BOUW
CHEMIE
Mortelolie bruin

Mortelolie

Mengolie voor mortel en beton

Mengolie voor mortel en beton

-

Master-dry is een donkerbruine vloeistof met verscheidene
belangrijke voordelen zoals een betere verwerking en vorming
van microscopisch kleine luchtbellen in de metselspecie. Het
verlaagt de oppervlaktespanning van het toevoegwater, versterkt
een betere bevochtiging met als gevolg tegenwerking van
ontmenging, waardoor buitengewone tijdsbesparing wordt
verkregen.
Master-dry is volkomen onschadelijk op de reactie van de
bindstoffen waarmee ze vermengd wordt. Verder ontstaat er een
waterbesparing van 10 tot 15% waardoor minder risico voor
bevriezing bestaat.
Master-dry wordt het best toegevoegd bij het aanmaakwater
Master-dry maakt o.a. Rijn-, duin-, wit- en andere schrale zanden
tot een bruikbare, gemakkelijke en malse specie. Eenmaal het
product in de metselspecie verwerkt ontmengt deze niet.
Master-dry geeft door de verhoging van plasticiteit een betere en
snellere bediening. De specie wordt lang en mals en geeft
tijdsbesparing.

-

-

Art.nr.
17657

Omschrijving
Master-Dry Mortelolie bruin 10 L

-

Euro-dry is een transparante vloeistof met verscheidene
belangrijke voordelen zoals een betere verwerking en vorming
van microscopisch kleine luchtbellen in de metselspecie. Het
verlaagt de oppervlaktespanning van het toevoegwater, versterkt
een betere bevochtiging met als gevolg tegenwerking van
ontmenging, waardoor buitengewone tijdsbesparing wordt
verkregen.
Euro-dry is volkomen onschadelijk op de reactie van de
bindstoffen waarmee ze vermengd wordt. Verder ontstaat er een
waterbesparing van 10 tot 15% waardoor
minder risico voor bevriezing bestaat.
Euro-dry wordt het best toegevoerd bij het
aanmaakwater
Euro-dry maakt o.a. Rijn-, duin-, wit- en
andere schrale zanden tot een bruikbare,
gemakkelijke en malse specie. Eenmaal het
product in de metselspecie verwerkt ontmengt
deze niet.
Euro-dry geeft door de verhoging van
plasticiteit een betere en snellere²
bediening. De specie wordt lang en mals
en geeft tijdsbesparing

-

-

-

Art.nr.
1002421
17657

Omschrijving
Euro-Dry Mortelolie Transparant 10 L
Euro-Dry Mortelolie bruin 10 L

Frigi-dry.

Ontkisingsolie.

Antivriesproduct voor cementspecie

Voor gladde betonplaten, metaal en ruw hout. Reukvriendelijk

-

Frigi-dry is een chloorbevattend product, is toegelaten in gewone
en gewapende betonwerken
een plastificeerder, bindings- en verhardingsversneller die een
snellere ontkisting van het beton mogelijk maakt.
Aanbrengen bij het aanmaakwater
Niet gebruiken met kalk en aluminiumhoudende cementsoorten

-

-

De nieuwe ontkistingsolie univers-plus is het concreet resultaat
van vele jaren studie. Betreffende de kwaliteit en het uitzicht van
het beton geeft het gewaarborgd, een zuiver en prima resultaat.
Het is een topproduct bovendien reukvriendelijk en kleurloos
Univers-plus bespaart vele werkuren, na de ontkisting. Aandacht:
Bij de eerste behandeling is het aanbevolen borstels, sproeiers
en emmers flink te reinigen van de voorafgaande producten om
werkelijk verbluffende resultaten te bekomen. Bestemd voor
bouwondernemingen die vooral belang hechten aan prachtig
werk van het beton.
Geeft geen hinder voor de reukorganen in gesloten ruimten
Onverdund toepassen met zachte borstel of sproeier, is
gewaarborgd zonder nevenverschijnsellen en absoluut vlekvrij
Regent of sneeuwt niet af en geeft
gladde ontkisting en vermijdt het
afbrokkelen van de zijkanten.

-

-

Art.nr.
17663
1000693
Art.nr.
1000583
1000008

Omschrijving
Ontkistingsolie Univers-Plus 5 L
Ontkistingsolie Univers-Plus 25 L

Omschrijving
Antigel versneller 10 L
Antigel versneller 1 L

BOUW
CHEMIE
Kunstharsdispersie
-

Xarol.

