bOuW
70 jaar ervaring: onze vertegenwoordigers
staan steeds tot uw dienst en kunnen u
kostbaar advies geven op de bouwwerf.

Het TOTAALPAKKET voor de BOUW
GEVELREINIGING
Meest voorkomende verontreinigingen op gevels zijn:
Specieresten van de metsel- of voegspecie en van het betonstorten.
Zand, leem, etc. die nog aan de steen kleeft van bijvoorbeeld de opslagperiode.
Overige verontreinigingen zoals olie, rook, vet, verf, etc.
Algen en mossen op plaatsen die langdurig vochtig blijven. In de buurt van
bomen komen soms zeer donkere algenverkleuringen voor.
Verweringsaanslag buiten op het metselwerk, gevormd door de jarenlange
afzettingen van roet, stof en ander vuil in de buitenste steenporiën.
Verweringsaanslag binnen op het metselwerk, gevormd door de jarenlange
afzetting van rookgassen, roetdeeltjes, nicotine, etc.
KEMOX

R 1073 S

Revolutionair reinigingsmiddel voor het verwijderen van cementsluier,
kalkaanslag, lichte roestvorming, algenvervuiling, vet + kalk in een vermenging, etc.
CEMEX

Superafbijter voor kiezelachtige neerslag. Verwijdert de hardnekkigste
afzetting. Lost ijzeroxides op van cement en tegels. Het behandelde oppervlak is keurig gerenoveerd.
ZEPTREET 100

Afbijtmiddel voor cement, ontroester, ontkalker. Verwijdert specieresten, aanslag en roest op baksteen, metselwerk en gereedschap. Bevat
aantastingsbegrenzers.

Geregistreerd product (10604B / 12313N) ter verwijdering van groene
aanslag op ramen, stoepen, daken, tegelpaden, flagstones, tuinmeubelen,
grafzerken, bielzen en materialen in lege kassen.

VOCHTPROBLEMEN
Hevige regen,
gecombineerd
met wind, kan
tot doorslaand
vocht leiden.
De in stenen
en mortel aanwezige zouten kunnen door
regen worden omgezet in oplosbare zouten.
In deze vorm kunnen ze naar de buitenkant van de muur getransporteerd worden.
De zouten kristalliseren uit en vormen een
lelijke waas over de muur. Deze waas kan
verwijderd worden met een gevelreiniger.
Door vervolgens de muur te Hydrofoberen
(impregneren) wordt permanent voorkomen dat de uittredende zouten terugkomen.
Tevens bestaat de mogelijkheid dat vocht uit
de grond omhoogtrekt.

HYDROBAT 2000

Vochtwerend beschermingsmiddel tegen atmosferische vervuiling op beton, cement, kalk,
asbestcement, baksteen, stucwerk, gips, kozijnen, daknokken,
pleisterwerk, e.d.
AQUABAT

Voor het hydrofoberend impregneren van poreuze, minerale ondergronden zoals kalkzandsteen,
natuursteen, baksteenmetselwerk, pleisterlagen, gasbeton,
beton. Ook geschikt voor het
hydrofoberend behandelen van
minerale verven.

OLEOFLOR

Olie- vet- en vuilafstotend watergedragen impregneermiddel voor
poreuze ondergronden. Antikleef:
beschermt poreuze vloeren. Bestand tegen agressieve chemicalien: biedt weerstand tegen zure regen en atmosferische vervuiling.
DURCIDRY

Vochtwerend middel voor metselwerk op waterbasis. Zowel binnen
als buiten te gebruiken. Laat de
materialen ademen. Overschilderbaar. Direct klaar voor gebruik.
Goedgekeurd onder nummer:
WTCB nr 2962-340-133-39.

PULVE 950

Professionele 5 liter verstuiver.
3 bar druk manueel.

