel.
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KN000001 Muisschaaf voor lak verwijderen van lijmresten en hout

KN000002 Muisschaaf reservemes
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KN000005 Opening gat 2 mm., aanzetstuk 19 mm.

Ideaal voor het 
vullen van de lege 
ruimte onder een 
nog niet 
afgewerkte vloer.