Super-dry is een kunsthardispersie van zeer hoge kwaliteit , heeft
de eigenschappen van een hydraulisch bindmiddel en is een
geconcentreerde hechtingsemulsie. Resultaten hebben in de
praktijk aangetoond, dat beton, mortel en andere species met
Super-dry toevoeging veel betere uitslagen leverden.

-

Super-dry is een dikke witte emulsie die het best wordt
toegevoegd aan zuiver water, om een homogene mengeling te
bekomen moet men steeds goed roeren, bij de verdunning.

-

Door de hechting en blijvende kleefkracht kan hij aangebracht
worden op de meest niet-poreuze ondergronden.

-

Super-dry geeft een waterbesparing van ca. 10 à 15%. Hetgeen
een snellere droging verzekert. Het geeft een grotere elasticiteit,
gemakkelijke verwerking en tijdbesparing.

-

Super-dry verhindert barsten, krimpscheuren, water-, benzine- en
oliedoorsijpeling en sommige zuren, het voorkomt verzanding van
het beton en verhoogt in grote mate de slijtvastheid.

-

Super-dry is een merk en is wettelijk gedeponeerd sinds 1952
onder het nr. 26882.

-

Xarol verwijdert snel cementsluier, cementresten, roestvlekken,
kalk, salpeteruitslag van tegels en natuursteen.
Niet gebruiken op niet zuurbestendige oppervlakken zoals
marmer, travertin, enz.
Langdurige inwerking op betontegels is af te raden. Doe eerst
een test op enkele tegels.
Verdunnen met water en de vloer vooraf goed met water
verzadigen.
Verdund aanbrengen met spons of schuurborstel, even laten
inwerken, daarna schuren en grondig naspoelen met water.
Bij hardnekkige gevallen de behandeling herhalen of minder
verdunnen.
Vorstvrij bewaren

-

Art.nr.
1002422
Art.nr.
17664
1000588

Omschrijving
Cementsluierverwijderraar Xarol 5 L

Omschrijving
Super-Dry Kunstharsdispersie 1 L
Super-Dry Kunstharsdispersie 5 L

Black vernis.
Productomschrijving

Patineerolie.
-

kan gebruikt worden bij zowel nieuw als reeds geoxydeerd
loodwerk
voor het tegengaan van de vorming van het witachtig poeder dat
zich tijdens de eerste oxydatiefase kan vormen
bussen van 1 L
verbruik ong. 18 à 20m²/L

Art.nr.
10106

Omschrijving
Patineerolie 1 L (bladlood)

PVC – lijm Dyka
-

Lijm voor nauw passende buizen en
hulpstukken, niet voor drukleidingen.
Art.nr.
1002330
1002329

Halfvloeibare zwarte coating op basis van bitumen, oplosmiddelen en
kleefstoffen. Black vernis wordt gebruikt tegen vocht als
buitenbescherming van funderingen, muren, betonnen sokkels, ... in
aanraking met aarde. Kan ook gebruikt worden voor het beschermen
van staalconstructies.
Eigenschappen:
- beperkt bestand tegen UV-straling
- bevat geen teer
- kan worden aangebracht op licht vochtige ondergrond
- bezit voldoende viscositeit om met twee lagen een perfecte en
duurzame bescherming te verkrijgen
- vormt snel een waterdichte en sterke bekleding
- is meteen na het aanbrengen bestand tegen vorst en regen
- hecht uitstekend op met metselwerk of cementbepleistering
- dicht poriën en zeer kleine scheurtjes
- wordt gemakkelijk aangebracht met een bostel, zowel in de
zomer als in de winter, zonder opwarming noch voorbereiding
- 2 lagen aanbrengen van ongeveer 0,3 L/m²

Art.nr.
12301
12302

Omschrijving
Black vernis 5 liter
Black vernis 25 liter

Omschrijving
PVC – lijm 1/8 L
PVC-lijm 1 L

BOUW
CHEMIE
Aco - Route

GS Pro 360°

Reparatieasfalt

-

Voor en snelle en efficiënte reparatie van putten in het wegdek
maken we gebruik van Aco Route.
Dit is een gebruiksklare koude reparatie-asfalt met een
buitengewone kleefkracht en flexibiliteit.
Dankzij zijn snelle verwerkingstijd zijn omleidingen en/of
wachttijden zo goed als uitgesloten.
1 emmer Aco Route bedekt ongeveer 1 m² met een dikte van 2
cm

