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Met fermacell Voegengips 4h kan verwerker langer doorwerken en veel
aanmaaktijd besparen

Nieuw: Fermacell introduceert voegengips met
open tijd van vier uur
Fermacell uit Wijchen introduceert een voegengips met een open tijd van vier
uur. Voegengips 4h is speciaal geschikt voor het vullen van voegen van fermacell
Gipsvezelplaten met afgeschuinde kant en vormt een tijd- en kostenbesparend
alternatief voor het reguliere voegengips met 45 minuten open tijd. Want
behalve de open tijd is ook de verpakking verruimd, van 5 kg tot 20 kg. Dit biedt
de professionele verwerker de mogelijkheid om in één keer een grote
hoeveelheid voegengips aan te maken en hiermee langer door te werken. Michel
van Dijk, Hoofd Toepassingstechniek bij Fermacell: 'De verwerker kan nu van
pauze tot pauze doorwerken zonder tussendoor nieuw gips te moeten aanmaken.
Dat scheelt op een hele werkdag al gauw een uur aanmaaktijd.'
fermacell Voegengips 4h is een hoogwaardig voegmiddel voor het vullen van fermacell
Gipsvezelplaten met afgeschuinde kant, in combinatie met een Fermacell wapening van
papierband AK of gaasband AK. Na uitharding van het product is de hardheid van de voeg
hetzelfde als die van de gipsplaat, zodat er geen verschil te zien is in de overgangen
tussen de gipsplaten. Van Dijk: 'Gebruikers van Fermacell kunnen met Voegengips 4h
vertrouwen op de kwaliteit die ze gewend zijn. '
De langere open tijd van vier uur en de grotere verpakking van 20 kg bieden veel
verwerkingsvoordelen bij grotere projecten. Van Dijk: 'Het aanmaken van het gips en het
schoonmaken van het materiaal zijn de minst favoriete bezigheden van de verwerker, en
tijdrovend bovendien. Met fermacell 4h hoeven ze bij wijze van spreken alleen aan het
begin van de ochtend en na de lunchpauze voegengips aan te maken. Hiermee kunnen ze
dan een heel dagdeel vooruit. Voorheen moest je om de maximaal 45 minuten gips
aanmaken. tel uit je tijdswinst.'
fermacell Voegengips 4h is vanaf nu verkrijgbaar bij de professionele
bouwmaterialenhandel.
Fermacell BV, onderdeel van Xella International GmbH, is actief op de internationale
bouwstoffenmarkt met systeemoplossingen voor de droge afbouw. Het bedrijf produceert en levert
gipsvezelplaten en vloerelementen. De producten van Fermacell zijn sterk geluidsisolerend,
stootvast, vochtbestendig en brandvertragend. Bovendien bevatten ze geen schadelijke stoffen en
zijn de producten 100% recyclebaar. Voor meer informatie: www.fermacell.nl.
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