M O R T E LV E R S T E V I G E R S
Voor sommige toepassingen eist men dat
beton/specie extra bestand moet zijn tegen
water. Onder waterdicht beton verstaan we
dat dit beton weerstand moet bieden aan een
hoge waterdruk zonder water door te laten.
Beton van uitstekende kwaliteit is waterdicht.
De poriën in dergelijk beton zijn zeer fijn. Een
verdere vernauwing of verstopping van het
poriënsysteem kan worden bereikt met waterdichtende hulpstoffen.

DUSTWATS
Mortelversteviger. Mengt zich onmiddellijk met water.
Verhoogt de aanhechting van vers beton op oud beton.
De weerstand aan de buigingstrekkracht wordt 1,5 maal
vergroot. De weerstand aan afscheuring wordt verhoogd
met 2 tot 3,5 maal.

HYDROBLACK
Vochtwerende zwarte massa voor bepleistering en mortel, kleurt de bezetting in de massa zwart. Plastificeert,
vereenvoudigt en versnelt het aanbrengen van de specie.

L U C H T B E LV O R M E R S
Luchtbelvormers zijn oppervlakteactieve
stoffen die een zeer groot aantal zeer
kleine luchtbelletjes in de betonspecie
aanbrengen. Luchtbelvormers worden
aan beton/specie toegevoegd om de
vorst- en dooizoutbestendigheid te verhogen, de waterdichtheid te verhogen en
de samenhang en de verwerkbaarheid
van een specie te verbeteren.

ERDIFLUID
Plastificerend en waterreducerend product voor mortel en beton. Neutraal Product. Verbetert de
handelbaarheid. Het behandelde beton is compacter. Betere homogeniteit tussen de pasta en de
korrels. Vermindert de krimpscheuren.

SPECIAL MIX
Een hoog geconcentreerde luchtbelvormer die toegevoegd wordt aan het aanmaakwater van
mortel. Verbetert de samenhang en de verwerkbaarheid van de specie. Het product is gekeurd en
voldoet aan de klasse M1. Geeft geen verkleuringen of uitbloeding aan de gebruikte materialen.

ADDITIEVEN
Vertragers die de beginverharding en binding van de specie vertragen, kunnen

BETORETARD

om de volgende redenen worden toegepast:
Ter voorkoming van stortnaden bij 2 opeenvolgende stortlagen met langere
tussentijd;
om de warmteontwikkeling in de beginfase van de verharding te beperken;
als door een hoge begintemperatuur de bindingstijd van de specie te kort is
voor het verwerken ervan.

Vloeibaar toevoegsel voor beton en mortelspecie dat gebruikt
wordt om de afbind- en de verhardingstijd te verlengen. Laat
toe om beton en mortel bij warme temperaturen te gebruiken.
Ideaal voor vervoer op lange afstand.

Versnellers hebben een bindingsversnellende eigenschap. Ze worden voorna-

Chloorvrije versneller voor mortel en beton. Vloeibaar chloridevrij middel dat gebruikt wordt om de afbind- en verhardingstijd
van cementspecie te verkorten. Kan zowel voor gewapend als
ongewapend beton gebruikt worden.

BETOPLUS

melijk toegepast bij het verwerken van beton/specie bij lagere temperaturen.

ONTKISTINGSMIDDELEN
Ontkistingsmiddelen hebben als doel de
hechting tussen beton en bekisting te verhinderen, het uiterlijk van het beton te verbeteren en het bekistingsmateriaal te beschermen. De hechting wordt veroorzaakt door het
vullen van microporiën in het bekistingsmateriaal met cementsteen. Hoe vlakker en dichter
het bekistingsoppervlak, hoe minder er hechting optreedt. De herbruikbaarheid van bekistingen wordt in grote mate beïnvloed door
de beschermingsfactor van het gebruikte
ontkistingsmiddel.

BETOLUB
Ontkistingsolie. Gebruiksklaar anti-aanklevingsproduct dat eenvoudige ontkisting van beton na verharding toelaat. Baktemperatuur tot 80°C. Beschermt metalen gietvormen tegen roest en is bestand tegen verdunning door regenwater.