-

Werkt in elke positie
750 ml met spuitslang

Art.nr.
1002874

Omschrijving
RA PU Schuim GS Pro 360°

Fix-O-Chim
Chemisch anker

Art.nr.
13170

Omschrijving
Aco rote 25 l

-

Glijmiddel voor PVC

-

Mengolie voor mortel en beton

-

-

Lijm voor montage van leidingsystemen met
schuifmofverbindingen.
Vrijgegeven voor drinkwatersystemen
Met KWK keur, volgens BRL K 535
Gebruiksaanwijzing: Buizen haaks afzagen, afbramen en
afschuinen. Vocht en vuil verwijderen van rubbere manchet en
buis-einde. Schuine kant van het buis-einde en de rubbermanchet insmeren met glijmiddel. Schuif de buis in de schuifmof
tot de stootrand. De verbinding is nog enkele uren na te stellen.
Houdbaarheid tot 12 maanden in gesloten verpakking. Uiterste
verbruiksdatum, zie bodem verpakking.

-

Art.nr.
14515
14516
1000336

Omschrijving
Fix-o-chim 150 ml
Foix-o-chim drukker voor 150 ml
Fix-o-chim 300 ml

High Tack
-

Art.nr.
1001862

Professioneel verankeren van draadstangen, betonijzers,
scharnieren, haken, ... in beton, metselwerk, holle en volle
stenen, gasbeton, gips, ...
Verwerking: Dopje afschroeven. De top van de worst afsnijden en
de tuit met statische menger opschroeven. Verspuiten met
kitpistool. De eerste 10 cm pasta niet injecteren. Na gebruik tuit
afnemen, hars-restanten reinigen en de dop vastschroeven.
Bij hergebruik of na 5 min. onderbreking een nieuwe tuit
gebruiken. Het gat op de geschikte afmeting boren. Zorgvuldig
ontstoffen. Bij holle ruimten een geschikte plug
plaatsen. De pasta tot 2/3 van het volume
injecteren.
Onmiddellijk het te bevestigen materiaal
aanbrengen.
Droogtijd respecteren vooraleer te belasten.

Hoge aanvangskleefkracht
UV- en zoutwaterbestendig
temp.bestendig van -40° tot +100°
Snelle doorharding, reukloos en blaasvrij
directe ijzersterke hechting op diverse ondergronden

Art.nr.
1000843

Omschrijving
Glijmiddel voor PVC

Omschrijving
High Tack wit 290ml

BOUW
CHEMIE
Hybrifix super 7
-

-

Montagefix MP pur

een allround en elastisch blijvende lijm- en voegkit.
Toepasbaar voor afdichting van voegen in sanitaire
ruimten, aansluitvoegen in de bouw,
beglazingsvoegen, voegen in carrosserie- en
containerbouw.
Voor verlijming van kunsstofgevelpanelen, P.S. En
P.U. Schuimplaten, spiegels, houten regelwerk, kunststof
schroten, aluminium strips etc.
Op schone, droge, vet- en stofvrije ondergronden. Glad afwerken
binnen 10 min. Bij lijmtoepassing in verticale rillen aanbrengen.
In het algemeen een uitstekende hechting op de meest niet
poreuze ondergronden.
Overschilderbaar met daartoe geschikte verven. Kan vergelen in
donkere ruimten.
Art.nr.
Omschrijving
Duurzam elastisch en hoge
14049 super 7 beige 290 ml
treksterkte
14050 super 7 bruin 290 ml
14051
16149
16152
14053

Super 7 grijs 290 ml
Super 7 transparant 290 ml
super 7 wit 290 ml
super 7 zwart 290 ml

Siliconen NM
-

-

-

-

-

Oplosmiddelvrije montagelijm op basis van
polyurethaan voor stijvige verlijming van
PVC, hout, isolatie panelen, aluminium,
steen... Watervast.
Aanbrengen op schone stof-, vetvrije en
draagkrachtige ondergronden.
Bevat difenilmethaandisocianaat, isomeren
en homologen.
Art.nr.
15736

