
DRY FLEX
®

1
• Laagdikte: 5-15mm*
• Schuur- en overschilderbaar na
 1 uur (bij 20ºC)
• Zeer strak modelleerbaar
• Zakt niet uit
• Verwerkingtemperatuur: 0-25ºC
• Verwerkingstijd: 15-20 minuten
* Bij 0 - 10ºC: 5 - 15mm; bij 10 - 25ºC: 5 - 10mm

De snelst uithardende reparatiepasta
nu ook in 2-in-1 koker!

De basis in houtreparatie



Een goede reparatie begint met   
goed gereedschap. 
Daarom zijn er de EASY•Q™ gereedschappen en benodigdheden. 
Net als de reparatieproducten zelf hebben alle EASY•Q™ 
producten de hoogste  kwaliteit. Bovendien dragen ze bij aan 
het veiliger, schoner en makkelijker uitvoeren van reparaties.

 

EASY•Q™ ENKELVOUDIG DOSEERPISTOOL
Enkelvoudig metalen doseerpistool voor het doseren van alle soorten 

DRY FLEX® 2-in-1.

• Voorzien van lichte doseergreep

• Met roterende huls

• Hoge krachtoverbrenging

• Met anti-drupsysteem                     

 EASY•Q™ RVS MODELLEERMESSEN
Modelleersmessen met een RVS blad met rechte hoeken voor het mengen, 

aanbranden, opbouwen en afmessen van DRY FLEX®.

• Verkrijgbaar in 4 formaten

• Ergonomisch handvat met goede grip

• Goed schoon te maken

• Unieke stevigheid; buigt niet

EASY•Q™ NITRILE WEGWERPHANDSCHOENEN
Een MUST voor het werken met epoxy.

• Extra lange lengte van 30 cm voor extra (pols)bescherming

• Ongepoederd, latexvrij en huidvriendelijk

• Hoog draagcomfort

• Verkrijgbaar in de maten L en XL

EASY•Q™ MENGPLATEAU
Voor het mengen van alle soorten DRY FLEX®

• Makkelijk mengen door zeer glad oppervlak

• Hecht niet met epoxy, dus ook makkelijk te reinigen

• Met opstaande rand voor goede grip

• Verkrijgbaar in de formaten 27x27 cm en 27x44 cm

 

EASY•Q™ WIPES    

Vochtige reinigingsdoekjes voor het reinigen van gereedschap en handen

• Verwijderd epoxy, verf, vuil, vet en olie

• Extra grote doekjes van 21 x 30 cm

• Met goed absorberend vermogen

• Verkrijgbaar in verpakking met 75 en 150 stuks
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