BETOLUB W
Ontkistingsolie op waterbasis. Gebaseerd op biologisch afbreekbare koolwaterstoffen met toegevoegde werkzame bestanddelen en emulgatoren. Vormt
zelfs met hard water stabiele emulsies. Wordt als waterige emulsie hoofdzakelijk
gebruikt bij zuigende bekistingen (hout) voor de storting van betonmortel. Als
onderhoudsmiddel voor planken en ook in de keramische industrie (o.a. voor
gips). Bestaat uit een minerale olie dat in drie weken tijd voor 99% biologisch
afbreekbaar is.

CURING COMPOUND
In beton is meer water aanwezig dan er voor de reactie met cement nodig is. Dit overschot aan water is
echter nodig om het beton te kunnen verwerken. Na
het verdichten en afwerken kan dit water verdampen.
Bij zon, wind en een hoge buitentemperatuur is de
verdampingssnelheid zeer hoog. Gaat de verdamping
ongehinderd door, dan blijft er in het oppervlak van
het beton te weinig water aanwezig zodat er geen reactie tussen cement en water kan plaatsvinden. Hierdoor neemt de kwaliteit van het beton sterk af.

EQUIPMENT
PROTECFLORE
Verhardings en antislijtagemiddel dat aan het
oppervlak de hardheid
van de vloer en beton
versterkt. Stofwerend.
Voorkomt het krijten
van cement.

MOTOPULVE
Verstuiver met motor 60 bar. Spanning 230 v.
Voor het makkelijk aanbrengen van ontkistingsoliën, waterdichtings- en anti-mos producten.

v.
gsn.

GEREEDSCHAPSREINIGING EN ONDERHOUD
GERVEX GEL MENTHE

MUDSLIDE

Veelzijdige ontkalker en reiniger in gelvorm met mintgeur. Lost
aanslag (kalk, vet, gips, cement) op d.m.v. penetratie in de laag.
Aanbevolen voor het verwijderen van cement op vrachtwagens,
bouwmaterialen, etc. evenals het verwijderen van cementresten op
tegels of voor het reinigen van stenen monumenten (standbeelden,
grafstenen…etc.). Kan ook worden gebruikt voor het reinigen van
zwembaden, kiezelgoerfilters, ruiten van serres…etc.

DR 150

100% biologisch afbreekbare verwijderaar van
beton-, kalk-, klei- en mortelresten op metaal,
hout, glas, plastic, rubber… etc. Voldoet aan de
strenge EPA VOC norm en bevat geen vluchtige
organische componenten noch anorganische
zuren. De werking van het product wordt niet
beïnvloed door de hardheid van het water.

Bijt cement af, ontroest, ontvet en fosfateert in
één enkele handeling. Bevat geselectioneerde
zuren die de geanodiseerde aluminiumprofielen niet aantasten bij de gebruiksverdunning.
Zonder spoelen fosfateert het product metalen
ondergronden.

V E R F E N C O AT I N G S
PAROXIDE

KAMOVE 2

Roestomvormer met een zeer snelle werking. Zeer hoge indringing in roest. Neutraliseert het roestproces op chemische wijze
en vormt een beschermende film. (Snelle
werking 10 min.) Zonder giftigheidsetiket.
Dekkingsvermogen ± 20 m2 per liter.

ANTI RUST 2
Roestwerende verf met fraaie satijnglans.
Kan rechtstreeks aangebracht worden
op iedere ondergrond. Dringt snel door
in roest. Leverbaar in de kleuren: zwart,
blauw (RAL 5010 V), groen, grijs, oranje (RAL 2009
V), steenrood, wit en geel (RAL 1018)

BRILARUST

FLASHMARK
Fluorescerende markeringsverf. Voor de aanduiding
van veiligheidsmarkeringen en gevaarlijke situaties.
Zichtbaar vanaf grote afstand. Leverbaar in Rood.

MARKOPEINT
Voor het trekken van lijnen en pijlen op parkeerplaatsen, rijbanen, sportterreinen, magazijnen, fabriekshallen, etc. Leverbaar in de kleuren wit en geel.
Zeer eenvoudig te gebruiken in combinatie met de
“Markotrace”.

