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Krachtige
scharnieren

Hoogwaardig hellende
daken isoleren
Het handige Rockwool Fastfixx isolatiesysteem
wordt toegepast bij het renoveren en/of (na)isoleren van hellende daken. Fastfixx wordt door middel van verlijming bevestigd. Daarbij zijn de volledig
afgewerkte Fastfixx isolatieplaten, die eenvoudig te
snijden zijn met een isolatiemes, in een gemakkelijk
te hanteren kartonnen doos verpakt. Fastfixx is
hoogwaardig isolerend, brandveilig, brandwerend,
geluidswerend, dampremmend en toepasbaar in
nieuwbouw en renovatie. Fastfixx bestaat uit de
volgende componenten: een Fastfixx isolatieplaat
(een harde, brandveilige, geluidswerende en thermisch isolerende steenwolplaat met geïntegreerde
dampremmer en een afgewerkte zichtzijde), Fastfixx-lijm, T-afwerkprofielen (te plaatsen tussen de
platen ter voorkoming van naden) en L-profielen
(optioneel) voor de hoekafwerking.
www.rockwool.nl

Veelzijdig hechtgips

Market heeft een tweetal Micromaster Hinge scharnieren geïntroduceerd
die 3D-verstelbaar zijn, wat betekent
dat ze bijvoorbeeld geschikt zijn in
situaties waarin zware panelen tijdelijk
weggedraaid moeten worden. Dit kan
van pas komen om zo op anders moeilijk
bereikbare plaatsen onderhoud uit te
voeren of bijvoorbeeld verlichting te
vervangen. Toepassingen zijn talloos,
van musea tot glazen liftschachten en van
glazen gevels tot glazen puien in winkelcentra. De scharnieren zijn beschikbaar in
twee uitvoeringen – de MFH200 en de
MFH300 – voor een maximale belasting
van respectievelijk 200 en 300 kg.
www.market.nl
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Strikolith, specialist in gevel- en afwerkingsproducten heeft met de FP200 een hechtgips op de
markt gebracht dat breed inzetbaar is bij nieuwbouw en renovatie. Naast het maken van dunpleisterwerk op kalkzandsteen, kan men met de FP200
gemakkelijk grote gaten of sleuven dichtzetten, meldt
het bedrijf. Het gips laat zich eenvoudig aanbrengen
en kent een minimale krimp.
Zelfs bij grotere laagdiktes is het snel en gemakkelijk
aan te brengen, evenals voor het uitvlakken van grotere oneffenheden. Dat kan met de spaan, maar het is
ook eenvoudig onder de rei te brengen. Vervolgens
kan men de wand met een schuurspons afwerken of
met water napleisteren.
www.strikolith.com

Handzaag voor beton en baksteen
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Tekst: Henk Stam

Adamas heeft het Eazy Saw concept ontwikkeld dat bestaat uit een railgeleide handzaagmachine waarmee op een
eenvoudige en veilige manier tot een diepte van 21 cm gezaagd kan worden in beton en baksteen. De handzaag bestaat
uit een 230 Volt - 2100 Watt zaagmachine die middels een scharnierconstructie op een lichtgewicht aluminium geleide rails met ingebouwde waterpas - wordt gemonteerd. Door het scharniersysteem kan er met minimale lichamelijke inspanning
gezaagd worden. Het scharnier voorkomt ook dat het zaagblad uit de zaagsnede schiet, wat soms gebeurt als er in stalen
betonwapening wordt gezaagd. Er wordt gestart met een Ø 350 mm zaagblad waarmee een 12 cm diepe zaagsnede wordt
gemaakt. Daarna gebruikt men een Ø 540 mm zaagblad waarmee de zaagsnede wordt verdiept tot 21 cm. Een slipkoppeling
en een thermisch relais voorkomen dat de aandrijfmotor wordt overbelast.
www.adamas.nl
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Regendicht
verpakte mortel

