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INLEIDING
De IJssel Coatings BV heeft een machine ontwikkeld om de componenten van Variopox Plamuur,
Variopox LG plamuur, Variopox Finishing Plamuur of Variobond op eenvoudige wijze te doseren in de
juiste verhouding. Hieronder volgt een korte beschrijving van deze machine.
PERSLUCHT
De doseermachine werkt op perslucht. Een eenvoudige
compressor is reeds voldoende om te kunnen profiteren
van de voordelen van de doseermachine. Eenvoudige
compressoren zijn tegen lage kosten verkrijgbaar bij de
meeste bouwmarkten.
Maakt u gebruik van uw eigen perslucht leidingen, dan
volstaat een eenvoudig koppelstuk om de doseermachine
klaar te maken voor gebruik.
BEDIENING EN INSTALLATIE
• Om veilig te kunnen werken is de doseermachine
uitgevoerd met een bediening waarbij twee knoppen
tegelijkertijd ingedrukt moeten worden om de
machine te starten. De gele veiligheidsknop (1) moet
ingedrukt zijn voordat één van de rode knoppen de
zuiger naar boven (2) of naar beneden (3)stuurt.
Wordt één van de knoppen los gelaten, stopt de
machine onmiddellijk met doseren.
• Door middel van gaten in de bodem (4) is de machine
te bevestigen op een (verrijdbare) plamuurtafel. Met
de twee gaten in de kolom (5) is het mogelijk de
machine te bevestigen aan de wand.
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PLAATSEN MATERIALEN
• Alle Variopox Plamuren en Variobond zijn leverbaar in een
speciale verpakking geschikt voor de doseermachine. Elke set bestaat uit drie blikken: twee blikken
basis en een blik verharder. De verpakking is eenvoudig op de machine te draaien met de
schroefdraad van de dop (6). Hierdoor ontstaat een naadloze aansluiting welke lekkage voorkomt.
De mengverhouding is altijd correct en hierdoor is separaat afwegen van de componenten niet
meer noodzakelijk.
•

De doseermond (7) kan met een plamuurmes worden afgeschraapt. De drie doseeropeningen
kunnen na gebruik worden afdekt met vetvrij papier. Na het verwijderen van dit papier is de
machine direct klaar voor een volgend gebruik!
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PRIJSINFORMATIE
De IJssel Coatings wil iedere professionele verwerker van epoxy plamuur en epoxy lijm de voordelen
bieden van deze doseermachine. Wij kunnen u deze machine aanbieden voor de prijs van € 1,750,00,
exclusief BTW. Om de aanschaf extra aantrekkelijk te maken kunnen wij u het volgende aanbod doen:
Wanneer u binnen 2 jaar na aanschaf ten minste 750 liter van onze epoxy plamuur en/of lijm heeft
afgenomen, ontvangt u van ons € 750,00 retour!
datum: augustus ’14
948-00000
Disclaimer
De gegevens in dit blad berusten op jarenlange productontwikkeling en ervaringen uit de praktijk en zijn correct op
de dag van uitgifte. Desondanks kan De IJssel Coatings BV geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het
volgens deze gegevens vervaardigde werk, daar het uiteindelijke resultaat mede wordt bepaald door factoren
welke buiten onze verantwoording en invloed vallen. De IJssel Coatings BV behoudt zich het recht voor zonder
kennisgeving wijzigingen aan te brengen in dit blad. Dit productblad vervangt alle voorgaande uitgaven.