Roestwerende verf met een fraaie hoogglans. Kan rechtstreeks aangebracht
worden op iedere ondergrond. Dringt snel
door in roest. Bestand tegen zoutachtige
en vochtige omgeving. Leverbaar in de kleuren wit,
zwart, blauw, groen, grijs, oranje, rood, baksteen
en geel.

Koudgalvanisatiebekleding. Professioneel
koudgalvanisatiemiddel op basis van
esther-epoxy en zinkdeeltjes van eerste
kwaliteit. Bestand tegen temperaturen tot
420°C. Tevens beschikbaar in bulk.

KAMOVE A
Glanzend koudgalvanisatiemiddel. Verzekert een duurzame bescherming van ijzer
en staal. Op basis van zink- en aluminiumdeeltjes van eerste kwaliteit. Heeft een grijs
aluminiumachtig uiterlijk. Bestand tegen temperaturen
tot 350°C (250°C continu).

ACRIMUR
Muurverf op basis van acrylo-vinyl copolymeren in waterachtige fase. Zeer rijk
aan titaandioxide. Mat wit. Ideaal voor het
afwerken van buitenmuren, binnenmuren,
plafonds, pleister, cementbepleistering, beton en steen.

BITUMAQ
Waterbevattende asfalt. Wordt op alle
ondergronden van vochtig cement gebruikt. Wordt koud aangebracht, verdunbaar met water. Vorstbestendig tot -4°C.
U.V.-bestendig

VLOERVERF EN VOORBEREIDING
PENTSOL

POLYNET A
Polyvalente, niet schuimende reiniger en ontvetter. Voor het reinigen en ontvetten
van allerlei oppervlakken.

ZEP EXTRA
Een vloerreiniger voor asfalttegels, rubber, vinyl, beton, terrazzo, hardgebakken en
geglazuurde tegels en marmer. Ideaal voor gebruik in schrobmachines. Verwijdert
olie- en rubbersporen.

CK 18

Veilige zuurontvetter voor het verwijderen van oliën en vetten. Zeer stabiele oplossing. Ook mengbaar met zeewater. Tast geen plastic, gegalvaniseerde metalen,
aluminium of chroom aan. Ideaal als voorbereiding om een te schilderen betonnen
vloer te reinigen en ontvetten.

Polyurethaan-vloerlak. Eén-componentlak, geschikt voor binnen
en buiten. Goede resistentie tegen agressieve chemische bestanddelen. Kleuren: grijs, grasgroen, roodbruin, en wit. Levertijd ± 4
weken.

POXY SOL S
Epoxy-vloerlak. 2-componenten lak, geschikt voor binnen en buiten. Goede resistentie tegen agressieve chemische bestanddelen.
Geeft een satijnglans. Voorkomt oppervlakteslijtage. Kleuren: geel,
grijsachtig beige, crème, grasgroen, roodbruin, amandelgroen,
grijs, wit, zwart; Kan slipvrij worden gemaakt met behulp van onze ZEP
QUARTZ-vulstof; Classificatie AFNOR NFT 36005 –familie I - Klasse 6b.

GRAFITTI
ZEP OFF
Krachtige snelwerkende verfstripper. Dringt
door in de meeste deklagen zoals verf, vernislagen en reflecterende folie en weekt deze los.

STRIPGEL
Krachtig snelwerkend verfafbijtmiddel. Het
verwijdert oude verflagen en lost graffi ti op
van muren. Te gebruiken op alle ondergronden zoals cement, hout, ferro-metalen e.d.

STRIPCARE
Verwijdert diverse soorten verf en graffiti van
poreuze en niet poreuze ondergronden. Bevat
geen gechloreerde en/of aromatische koolwaterstoffen en is hierdoor minder milieubelastend
dan de traditionele verfstrippers.

PROTECTAG
Een milieuvriendelijke antigraffiti beschermlaag
op waterbasis. Geeft een langdurige bescherming en is geschikt voor gebruik op de meeste
harde en poreuze ondergronden. Laat de ondergrond en het behandeld oppervlak ademen.

