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Becol Surface cleaner
Becol Surface cleaner is een niet agressieve industriële reiniger en ontvetter. Verwijdert
vet, vuil en lijmresten en laat geen resten na.

STOCK
Artikel nr
70062810400

Kleur
Transparant

Verbruik
-

Eenheid
400 ml

Becol HF gevelreiniger
Becol HF super-gevelreiniger voor steenachtige ondergronden. Verwijdert zo goed als
alle vervuiling op uw gevel, echter voor graffiti vervuiling hebt u de graffitiverwijderaar
nodig.

STOCK
Artikel nr
70062803010

Kleur
Transparant

Verbruik
-

Eenheid
10 ltr

Becol algenreiniger
Algenreinigingsmiddel is een geconcentreerd algendodend middel, gebaseerd op een
kwarternaire- ammonium en bevat 100 g/l N,N-didecyldimethylammoniumchloride.
Sipro Uniquat is wettelijk toegelaten onder nummer 14554 N. BC Algenreinigingsmiddel
kent in verband met de wet bestrijdingsmiddelen specifieke aanbevelingen.
Artikel nr
70062802010

Kleur
Transparant

Verbruik
-

STOCK

Eenheid
10 ltr

Becol verfverwijderaar
VERFVERWIJDERAAR
Verfverwijderaar is een bijzondere effectieve gel, voor het verwijderen van verf.
In tegenstelling tot andere soortgelijke producten is verfverwijderaar zeer verwerk en
milieu veilig. Verfverwijderaar is pasteus, waardoor het zeer geschikt is voor zuigende
ondergronden. Tijdens het verwerken van dit product komen er geen dampen vrij.
Artikel nr
70062808005
70062808010

Kleur
Licht oranje
Licht oranje

Verbruik
-

STOCK

Eenheid
5 ltr
10 ltr

Becol steenreiniger
Steenreiniger voor steenachtige ondergronden. Op basis van Sulfaminezuur en speciaal
ontwikkeld voor doelmatig verwijderen van kalkaanslag, urinesteen en andere
hardnekkige aanslag op tegels, chroom, roestvrijstaal en andere zuurbestendige
oppervlakten.
Artikel nr
70062809010

Kleur
Transparant

Verbruik
ca. 1 tot 1.5 ltr/ m²

STOCK

Eenheid
10 ltr
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Bedasil WB-8 Hydrofuge (watergedragen)
Waterafstotend, sterk geconcentreerd water gedragen impregneermiddel op
polyxyloaan, kleurloos, vochtregulerend, alkali- en UV bestendig.
Toepassing: impregneren van beton, pleisterwerk, gasbeton, kalkzandsteen, alle soorten
Alle soorten gebakken stenen.
Artikel nr
70062813010
70062813025

Kleur
Transparant
Transparant

Verbruik
ca. 1.0 ltr/ m²
ca. 1.0 ltr/ m²

STOCK

Eenheid
10 ltr
25 ltr

Bedasil OH-7 Hydrofuge (oplosmiddel)
Waterafstotend sterk geconcentreerd impregneermiddel op siloxaanbasis, kleurloos,
vochtregulerend, alkali- UV bestendig.
Toepassing: impregneren van poreuze ondergronden: gebakken steen, kalkzandsteen,
pleisterwerk en gasbeton.
Artikel nr
70062812010
70062812025

Kleur
Transparant
Transparant

Verbruik
ca. 1.0 ltr/ m²
ca. 1.0 ltr/ m²

STOCK

Eenheid
10 ltr
25 ltr

Bedasil injecteercrème CW
INJECTIE CREME CW wordt toegepast als injectiemiddel tegen optrekkend vocht in
metselwerk. Het product wordt aangebracht in de lintvoeg d.m.v. gaten te boren van ca.
12mm. Is het metselwerk enorm vochtig kan het product worden aangebracht in het
metselwerk (niet in gasbeton).
Artikel nr
70062801600

Kleur
wit

Verbruik
Zie technische fiche

STOCK

Eenheid
600 ml

Bedasil WS-25 Hydrofuge gevelcrème
Bedasil WS-25 Hydrofuge Gevelcrème is een Waterafstotende gevelcrème op basis van
silaan- siloxaan in emulsievorm.
Toepassing: zie technische fiche
Artikel nr
70062811010
70062811004

Kleur
Wit
Wit

STOCK
Verbruik
ca. 1.0 l/ m²
ca. 1.0 l/ m²

Eenheid
4 ltr
10 ltr

2

Becol kelderdichting

BC Afdichtingsmortel is een cementgebonden hydraulisch afbindende vlakafdichtingsmortel voor afdichtingen. De bijhorende hardingsvloeistof dient bij
het verwerkingsproces gebruikt te worden.
Toepassing: zie technische fiche of vraag meer info via advies@axoindustries.be
STOCK

Afdichtingsmortel
Artikel nr
70062806000

Kleur
Grijs

Verbruik
ca. 1.5 – 2.5 kg/ m²

Eenheid
25 kg

Kleur
Transparant

Verbruik
ca. 1 – 1.5 kg/ m²

Eenheid
11 ltr

Hardingsvloeistof
Artikel nr
70062807011

TH scheurherstel

Het scheurherstel systeem van Thor Helical is een gecertificeerd systeem, dat is
opgebouwd uit 2 componenten. De TH Heliforce bar in combinatie met Becol
spiraal-ankermortel.
Toepassing: zie technische fiche of vraag meer info via advies@axoindustries.be
STOCK

Bar rvs304 – Ø 6 mm
Artikel nr
70062804006

Kleur
-

Verbruik
-

Eenheid
1m

Kleur
Grijs

Verbruik
-

Eenheid
10 kg

Becol spiraal-ankermortel
Artikel nr
70062805010
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