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IVANA LUCHTDICHT BOUWEN
Flexi-pur
Een 1K extreem elastisch gebruiksklaar isolatieschuim voor een hoog-
waardige afdichting en isolatie, zowel akoestisch als thermisch, dat 
uithardt door vochtopname uit de lucht. CFK-vrij en Ozon-onschadelijk. 
Speciaal ontwikkeld voor het luchtdichtbouwen principe voor montage 
van kozijnen, afdichten en vullen van voegen, naden en aansluitingen 
t.b.v. scheidingswanden en plafonds. Afdichten van alle openingen in
dakconstructies, het aanbrengen van een geluiddempende laag, en het
optimaliseren van isolatie in koeltechniek. Verpakking: schroefbus

Purpistool zwart nbs teflon gecoat
Met universele adapter en handige schuimdosering middels stelschroef 
op de achterzijde van het purpistool.

Purreiniger
Purreiniger verwijdert vers, niet uitgehard polyurethaanschuim (pur-
schuim), lijm, was, vet, olie, enz. Zowel voorzien van een vernevelaar 
als een nbs aansluiting voor het reinigen van purpistolen. 

Luchtdichtkit Spraybond
Verspuitbare MS polymeer, speciaal ontwikkeld om kieren en naden 
luchtdicht af te dichten. Blijvend elastisch en toepasbaar op alle ge-
bruikelijke bouwmaterialen. Voor het uitsmeren of modelleren van de 
kit is eenvoudig een kwast te gebruiken.

Luchtdichtkit pistool
RVS luchtdrukpistool voor gebruik met de Ivana Luchtdichtkit Spraybond

Luchtdichtkit cleaner
Te gebruiken als ontvetter vóór verlijming of kitwerkzaamheden, als 
afstrijkmiddel en om kitresten te verwijderen.

Reinigingsdoekjes
Een uniek sterk reinigingsdoekje voor het snel en efficiënt schoonma-
ken van handen en gereedschap, zonder water of zeep. Het verwijdert 
niet uitgehard purschuim, verf, lijm en kit, olie, smeer, inkt, vet, etc. 
samengesteld uit natuurlijke bestanddelen.
Verpakking: bus



• Almelo Ootmarsumsestraat 444 7603 AX
E: almelo@van-buuren.com
T: 0548 - 539450

• Apeldoorn Paramariboweg 94 7333 PB
E: apeldoorn@van-buuren.com
T: 0548 - 539470

• Doetinchem Doetinchemseweg 55a 7007 CB

• Hengelo 7556 BS

E: doetinchem@van-buuren.com 
T: 0548 - 631560

Höltersweg 9 
E: hengelo@van-buuren.com T: 
0548 - 538330

• Rijssen Nijverdalseweg 125 7461 AG
E: rijssen@van-buuren.com
T: 0548 - 535353

• Zwolle Lichterweg 29 8042 PW
E: zwolle@van-buuren.com
T: 0548 - 539460

• Wierden Dikkensweg 24A  7641 CC
E: wierden@van-buuren.com
T:  0548 - 631570

• Soesterberg Centurionbaan 30  3769 AV
E: soesterberg@van-buuren.com
T:  0548 - 631550

• Barneveld Bellstraat 4 3771 AH
E: barneveld@van-buuren.com
T: 0548 - 538340
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