tackfix

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

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/houtreparatie hot melt lijm
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
Maakt houtreparatie eenvoudig
Knottec® noestenvuller/Tecbond 7713 is een hotmelt polyamide
houtreparatie lijm die speciaal is ontwikkeld voor het snel en
effectief vullen van noesten, diepe gaten en krassen, voegen en
andere diepe houtbeschadigingen. Door zijn harde eigenschappen is het perfect voor het repareren van houten deuren, houten
kozijnen, meubels, massief houtenvloeren, laminaat, massief
houten aanrechtbladen, tuinmeubels, pergola´s, bekisting etc.
Het hard uit binnen enkele seconden, is eenvoudig in gebruik en
kan binnen en buiten gebruikt worden. Overtollig product kan
verwijderd worden met middelen die aceton bevatten.
Voordelen:
Duurzaamheid: de harde eigenschappen van Knottec® maken
het ideaal voor een reeks langdurige houtreparaties, terwijl het
toch eenvoudig te bewerken en te schuren is.
Verschillende kleuren: met veertien beschikbare kleuren stelt
het bredere scala aan kleuren mogelijkheden de gebruikers in
staat om de best mogelijke kleurenmatch te bereiken.
Hoogwaardige afwerking: eenmaal geplaatst, kan het gerepareerde gebied op de gebruikelijke manier worden geschuurd,
geverfd of behandeld worden op de normale manier, waardoor
het herstelde hout een hoogwaardige afwerking krijgt. Lak en
beits van te voren uittesten.
Niet giftig: Knottec bevat geen schadelijke chemicaliën.
Kostenbesparend: Knottec® kan spaarzaam worden gebruikt om
een reparatie van topkwaliteit te realiseren.
2 Jaar houdbaar: Knottec® houtreparatie stangen zijn schoon in
het gebruik en kunnen tot 2 jaar worden bewaard zonder risico
op bederf - langer dan
enig ander systeem.
De verpakking moet na
ieder gebruik gesloten
worden.

Doos met 10 zakken x 10
stangen (dezelfde kleur)

Kleur`

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 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

10 Stangen zak (zelf samenstellen of dezelfde kleur)

12 Stangen kennismaklingsassortiment (2x beuken, 2x cola, 2x lariks,
2x mahonie, 2xeiken, 2x dennen)

Tackfix® constructie hot melt lijmen zijn de sterkste in de industrie. Beide formules
zijn taai, flexibel en schokbestendig. Hecht op vele oppervlakken, terwijl er toch ruimte is voor expansie en beweging van de vloer. Tackfix hot melt constructielijmen zijn
oplosmiddelvrij, geurloos en 100% vast.
Gegarandeerd een snelle verwerking bij het plaatsen van planken, sierlijsten, hardhouten vloeren en tapijtlatten (spijkerlatten). Tackfix is ook ideaal voor gebruik op de
volgende materialen: metaal, beton, kunststof, baksteen, cementgebonden vezelplaten, hout, keramiek, steen, tegels en nog veel meer.
Artikel
tackfix 48 Hot melt lijm op acrylbasis voor het direct verlijmen van tapijtlatten (bevestigingslatten/spijkerlatten) op beton- en
keramiekvloeren. Verlijmt op metaal, keramiek, steen, hout, baksteen, beton, tegels, kunststoffen, cementgebonden vezelplaten en vele andere oppervlakken.
Kleur: Transparant
tackfix 180 Hot melt lijm op basis van polyolefine die een uitstekende hechting biedt op een breed scala aan ondergronden,
waaronder hout en beton. Verwerkbaar tot 3 minuten na het aanbrengen van de lijm, waarna deze een sterke, zeer flexibele
hechting geeft.
Kleur: Licht bruin

tec 305-12

tec 806-12

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.

Voordelig, middelgroot, industrieel 12 mm. lijmpistool, ecoverwarmingsbehuizing ontwerp voor een laag stroomverbruik,
robuust en gemakkelijk te gebruiken

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

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

900 gram/per uur
12 mm.
110-240 Volt
20W (150W)
PTC
zelfregulerend
195°C
2 meter
250 gram
PET blister

1,8 kg/per uur
12 mm.
110-240 Volt
25W (250W)
PTC
zelfregulerend
195°C
3 meter
450 gram
PET blister

tec 820-12

tec 308-12 draadloos, excl. batterij en oplader

Met variabele temperatuurinstelling uitgerust industrieel lijmpistool
voor het smelten van hot melt lijmstangen met een diameter van 12
mm. Robuust en eenvoudig in gebruik, middelgroot gebruik, 2 minuten
opwarmtijd en een verlichte ON/OFF-schakelaar.