CLEAN EMS GRAFFITY
REMOVER TOWELS
Een combinatie van
een voorbehandeld
“dual texture” doekje
speciaal voor het
verwijderen van verf
en inkt. Werkt zeer
doeltreffend op alle
niet poreuze en gladde
oppervlakken.

SMEERMIDDELEN
VANAL

CARTOLUB

Anti-grip smeermiddel en montagevet. Bestand
tegen hoge druk en hoge temperaturen. Te gebruiken waar bewegende delen niet mogen vastlopen.
Werkzaam bij temperaturen van -30°C tot +1090°C
(ontbindt of verdampt niet bij +650°C constant).

ZEP 2000
Doorschijnend smeermiddel met een unieke samenstelling van vet, minerale en synthetische oliën en
Teflon®. Verzekert een duurzame smering bij temperaturen van -30°C tot +315°C en dringt door tot in
de moeilijkst bereikbare plaatsen. Geschikt voor het
smeren van scharnieren, metalen kabels, kettingrondsels, transportbanden en verwarmingskleppen.

MEGA 420

ZEP 45

Multifunctioneel vet met uitstekende werking. Behoort tot de nieuwste generatie vetten; Samengesteld uit een minerale olie en een polyurea verdikkingsmiddel zonder residu. Onafhankelijk van elke
toevoeging, hebben deze polyurea vetten een groot
aantal uitstekende eigenschappen onvergelijkbaar
met andere vetten zoals lithium, lithiumcomplex,
calcium of aluminiumvetten. Gebruikstemperatuur
–20°C tot +180°C. Het product heeft een natuurlijke
goede hechting op het metaal. Uitstekend bestand
tegen water en oxidatie: perfect smeermiddel voor
toepassing bij hoge temperaturen.

Ontklemmer, smeermiddel met Teflon® en Vydax ®.
Duurzaam en doeltreffend bij temperaturen van
-45°C tot +245°C. Uitzonderlijke indringing.
Beschermt tegen roest en verlengt de levensduur
van mechanismen. Wordt preventief en herstellend gebruikt.

D LUB 2
Ontklemmings- en smeermiddel. Volledig neutraal.
Bevat geen zuur of alkali. Dringt zeer snel door de
roest heen, zelfs bij temperaturen tot -15°C.
Praktisch reukloos. Kleurloos, vlekt niet.

Patroon smeermiddel op basis van molybdeen,
bestand tegen dampen, zuur- en basenoplossingen.
Onoplosbaar in water. Werkzaam bij temperaturen
van -35°C tot +220°C. Smeermiddel voor opentandwieldrijfwerk, tand- en kamwielen van kranen,
raderwerk, bladveren, kabelsporen enz...
Weerstaat aan middelpuntvliedende kracht.

MOLUB 250
Smeermiddel in aërosol met molybdeen bisulfide.
Gemakkelijk aan te brengen, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen. Werkzaam tot pieken van 400°C
(250°C continu). Voor smering van raderwerk van
kranen, betonmolens, kamwielen, emmerkettingen,
breekmolens en materiaal voor openbare werken.

WATELEC
Verwijdert water en vocht uit alle elektrische toestellen. Dringt spontaan tussen het water en de ondergrond, stoot vochtigheid af en voorkomt vochtvorming. Bevordert de doorgang van stroom. Smeert
micromechaniek. Voorkomt storingen als gevolg van
vocht op elektrische en mechanische apparatuur.

ERDISIL
Kleur- en geurloos smeermiddel op basis van zuivere siliconen. Vergemakkelijkt het glijden. Smeert
sloten en micromechanismen. Beschermt rubber,
lederen kleding. Bestand tegen temperaturen van
-50°C tot +200°C.

HANDHYGIENE
PROTEND
Vormt een onzichtbare en niet
vettige beschermingsfilm. Beschermt de handen tegen de
inwerking van oplosmiddelen,
detergenten, lijm en verf. Beschermt
tegen kloven en verzacht de huid. Spuitbus voor ongeveer 250 toepassingen.
Vlekt niet.