-

-

-

een professionele, duurzame, plastoelastische, neutraal uithardende kit
basis van hoogwaardig bitumen-rubber
Bevestigen en repareren van
biomineuze
dakbedekkingensmaterialen en
isolatieplaten.
Bevestigen van kunsstoffoliën en
loodslabben. Afdichten van voegen,
aansluitingen bij golfplaten, dakramen en lichtkoepels.
Bijzondere toepassingen voor gebruik uitproberen
Koud verwerkbaar, hoge kleefkracht, tixotroop, universeel
toepasbaar. Hecht ook op natte ondergronden.
Ondergrond stofvrij maken. Koker doorprikken en spuitmond
schuin afsnijden, afhankelijk van de gewenste breedte van de
aangebrachte streep.
Bij natte/vochtige ondergronden de
spuitmond op het oppervlak laten rusten. Tijdens verwerkng
zorgen voor goede ventilatie.
Koel, droog en vorstvrij bewaren.
Art.nr.
10120

Omschrijving
Tixophalte 310 ml

Siliconene 1001 U

Het dichten van aansluitvoegen en het vullen
van naden, kieren en scheuren die een
beweging moeten kunnen opnemen tot max. ±
12.5% van de voegbreedte voor zowel binnen
en buiten als er geen water voortdurend in/op
de voeg blijft staan.
Op schone, (licht) zuigende, vet- en stofvrije oppervlakten.Een
vochtige ondergrond (niet nat!) is gewenst. De doorharding moet
minimaal de eerste 5 uur plaatsvinden onder goed drogende
omstandigheden. Glad afwerken.
Professionele plasto-eleastische acrylaatkit op dispersiebasis die
normale relatieve vochtigheden kan verdragen binnen en buiten.
Een continue
waterbelasting is
Art.nr. Omschrijving
ontoelaatbaar.
14070 Silicone acryl W 310 ml bruin
14071
14065

Omschrijving
Montagefix MP pur 310 ml

Tixophalte

Omschrijving
Silicone NM 310 ml grijs
Silicone NM 310 ml transparant

Siliconen acryl W
-

-

-

Specifiek voor het afdichten van
aansluitvoegen tussen natuursteen zoals
marmer. Ook geschikt voor natte
ruimten, waar schimmels ongewenst zijn.
Uitsluitend op schone, droge, vet- en
stofvrije ondergronden gebruiken. Glad afwerken binnen 1 min.
i.v.m. Huidvorming.
Speciale silicone zonder weekmaker , neutraal uithardend.
Geschikt voor voegen die max. 25% voegbreedte moeten kunnen
opnemen.
Geeft geen randzone vervuiling. Reukarm.
Art.nr.
17136
14048

-

-

Toepassingen zoals elastische voegafdichtingen bij keukens,
douches, auto's, caravans, boten, beglazingen en
bouwconstructies.Niet geschikt voor aquaria.
Op schone, droge, vet- en stofvrije ondergronden verwerken.
Kitopp. Binnen 5 min. Gladstrijken i.v.m. Huidvorming.
Hecht in het algemeen zonder primer uitstekend op glas,
emaillen schone geglazuurde tegels etc.
Na uitharding duurzaam, elastisch en UV-, weer-, kleur- en
waterbestendig. Niet overschilderbaar.
Art.nr.
14039
14040
14037
14038
14050

Silicone acryl W 310 ml grijs
Silicone acryl W 310 ml wit

Omschrijving
Silicone 1001 U bruin 310 ml
Silicone 1001 U grijs 310 ml
Silicone 1001 U transp. 310 ml
Silicone 1001 U wit 310 ml
Silicone 1001 U zwart 310 ml

BOUW
CHEMIE
Siliconen NO
-

-

Siliconen sanitair

Het duurzaam elastisch afdichten van glas, bouw- en
sanitairvoegen, die een beweging moeten kunnen opnemen van
max. 25% van de voegbreedte.
Op schone, droge, vet- en stofvrije ondergronden verwerken.
Hecht in het algemeen uitstekend op glas, glazuur, metalen zoals
aluminium, messing en roestvrijstaal en kunststoffen zoals hardPVC, PC, PS ABS, hard-PS en polyester. Op poreuze gronden
wordt een primer aanbevolen.
Neutraal uithardend. U.V.-, vocht-, weer-, water- en
schimmelbestendig. Niet agressief t.o.v. metalen.
reukarm
houdbaarheid = 12 maanden

