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knottec

b-tec 808-12

Vloeren leggen en -reparatie gemakkelijk gemaakt met de 
snelheid en de sterkte van bouwkundige hot melt lijmen.

Breng de hotmelt vrijwel overal aan met de accu-aangedreven 
b-tec 808 lijmpistool.
Gecombineerd met een verpakking van 6 kleuren x 2 knottec®
hot melt lijmstangen en twee verpakkingen met 5-stangen
tackfix® constructie hot melt lijmen, deze kit heeft alles wat je
nodig hebt om met gemak een vloer te leggen en repareer een
knoopsgat of een barst in enkele minuten. Met een breed scala
aan toepassingen, zult u verrast zijn door wat u kan 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, 2x

mahonie, 2x lariks, 2x beuken, 2x dennen)
• - Verpakking met 5 stangen tackfix® 180
• - Verpakking met 5 stangen tackfix® 48
• - Knottec®-kleurenwaaier
• - Verloopstuk KN000005
• - Muisschaaf KN000001
• - 2 Koelelement
• - Lijmspaarder/Gluesaver 2
• - Draagkoffer
• - Tec-mat bruin

Artikel Omschrijving Kleur

tackfix 48 Hot melt lijm op acrylbasis voor het direct verlijmen van bevestigingslatten/spijkerlatten op beton- en keramiekvloeren. Verlijmt op metaal, 
keramiek, steen, hout, baksteen, beton, tegels, kunststoffen, cementgebonden vezelplaten en vele andere oppervlakken.

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.

Licht bruin

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 set bij het plaatsen van planken, 
sierlijsten, hardhouten vloeren en 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.

Snelle hechting, gemakkelijk te 
verwijderen en makkelijk te schuren,
maken het ideaal voor reparaties 
aan houten vloeren. De kit bevat 
alle benodigheden om een houten vloer te kunnen repareren. 

Knottec® hout reparatie hot melt lijm repareert snel en eenvoudig 
noesten, diepe krassen of defecten, terwijl de koelelementen uit de 
set versnellen het afkoelen van de hout reparatie hot melt lijm en de 
Mouseplane verwijdert het overtollig materiaal.

Deze knottec verpakking bevat twee stangen  van de volgende 
kleuren: beuken, cola, lariks, mahonie, eiken en dennen.

tackfix
Installation Repair
Tackfix® constructie hot melt 
lijmen zijn de sterkste in de 
industrie. Beide ormules zijn 
taai, flexibel en schokbestendig.

Flooring Installation 
& Repair Kit

*18V Ryobi® One+ batterij niet inbegrepen in kit
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Reference Description

BADAPTOR-DEW-RYO

BADAPTOR-MAK-RYO

BADAPTOR-MIL-RYO Badaptor adapter die 18V Milwaukee batterij omzet voor gebruik met tec draadloze lijmpistolen

BADAPTOR-BOS-RYO Badaptor adapter die 18V Bosch Professional batterij omzet voor gebruik met tec draadloze lijmpistolen

BADAPTOR-AEG-RYO Badaptor adapter die 18V AEG batterij omzet voor gebruik met tec draadloze lijmpistolen

BADAPTOR-RID-RYO Bad adaptor die 18V Ridgid batterij omzet voor gebruik met tec draadloze lijmpistolen

Dewalt Makita Milwaukee Bosch AEG Ridgid

Eenvoudig in gebruik, met de b-tec 808 kunt u snel 
werken, zonder lijmresten of geurtjes.  

b-tec 808
Draadloos, middelzwaar industrieel 12mm. lijmpistool. Werkt op batterij met 
een output van 2 kg/ uur (ongeveer 68 lijmstangen/per uur). Beschikt over 
dubbele temperatuur instelling 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.

Kies je Badaptor
Met de Badaptors-batterij adapters/coverters kunt u uw Dewalt®, Makita®, 
Milwaukee® of Bosch® Professional 18V-batterij bij tec draadloze hotmelt 
lijmpistolen, Ryobi One en Ryobi tools  gebruiken, zodat u kunt kiezen uit 
zeven batterijsystemen. 

Accugevoed 12mm (½") hot melt 
lijmpistool dat draadloze werking 
biedt met volledige mobiliteit.

Twee instellingen: Prestatiemodus en 
Eco-modus om de levensduur van de 
batterij met maximaal 30% te verlengen - 
voor  bepaalde batterijgrootte.

Gebruikt Ryobi® One+ batterij 
als standaard

Alle product- en bedrijfsnamen die in combinatie met Badaptor worden genoemd, zijn handelsmerken™ of geregistreerde® handelsmerken van hun respectievelijke houders. Het gebruik ervan impliceert geen enkele 
verbintenis met of goedkeuring door hen.

Verstelbare 
volhandige hendel 

trekker

Zacht 
aanvoelende 
greep

Ontworpen met een smal 
profiel zodat het nog 
gemakkelijker is om 

nauwkeurig hot melt lijm aan 
te brengen.

*Ryobi® One+ batterij en oplader niet inbegrepen in de kit

Smeltcapaci   2 kg (ongeveer 68 stangen/per uur)
Formaat lijmstang:                12mm
Voltage:              18V
Wattage:                20W (150W)
Verwarmer:               TC
Temp. Controle:                zelfregulerend
Smeltpunt hotmelt °C:                95ºC, 165ºC in Eco mode niet              
geschikt voor low melt toepassing
Elektrisch snoer:                draadloos
Gewicht (alleen pistool excl. batterij):          530 g
Gewicht met Ryobi 2.5Ah:                 960 g
Gewicht met Ryobi 4.0Ah:                           1,23 kg
Gewicht met Ryobi 5.0Ah:                 1,23 kg
Verpakking:               plastic box

Badaptor adapter die18V Makita batterij omzet voor gebruik met tec draadloze lijmpistolen

Badaptor adapter die 18V Dewalt batterij omzet voor gebruik met tec draadloze lijmpistolen