Draadloos, lichtgewicht professioneel 12 mm. lijmpistool. Werkt op een
batterij. Beschikt over dubbele temperatuurinstelling waarvan de ene
met eco-modus om de levensduur van de batterij te verlengen en de
andere instelling is de standaardmodus. Het heeft een opwarmtijd van
slechts 3 minuten en verlichte aan/uit knop. Volledig compatibel met de
Badaptor-batterij adapters/converters. Niet geschikt voor low melt

Smeltcapaciteit
Formaat stang
Voltage
Wattage
Verwarmer
Temp. Controle
Smeltpunt hot melt
Smeltpunt low melt
Elektrisch snoer
Gewicht
Verpakking

2,5 kg/per uur
12 mm.
120V en 230V
250W
cartridge
variabel in te stellen
instelbaar van 130°-200°C
instelbaar van 130°-200°C
3 meter
500 gram
doos

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

1 kg/per uur
12 mm.
18V
20W (150W)
PTC
zelfregulerend
195°C, 165°C in Eco mode
draadloos
350 gram excl. batterij
PET blister

tec 808-12 draadloos, excl. batterij & oplader

tec 808-12 draadloos, incl. batterij & oplader

Draadloos, middelzwaar industrieel 12mm. lijmpistool. Werkt op batterij met een output van 2 kg/uur (ongeveer 68 lijmstangen/per uur).
Beschikt over dubbele temperatuurinstelling waarvan de ene met ecomodus om de levensduur van de batterij te verlengen en de andere
instelling is de standaardmodus. Het heeft een opwarmtijd van slechts 3
minuten en verlichte aan/uit knop. Volledig compatibel met de Badaptor-batterij adapters/converters. Niet geschikt voor low melt

Draadloos, middelzwaar industrieel 12mm. lijmpistool. Werkt op batterij met een output van 2 kg/uur (ongeveer 68 lijmstangen/per uur).
Beschikt over dubbele temperatuurinstelling waarvan de ene met ecomodus om de levensduur van de batterij te verlengen en de andere
instelling is de standaardmodus. Het heeft een opwarmtijd van slechts 3
minuten en verlichte aan/uit knop. Volledig compatibel met de Badaptor-batterij adapters/converters. Niet geschikt voor low melt

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

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

2 kg/per uur
12 mm.
18V
20W (150W)
PTC
zelfregulerend
195°C, 165°C in Eco mode
draadloos
530 gram zonder batterij
kunststof box excl. batterij en oplader

2 kg/per uur
12 mm.
18V
20W (150W)
PTC
zelfregulerend
195°C, 165°C in Eco mode
draadloos
960 gram met 18V Ryobi 2.5Ah accu
kunststof koffer incl. batterij en oplader

b-tec 808-12 Flooring Installation & Repair Kit
Vloeren leggen en -reparatie eenvoudig te doen met de snelheid en de sterkte van bouwkundige hot melt lijmen. In deze set
bevindt zich een gecombineerde inhoud lijmstangen: een verpakking van 6 kleuren x 2 knottec® hot melt reparatielijmstangen
en twee verpakkingen met 5-stangen tackfix® constructie hot melt lijmen voor het bijvoorbeeld direct verlijmen van tapijtlatten (bevestigingslatten/spijkerlatten) op beton- en keramiekvloeren. Deze kit heeft alles wat je nodig hebt om met gemak
een vloer te leggen en een noest of een barst in enkele minuten te repareren. Breng de hot melt lijm vrijwel overal aan met de
accu-aangedreven b-tec 808 lijmpistool, batterij niet inbegrepen. Het draadloze lijmpistool b-tec 808 is ontworpen om te werken met een Ryobi One + 18V-batterij, maar is ook compatibel met Makita®, Dewalt®, Milwaukee® en Bosch® Professional 18Vbatterijen bij gebruik met de optionele Badaptor-batterij converters. Met een breed scala aan toepassingen, zult u verrast zijn
door wat u kunt bereiken met de Vloerinstallatie & Reparatie Kit/Flooring Installation & Repair Kit.

Wat zit er in de kit ?
- b-tec 808-12 draadloos lijmpistool (batterij niet inbegrepen)
- Verpakking met 12 stangen Knottec à 12 mm. (2x cola,
2xmahonie, 2x lariks, 2x beuken, 2x dennen)
- Verpakking met 5 stangen tackfix® 180
- Verpakking met 5 stangen tackfix® 48
- Knottec®-kleurenwaaier
- Verloopstuk nozzle 1,9 mm.
- Muisschaaf
- 2 Koelelementen
- Lijmspaarder/Gluesaver 2

Knottec® Servicekits
SNELLE & EFFECTIEVE REPARATIE VAN: Kozijnen, Deuren, Meubels, Houten vloeren en nog veel meer
Knottec servicekits zijn verkrijgbaar uit de keuze van licht industrieel TEC
305 en de professionele TEC 820.
Tec 305 & tec 820 servicekit bevat:
1x TEC lijmpistool
2x koelelementen
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!

