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Weber Vloerspaan  

Weber Vloerspaan is een kartonnen vloerspaan voor eenmalig gebruik. Deze Vloer-
spaan kan worden gebruikt voor het verwerken van de Beamix Vloervlak egalisaties.

 
Met de Weber Beamix Vloerspaan breng je vloeregalisaties in een mum van tijd aan. De kartonnen vloerspaan is speciaal ge-
maakt om 1-2 keer te gebruiken, waardoor je geen duur gereedschap hoeft te kopen. De vloerspaan ligt makkelijk in de hand en 
is licht van gewicht. Het gebruik van de vloerspaan zorgt voor een perfect vlak resultaat. 

Toepassing 

Kartonnen Vloerspaan voor eenmalig gebruik. Te gebruiken bij het verwerken van Beamix Vloervlak Egalisaties. 

Leveringsvorm 

Per stuk 

Product eigenschappen 

Weber Beamix Vloerspaan is een kartonnen vloerspaan. Het gereedschap is bedoeld voor eenmalig gebruik. Te gebruiken bij het 
verwerken van Weber Egalisaties. Het gebruik van de vloerspaan zorgt voor een perfect vlak resultaat.                             

Gebruiksaanwijzing

Verwerken
Gebruik de Weber Vloerspaan bij het verwerken en verdelen van de egalisatie. Nadat de egalisatie in banen over de ondergrond 
is uitgegoten wordt met behulp van de Vloerspaan de egalisatie verdeeld. Laat hierbij de Weber Vloerspaan schuin over de 
egalisatie glijden. Dit om de vloei van de egalisatie te bevorderen en om de juiste laagdikte te realiseren.

    

                          

Houdbaarheid 

N.v.t.     

Tips 

Gebruik altijd het productinformatieblad van de te verwerken vloeregalisatie en volg deze op.
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