Spiraalzaagsysteem

ABB en Drak hebben Clixys ontwikkeld, een
bekabelingssysteem voor laagspanningsinstallaties.
Het is een systeem dat voordelen biedt voor installaties waarin veel repeterende werkzaamheden moeten
worden verricht, zoals het aansluiten van bijvoorbeeld
grote aantallen contactdozen. Het systeem bevat
(vooralsnog) twee typen vlakbandkabel, twee aftakconnectoren en meerdere installatiedozen. De drie- en
vijf-aderige vlakbandkabels zijn moeilijk brandbaar uitgevoerd en hebben massieve aders voor vaste aanleg.
De kabels zijn voorzien van een gatenpatroon waarmee de kabels kunnen worden bevestigd aan een
kabelgoot, wand of plafond. Dit patroon is afgestemd
op in de handel verkrijgbare kabelgoten. Daarnaast
ontwikkelt het bedrijf connectoren die geschikt zijn
voor installaties op basis van het KNX-bussysteem.
www.abbconnect.nl

Compacte
blokkenstelmachine
Alweer 45 jaar geleden werd door de firma Bouwma
Bouwmachines uit Beverwijk de Warry Bok ontwikkeld, een klein kraantje dat mechanisch twee en later
drie blokken op de muur kon tillen. Later kwamen daar
de machines voor het tillen van kalkzandelementen bij,
tot een gewicht van 400 kilo. Naast de range elementenstelmachines bleek er echter behoefte te zijn aan een
kleine compacte machine voor het stellen van kalkzandsteenblokken en lichte elementen. Dat is de WB 150
geworden, een machine die eenvoudig kan worden
getransporteerd en ongekend bedieningsvriendelijk is.
Hijsen, zakken, op- en aftoppen wordt gedaan met proportionele drukknopbediening (traploos door middel van
frequentieregelaars). De maximale haakhoogte is 4 m,
het hefvermogen 150 kg bij 1,3 m vlucht, 100 kg bij
1,75 m en 75 kg bij 2,2 m. Het gewicht van de machine
is ca. 290 kg.
www.bouwma.nl
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De RotoZip X-Core Starter Kit is
een compleet spiraalzaagsysteem
waarmee op een snelle manier nauwkeurige en droge zaagsneden in verschillende (harde) vloertegels zijn te
maken. Het systeem bestaat uit een
spiraalzaag voor nauwkeurig zaagwerk
en vier innovatieve X-Core bits waar
op een speciale diamantbindingstechnologie is toegepast. Hiermee zijn de
bewerkingen sneller en duurzamer uit
te voeren dan met gewone diamantboorbits of gatzaagboren. De RotoZip
heeft een Softgrip behuizing en een
Softband handgreep, zodat de machine aangenaam is in het gebruik. De
onbelaste snelheid is 30.000 t/min. De
motor heeft een nominaal vermogen
van 600 Watt.
www.rotozipeurope.com

Installatiesysteem
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Onder de noemer Arbesko Comfort
System produceert Arbesko duurzame
en veilige werkschoenen. De schoenen
hebben een optimale schokdemping, wat
vooral handig is voor mensen die lange
tijd op harde ondergronden werken.
Opmerkelijk is de extra gelstrook in het
loopvlak en de hak. Het ‘Super8-leer’ zorgt
ervoor dat de schoenen de hele werkdag
waterdicht blijven. www.viba.nl
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Comfortabele
werkschoenen

Remix Droge Mortel heeft een zakgoedmachine voor regendichte polyetheen (plastic) zakken in gebruik
genomen. Uit marktonderzoek bleek dat
er een grote behoefte op de bouwplaats
bestaat naar prefab mortel in een stevige
regendichte verpakking. Op de bouwplaats komt het nogal eens voor dat
mortel in onbeschermde papieren zakken
door inwatering voortijdig hard wordt.
Voor de bouwer is dit een financiële
tegenvaller. Daarnaast is mortel in plastic
zakken langer houdbaar en is een plastic
zak milieuvriendelijker in productie (minder energie en minder CO2 uitstoot) en
recycling. Polyetheen is tot 50x recyclebaar. De zakken zijn aan beide zijden
voorzien van handige handgrepen die het
oppakken en dragen een stuk makkelijker
maken.
www.remix.nl
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