
Uw verdeler:

Snel verlijmen van grote vlakken en 
moeilijke materialen

Kleeft onmiddellijk

Tijdelijke of permanente contactverlijming

Eenzijdig of tweezijdig aan te brengen

• De te verlijmen oppervlakken proper, droog en vetvrij maken.

• Rectavit 1129 FAST FORWARD gelijkmatig verspuiten in functie van 
de gewenste kleefkracht. Lijm steeds het volledige oppervlak in:
 › Eenzijdig met of zonder overlapping (50%) van de lijmribben
 › Tweezijdig met of zonder overlapping (50%) van de lijmribben 

• 15 tot 30 seconden laten afdampen alvorens de beide materialen 
samen te brengen
 › Zachte materialen aandrukken met de hand
 › Harde materialen aandrukken met een aandrukrol

• Afwerken kan onmiddellijk - eindsterkte wordt bereikt na 48u 

• Enkel- en/of dubbelzijdige applicatie? 
Consulteer de technische fiche op www.rectavit.be 
Niet geschikt voor het verlijmen van dakmembranen en dakisolatie. 

  Gebruiksaanwijzing

Rectavit NV
Ambachtenlaan 4
B-9080 Lochristi
Tel. +32 (0)9 216 85 20
Fax +32 (0)9 216 85 30
info@rectavit.be 
www.rectavit.beLIJM SPUITEN  AANDRUKKEN  KLAAR LIJM SPUITEN  AANDRUKKEN  KLAAR

NIEUW

1129 FAST FORWARD

Verlijmen van
zachte isolatie
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plasticfolie
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Polystyreen
Polystyrène

Plastic- en bouwfolie
Films de protection et bâtiment

Zachte isolatie
Isolation souple 

FORWARD
FAST

COMBIBOX

Artnr. 125972

5 412926 953509

MATERIAALSLANG
FLEXIBLE 1x

ERGOGRIP PISTOOL
PISTOLET ERGOGRIP 1x

DISSOL SPRAY
500ML 1x CLEANING ADAPTOR 1x

SPUITIP XL - BUSE XL 1x

1129 FAST FORWARD
22.1 L 1x

1129 FAST FORWARD
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  Alle ondergronden
• Poreuze en niet poreuze opper-

vlakken
• Vlakke en oneffen onder-

gronden 

  Geen vullend vermogen
• Zachte materialen op alle 

ondergronden
• Harde materialen op vlakke 

ondergronden

• Elk type minerale wol 
(glaswol, steenwol, …)

• Spijkerflensdekens
• Halfharde platen
• Technische isolatie HVAC
• Akoestische isolatie
• Noppenschuim, 

Partywall®, Accorub®, 
Silence Mousse®, … 

  Op alle ondergronden

  Zuinig in verbruik 
• 1 bus van 500ml = tot 8m² isolatiemateriaal 

(enkelzijdige verlijming)
• 1 bus van 500ml = tot 100m tape 

(enkelzijdig niet poreuze ondergrond)
• Hou de bus steeds rechtop en druk de spuittip 

volledig in. Ideaal voor wand en verticale toepassingen.
• Spuitbreedte van ± 10 cm

  Snel verlijmen van grote 
vlakken en moeilijke materialen

  Verlijmen van zachte 
isolatiematerialen

  1129 FAST FORWARD 
compact

  1129 FAST FORWARD 
combibox
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  Verlijmen van plastic- en 
bouwfolie

• Dampschermen
• Plasticfolie
• Geotextiel (Bontec®) 
• Wandvilt
• Beschermingsmatten

 Op alle ondergronden

  Verlijmen van polystyreen
• Geëxpandeerd poly-

styreenschuim (EPS)
• Geëxtrudeerd polystyreen 

hardschuim (XPS) 
• Styropor®

• Styrofoam®

 Op vlakke ondergronden

  Compleet starterspakket 
met alle accessoires:

• 1x Fast Forward canister
• 1x ErgoGrip Pistool incl. spuittip (M) 

(spuitbreedte 15-25cm)
• 1x materiaalslang (4m)
• 1x spuittip XL 

(spuitbreedte 20-80cm)
• 1x Dissol spray 500ml
• 1x cleaning adaptor

  Voor grote vlakken en 
optimaal rendement

• 1 canister van 22,1L 
= tot 250m² isolatiemateriaal 
(enkelzijdige verlijming)

• 1 canister van 22,1L = tot 2,5km tape 
(enkelzijdig niet poreuze ondergrond)

• Ideaal voor wand-, vloer- en plafond-
toepassingen. Het spuitpistool is 
 bruikbaar in alle richtingen.

• Spuitbreedte van 10cm tot 80cm
• Overal meeneembaar (geen perslucht of elektriciteit nodig)
• Onderhoudsvrij en steeds gebruiksklaar
• Tot 18 maanden houdbaar

  1129 FAST FORWARD 
canister

  Kleeft onmiddellijk
• Geen wachttijden 

  Lange open tijd

  Hoge eindsterkte
• Aandrukkracht bepaalt de 

eindsterkte
• PSA (Pressure Sensitive 

Adhesive)

  Enkel- of dubbelzijdig aan 
te brengen

• Afhankelijk van toepassing en 
het te verlijmen materiaal

• Hogere kleefkracht bij dubbel-
zijdig gebruik 
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