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

Kies je Badaptor
Met de Badaptors-batterij adapters/converters kunt u uw DeWalt®, Makita®,
Milwaukee® of Bosch® Professional 18V-batterij bij tec draadloze hotmelt lijmpistolen, Ryobi One en Ryobi gereedschap gebruiken, maar met de Badaptor
Duo kunt u 18V DeWalt® of Milwaukee® gebruiken op 18V Makita® gereedschap
ARTIKEL
BADAPTOR-DEW-RYO
BADAPTOR-MAK-RYO
BADAPTOR-MIL-RYO
BADAPTOR-BOS-RYO
BADAPTOR-AEG-RYO
BADAPTOR-DEW-MIL-MAK

OMSCHRIJVING
Badaptor adapter die 18V Dewalt batterij omzet voor gebruik
met tec draadloze lijmpistolen, Ryobi One en Ryobi gereedschap
Badaptor adapter die18V Makita batterij omzet voor gebruik met tec
draadloze lijmpistolen, Ryobi One en Ryobi gereedschap
Badaptor adapter die 18V Milwaukee batterij omzet voor gebruik met
tec draadloze lijmpistolen, Ryobi One en Ryobi gereedschap
Badaptor adapter die 18V Bosch Professional batterij omzet voor ge
bruik met tec draadloze lijmpistolen, Ryobi One en Ryobi gereedschap
Badaptor adapter die 18V AEG Professional batterij omzet voor gebruik
met tec draadloze lijmpistolen en Ryobi One en Ryobi gereedschap
Badaptor Duo adapter die 18V DeWalt of Milwaukee batterij omzet
voor gebruik met 18V Makita gereedschap

Pistool standaarden

ARTIKEL

OMSCHRIJVING

GESCHIKT VOOR

KN000008
KN000009
KN000010

Voor handwerk/licht industriële pistolen, 300 serie
Voor 800 serie pistolen (met muurbevestiging)
Kunststof voet voor TEC 820 / 806 en metalen plaat

tec 305 en 308
tec 820 / 806 en 808
tec 820 / 806

Smalle verwisselbare spuitkop

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

ARTIKEL

OMSCHRIJVING

GESCHIKT VOOR

KN000005

Opening 2 mm., aanzetstuk 19 mm.

tec 305, tec 806, tec 820, b-tec 308, b-tec 808

Siliconen drupmat

ARTIKEL

OMSCHRIJVING

KN000003 (klein)

Siliconen mat beschermt het oppervlak onder het lijmpistool tegen druppen tec 305, tec, 806, tec 820, b-tec
308, b-tec 808

GESCHIKT VOOR

Muisschaaf & reservemes

Voor het vlak verwijderen van lijmresten en hout. De muisschaaf neemt de noodzaak weg om de 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.

ARTIKEL

OMSCHRIJVING

KN000001

Schaaf voor verwijderen van overtollige hot melt lijm

KN000002

Muisschaaf reservemes

Snijblok met veiligheidsbescherming

Schaaf, van kunststof met een stalen blad waar aan de voorzijde een veiligheidsbescherming zit zodat men zich niet kan snijden tijdens het schaven. De schaaf is geschikt voor het verwijderen van overtollige Knottec 7713/tecbond hot melt lijmen van
gerepareerde- of verlijmde oppervlakken. Voor het vlak maken van de plaats van reparatie en ter voorbereiding op verdere
behandeling van het oppervlak.
ARTIKEL

OMSCHRIJVING

SP106

Snijblok met veiligheidsbescherming

Marktleider in smeltlijmen
Power Adhesives heeft al meer dan 40 jaar een voortrekkers rol in hot melt lijmpistolen en lijmstangen/-blokken-technologie en introduceert
voortdurend nieuwe toepassingen en gebruiksmogelijkheden voor ons brede assortiment.
Als marktleider onderzoeken, ontwikkelen, produceren en distribueren wij een breed assortiment aan hoogwaardige en concurrerend geprijsde lijmpistolen en lijmstangen/-blokken over de hele wereld . Dit heeft ons in een unieke positie gebracht, die in staat stelt om industriespecialistische kennis aan te bieden over alle aspecten van commerciële lijmbewerkingen met behulp van smeltlijmen.
Tec™ lijmpistolen
Verkocht onder het merk Tec™, zijn onze lijmpistolen de standaard in hot melt verwerkers. Of u nu op zoek bent naar een ambachtelijk lijmpistool, iets meer industrieel of iets daartussenin, het TEC-assortiment lijmpistolen dekt een breed scala aan toepassingen.
Tecbond® lijmstangen
Hotmelt lijm van Power Adhesives wordt verkocht onder het merk Tecbond® en blijft de lat hoger leggen binnen de smeltlijmindustrie. Een
continu programma van onderzoek en ontwikkeling in onze moderne Britse productiefaciliteit zorgt ervoor dat we in staat zijn om te voldoen
aan de steeds veranderende behoeften van de hot melt industrie.

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.
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