Art.nr.
14093
14094
14090
14092
14091

Omschrijving
Silicone NO 310
Silicone NO 310
Silicone NO 310
Silicone NO 310
Silicone NO 310

ml wit
ml zwart
ml transp.
m grijsl
ml bruin

-

Helpt bij het perfect afwerken en gladstrijken van alle kitvoegen.
(steeds aanbevolen vooraf testen te nemen)
Neutrale basis (PH7), niet toxisch en mileuvriendelijk.
Veroorzaakt geen vlekken op de ondergronden en verkleurt de
kitoppervlakte niet.
Bevat geen reinigingsmiddelen en geen silicone.
Versnelt de huidvormig en verbeterd de
overschilderbaarheid van de daartoe geschikte kitten.
Is ook bestand tegen schimmelvorming
Kitvoeg vers afsnijden direct na het aanbrengen op
de afstrijkspatel of direct op de voeg spuiten. Om
een perfecte afwerking is het noodzakelijk de
kitoppervlakte regelmatig en voldoende te spuiten.

-

Omschrijving
Silicone sanitary 310 ml
Silicone beige 310 ml
Silicone wit 310 ml
Silicone grijs 310 ml
Silicone transparant 310 ml
Silicone bruin 310 ml
Silicone Manhattan 310 ml
Silicone Jasmijn 310 ml
Silicone Transp. Grijs 310 ml

-

éénkomponentig vul- en montageschuim
op basis van vochtverhardende polyutheraan
voorzien van een veiligheidsdrijfgas dat snel uithardt en een
uitstekend hecht- en vulvermogen heeft
geluids- en warmte- isolerend
kleur: lichtgroen

Toepassingen:

-

Voor het opvullen van monteer- en
stelruimten tussen muur, kozijn en
rondom prefab-elementen
voor het afdichten van doorvoeringen
en aansluitnaden
monteren en verlijmen van deurstijlen, raamkozijnen en rolluiken

Omschrijving
Gladstrijkmiddel Last 1

Omschrijving
Pu schuim 500 cc
Pu schuim 750 cc

Reiniger voor PU - pistool
-

Op basis van vocht verhardende polyurethaan dat
snel doorhardt en goede hechtingseigenschappen
bezit
Ondergronden dienen schoon te zijn en vrij van stof of
loszittende delen.
PU-schuim is alleen mechanisch verwijderbaar.
Tijdens de verwerking ogen beschermen en werkkledij
drage. Zorg voor voldoende ventilatie.
Art.nr.
10119
10121

Art.nr.
14041
14042
14043
14044
14045
14046
15235
15881
16616

Art.nr.
10119
10121

PU-Gunfoam
-

-

Productomschrijving

Art.nr.
1002282

-

-

Voor elastische voegafdichting in natte ruimten zoals badkamers,
keukens, toiletruimten etc. Speciaal voor afsluitvoegen tussen
wastafels, badkuipen, aanrechtbladen, tegelwanden etc. waar
schimmels ongewenst zijn.
Op schone, droge, vet- en stofvrije ondergronden verwerken,
hecht uitstekend in het algemeen zonder primer.
Niet toepassen op ondergronden die gevoelig zijn voor azijnzuur.

PU-schuim

Last 1
-

-

-

Het inwendig reinigen van PU-schuimpistolen
het verwijderen van vers PU-sschuim of polyurethaanlijm
Na het verwijderen van de lege schuimbus, op de adapter
schroeven. Een paar maal de trekker overhalen voor het
doorspoelen van het pistool.
Laat de reiniger even inwerken en spoel het pistool nogmaals
door.
Verwijder de bus en maak de schroefdraad van de adapter
schoon en droog. Vet de adapter
vervolgens in met vaseline.

Omschrijving
Pu schuim 500 cc
Pu schuim 750 cc
Art.nr.
14922

Omschrijving
Universal PU-cleaner

BOUW
CHEMIE
Universele reinigers

WD - 40

Reinigen van:

Multispray

-

-

alu metsprofielen
autoruiten
binnen- en buitenbeglazing
spiegels
pvc, aluminium en metalen ramen
alle synthetische gladde oppervlakken
keramiek en tegels
Art.nr.
14714

