
BLANKE BEND-EASE
BUIGMACHINE

 VE: 1 st.

artikelnr. €/VE

591-900 652,27  

BLANKE BEND-EASE (BUIGMACHINE)
De buigmachine BLANKE BEND-EASE is gemaakt van aluminium en kunststof en geschikt 

voor het buigen van voorgestanste tegelpro�elen van messing, aluminium en roestvast staal 

en decopro�elen van messing en aluminium. De maatindeling garandeert dat pro�elen steeds 

gelijk en exact worden gebogen. Met de BLANKE BEND-EASE worden voorgestanste metalen 

pro�elen eenvoudig gebogen voor het realiseren van ronde afsluitingen en overgangen aan de 

randen van tegelvloeren en andere vloerbedekkingen.

BLANKE ULTRAPOL
Polijstpasta voor het reinigen van metalen oppervlakken. Na montage of bij sterke vervuiling. 

Reinigt en verzorgt. 

Tip van de expert:

Ideaal voor roestvast staal, alumi-

nium, chroom, messing, koper, zilver 

en harde kunststoffen.

BLANKE ULTRAPOL
POLIJSTPASTA

 VE: 1 st.

Inhalt artikelnr. €/VE

50 ml 269-900 17,21  

BLANKE BASEMAX 
COMPONENT A (BINDMIDDEL)

1 zak à 25 kg, mengverhouding  
A+B, gewichtsdelen 1:1 VE: 1 zak

artikelnr. €/kg

288-900 6,34  

BLANKE BASEMAX 
COMPONENT B (LICHTE VULSTOF)

1 zak à 12,5 kg, mengverhouding  
A+B, gewichtsdelen 1:1 VE: 1 zak

artikelnr. €/kg

287-900 6,34  

BLANKE BASEMAX
BLANKE BASEMAX is een licht egalisatiemiddel voor het realiseren van vlakke ondergronden 

als voorbereiding op het aanbrengen van BLANKE PERMATFLOOR en BLANKE PERMATOP. Het 

2-componentensysteem bestaat uit een lichte vulstof van glasschuimgranulaat en een bind-

middel op basis van cement. Met het lichte egalisatiemiddel kunnen oneffen oppervlakken van 

5 tot 100 mm in binnenomgevingen geëgaliseerd worden. Voor een dikte van 1 cm is ca. 4,8 kg 

materiaal per m2 nodig. Het is zeer licht, droogt snel en kan na 12 uur bekleed worden. Aanslui-

tend kunnen Blanke vloersystemen snel van een tegelbekleding worden voorzien.

Voordelen:

>  Mengverhouding gewichtsdelen 1:1

> Lichte, geringe statische belasting

>  Goede dekking door een hoog 

aandeel aan lichte bestanddelen

>  2-componentenproduct voor  

stevige, duurzame verbindingen

> Droogt snel

>  Kan na 12 uur worden bekleed

185AANVULLENDE PRODUCTEN EN HULPMIDDELEN