PAINTHOR
Speciale handreiniger voor het
verwijderen van verf en andere
coating. Werkt snel, eenvoudig
en doeltreffend. Handen worden schoon en blijven zacht en soepel.
Veilig voor de huid. Voorkomt uitdroging.
Verpakt in handige “meeneem”tubes,
onmisbaar bij de dagelijkse uitrusting van
de schilder.

TKO
Reiniger zonder oplosmiddelen, met zachte microkogels
en tensioactieve bestanddelen. Verwijdert het hardnekkigste vuil. Geeft een rijk schuim
en heeft een aangename citroengeur.
Bevat lanoline om het uitdrogen van de
handen te voorkomen.

CLEAN EMS HAND
CLEANER TOWELS
Nieuw reinigingsconcept voor
de industrie: een combinatie van
een absorberend en schurend
doekje met een reinigende oplossing.
Niet agressief voor de huid. Maakt de
handen schoon en droog.

SPECIALS
ZEP RESTORE

SYMOSOL
Mortel op basis van synthetische harsen.
Bevat geen oplosmiddelen of water. Veroorzaakt geen krimpscheuren na droging. Zeer
hoge mechanische weerstand. Zeer grote hardheid
gecombineerd met een grote buigzaamheid. Kan door
de meest gebruikelijke verven overschilderd worden.
Kleur na droging: cement grijs.

B ZEP belgium n.v.

SINT-PIETERS-LEEUW
Tel. 02/347 01 17
Fax 02/347 13 95
sales@zep.be

MS POLYMER

AEROTAC II

Beschermende acryllaklaag. Werkt als een
onzichtbaar laagje ter bescherming van allerlei
oppervlakken tegen lichte zuren, verkleuring,
vetvlekken, vingerafdrukken, alkaliën, verwering, stof,
enz, o.a. voor plattegronden.

Lijm voor een snelle, zeer sterke verbinding
voor gebruik op poreuze oppervlakken. Ook
zeer geschikt voor gebruik op gladde oppervlakken. Snelle hechting. Lijmt poreuze oppervlakken,
plastic, polyethyleen en geverfde oppervlakken.
Tast geen piepschuim (tempex) aan. Bevat geen gechloreerde oplosmiddelen.

TECHNI SCELL
Een gebruiksklare 2-componenten chemische mortel
met onmiddellijke hechting. De koker is voorzien van
een statische menger. Techni Scell wordt gebruikt voor
het vastzetten van ankers in poreuze materialen van
o.a. luikbevestigingen, draadstangen, hulzen en kozijnen. Is bruikbaar bij lage temperaturen tot -5°C.

NL ZEP Manufacturing b.v.
BERGEN OP ZOOM
Tel. 0164-250100
Fax 0164-266710
info@zepbenelux.com

B ZEP BENELUX

Een hoogwaardige, snel uithardend, elastische, ééncomponent ms polymeerkit, die verrubbert door reactie
met vochtigheid. Goed bestand tegen weersinvloeden,
hoge en lage temperaturen -40°C tot +90°C. Hecht op
hout, beton, baksteen, gevelsteen, natuursteen en metalen. Overschilderbaar. Verkrijgbaar in de kleur beige.

REPINSTANT
Direct toepasbare reparatieband voor alle soorten
leidingen. De band is geimpregneerd met een Polyurethaanhars welke reageert en uithard na kontakt met
water. Is snel en zeer gemakkelijk toepasbaar.

RIBBON 19
Isolatieband. Voor bescherming en reparatie van lekken.
Bestand tegen hoge spanning, elektrische isolatie tot 46000
volt (gebruik voor hoogspanningskabels en elektrisch
gereedschap, tangen, schroevendraaiers, nijptangen).

SINT-PIETERS-LEEUW
Tel. 02/347 28 13
Fax 02/343 12 31
sales@zep.be

D ZEP Manufacturing b.v.
BIELEFELD
Tel. 0521-174158
Fax 0521-5217114
sales@zepbenelux.com