-

-

Omschrijving
Universeel reiniger 400 ml

-

Dreumex Handreiniger
-

Handreinigingsgel voor middelzware industriële vervuilingen
zoals oliën, vetten, smeer, bitumen, rubber, etc.
Bij uitstek geschikt voor garages, werkplaatsen, metaalindustrie,
(wegen)bouw, etc.
verhoogde reinigingskracht door huidvriendelijke microkorrel
Sterk op olie-achtige vervuilingen
Voor gebruik handen niet nat maken.
Dreumex inwrijven tot dit volledig met
het vuil is vermengd.
Goed afspoelen en drogen
Verpakking goed gesloten en koel
bewaren.
Art.nr.
14026
14027
14028
14058
14563

Omschrijving
Dreumex handzeep 600 cc
Dreumex rood classic 4.5 L
Dreumex dispenser 4.5L
Dreumex handzeep geel 4.5L
Dreumex handzeep groen 4.5L

WD-40's krachtige penetrerende en smerende eigenschappen
garanderen een soepele efficiënte werking van al uw werktuigen
op het werk en thuis.
Het stopt piepen en kraken, verdrijft vocht van metalen
oppervlakten, verwijdert vele vormen van was, teer, vet en
lijmresten en laat een beschermende laag achter tegen
aantasting van de metalen.
Het doordringt en versoepelt de werking van roestige onderdelen
zoals moeren, bouten, bedieningsorgan enz. En maakt
vastzittende mechanismen los en smeert deze.
Vrij van CFK's

Art.nr.
16473
16472
1000728

Omschrijving
WD 40 200 ml
WD 40 400 ml
WD 40 eurosttack 400 ml (160 st)

Kruipolie
-

ontvet – ontroest - lost
Bevat geen chloorhoudende
oplosmiddelen
Verhelpt piepen en knarsen
Vermijdt roest- en corrosievorming
Voor bouten, moeren, schroeven, buisen kraankoppelingen, scharnieren,
sloten, kettingen, ...

Art.nr.
15583

Omschrijving
Kruipolie spray

Zinkspray
-

Hecht op de meeste metalen
Vormt een gelijkaardige beschermlaag als bij het vuurverzinken
door de electro-chemische reactie met metalen
Verhinderd corrosie en oxydatie
Overschilderbaar met de meeste lakken
Geen giftige dampvorming bij het lassen van bewerkte metalen
Vast stofdeel dat bestaat uit > 93% zuivere zink

Dipex
Duurzame bescherming tegen vocht voor binnen en buiten,
muren en vloeren

-

Art.nr.
15311

Omschrijving
Zink spray mat 400 ml

-

Verpakking = 25 kg
Verdunnen met water
Bitumlaag voor insmeren
funderingsmuur
zeer makkelijk te verwerken
goede dekking
kan zelfs op vochtige
ondergronden aangebracht
worden
Te verwerken met borstel, rol of
pistool
Art.nr.
1003301

Omschrijving
Dipex 25 kg

BOUW
CHEMIE
Dichtingsmiddel
-

Dry+ wordt gebruikt voor het waterdicht maken van kelders,
zwembaden en vijvers.
Dry+ wordt gebruikt voor egalisatie, betonreparaties,

Art.nr.
1009594

Verwijderaar Cement & Salpeter
-

Record-Dry is een zuur reinigingsmiddel.
Zeer gering agressief op metalen, galvanisé, aluminium, enz.
Beschadiging en roestvorming wordt beperkt tot een minimum of
treedt meestal niet op.

Omschrijving
Dry+ Dichtingsmiddel voor beton en mortel 5L

Anti-Verdampingsmiddel
-

-

Cover-Dry is een vernis op basis van opgeloste harsen, niet
gearomatiseerd en is doorschijnend van kleur
Vermindert het verdampen van water sterk af zodat men een
correcte hydratatie van gebetonneerde- of geconcentreerde
oppervlakten verkrijgt van wegen, fietspaden, terrassen, garages,
fabrieksvloeren, ...
Vormt een plastische sneldrogende film
Krimpen en barsten word tegen gegaan.

Art.nr.
1009596

Beton & mortellosser
-

Art.nr.
1009703

Omschrijving
Record-Dry Cement/salpeterverw. Facadesteen 5L

Vora-Dry is een zuur reinigingsmiddel voor het veilig verwijderen
van kalk & cement van allerhande oppervlakken, bijvoorbeeld: op
gegalvaniseerde platen, aluminium, enz.

Omschrijving
Cover-Dry 25 L

Art.nr.
1003301

Omschrijving
Dipex 25 kg

