Steiger& Stellingbouw
Meer dan 75 jaar producten
en technologieën voor de industrie

Industry

Probleem
Een van de grootste problemen in de steiger- en stellingbouw is het voortdurend moeten investeren in nieuw steigermateriaal zoals stellingen, buizen, klemmen en koppelingen.
Veel steigerbouwbedrijven gooien na een aantal keren de gebruikte koppelingen weg. Vooral bij toepassing onder
zware omstandigheden zoals in kustgebieden of industriële omgevingen kunnen koppelingen snel roesten en volledig vast gaan zitten.
Koppelingen worden ook vaak weggegooid omdat ze vol zitten met cementresten.

PRODUCTEN
SCAFFEZE
Deblokkeert en smeert steigerbuiskoppelingen en buisklemmen. Dringt snel door en verwijdert lichte roest,
corrosie, vetten en andere vervuilingen. Het product
laat een dunne beschermende laag achter om roest en
corrosie en opnieuw blokkeren te voorkomen. De laag
die achter blijft ìs niet olie-achtig en veroorzaakt dus
geen gevaar voor uitglijden.

SCAFFBRITE
Dringt snel door en verwijdert roest, corrosie, beton, cement en andere vervuilingen van buizen en koppelingen van bouwsteigers en –stellingen. Na reiniging met
Scaffbrite zullen onderdelen minder snel opnieuw gaan
roesten. Het product is niet giftig en bevat geen minerale zuren of oplosmiddelen. Veilig voor het milieu en
de gebruiker.

ZEPTREET 100
Verwijdert en voorkomt aangroei van algen op steigermateriaal en verhindert daarmee het glad worden van
steigermateriaal en het gevaar van uitglijden. Zorgt
voor een veiligere omgeving op en rondom de steiger
en stelling.

SCAFFEZE PLUS
Het product is gelijkwaardig aan Scaffeze en deblokkeert en smeert ook steigerbuiskoppelingen en buisklemmen. Echter, Scaffeze Plus laat een extra resistente
beschermlaag achter en is ideaal voor gebruik in zware
omgevingen zoals in kustgebieden of chemische fabrieken.

GRAFFEX LV SWIPES
Deze doekjes worden gebruikt als een veilig reinigingsmiddel van steigerkaarten. Steigerkaarten worden met
onuitwisbare inkt ingevuld en als gevolg daarvan veelal
na gebruik weggegooid. Graffex LV Swipes, geïmpregneerd met een veiliger oplosmiddel, verwijderen de onuitwisbare inkt maar laten de gedrukte tekst intact. Een
economische en effectieve oplossing omdat de steigerkaarten nu opnieuw gebruikt kunnen worden.

Oplossing
Zep heeft meer dan 30 jaar ervaring in het onderhoud van steiger- en stellingmateriaal. Met haar jarenlange lidmaatschap van de Britse steigerbouwvereniging (NASC) is Zep marktleider op dit gebied en levert een compleet pakket aan
renovatie- en onderhoudsmiddelen die de levensduur van steigers en stellingen aanzienlijk kunnen verlengen.
Zep staat ook bekend om haar aandacht voor het milieu en de arboregelgeving en is in staat geweest om minder milieubelastende en gebruiksvriendelijke producten te ontwikkelen voor het onderhoud van steiger- en stellingmateriaal.

HANDY HD WET WIPES
Geïmpregneerde handreinigingsdoekjes. Ze verwijderen de zwaarste vervuiling en hebben een gladde en
een ruwe zijde voor extra reiniging. De doekjes zijn bijzonder handig op plaatsen waar geen wasgelegenheid
is omdat er geen water nodig is.

SUPER PENETRANT
Een super lossingsmiddel en vochtverdrijver in spuitbusvorm. Wordt gebruikt om koppelingen en armaturen van tijdelijk opgestelde steigers of stellingen te
ontklemmen. Dringt zeer snel door roest, corrosie en
aangehecht vuil. Lost zo vastgeroeste of door vuil besmeurde bouten, moeren en ander vastzittend materiaal. Gemakkelijk in gebruik door de 360° spuitkop die in
alle houdingen spuit.

STA FREE 2000
Aluminium smeervet voor montage. Het vet wordt preventief gebruikt op verbindingen van bouten, moeren,
spuitstukken, velgen, flenzen, remmechanismen, koppelingen en verbindingen die blootgesteld zijn aan zout,
zuren, etc. Voorkomt vastroesten van metalen. Bespaart
arbeidstijd bij demontage. Bestand tegen verdunde zuren,
detergenten en zeewater. Vermindert (warmte)wrijving tussen bout en moer. Doeltreffende
bescherming tegen corrosie.

Met 75 jaar ervaring in de internationale markt en met meer dan 1.000.000 klanten is
ZEP marktleider op wereldniveau met betrekking tot onderhoud- en reinigingsmiddelen.
ZEP investeert jaarlijks in de R&D van nieuwe producten en apparatuur om zo hoogwaardige, arbo-technisch verantwoorde en minder milieubelastende oplossingen te
bieden voor alle mogelijke aspecten van reiniging en onderhoud.
ZEP vertegenwoordigers leveren, samen met de technische afdelingen, professionele,
op de klant afgestemde, ondersteuning waardoor klantgerichte oplossingen worden
verkregen.

INDUSTRIE Gespecialiseerde chemicaliën voor industrieel onderhoud.
WATERBEHANDELING Producten en systemen voor het onderhoud van gesloten circuits, koeltorens en stoomketels.
VOEDSELVERWERKENDE INDUSTRIE Reinigings- en desinfectiemiddelen voor de voedingsmiddelenindustrie.
INSTITUTIONELE MARKT Producten en systemen voor onderhoud en reiniging van hotels, restaurants, etc.
PROFESSIONELE SCHOONMAAK EN ONDERHOUD Reinigings- en onderhoudsproducten voor professionele toepassingen.
BOUW INDUSTRIE Reinigingsmiddelen, additieven en kitten voor kleine en grote constructies.
AUTOMOBIEL INDUSTRIE Reinigingsmiddelen, kitten, smeer- en absorbtiemiddelen voor kleine en grote werkplaatsen.
PAPIER EN AANVERWANTE ARTIKELEN Verbruiksaccessoires voor civiel en industrieel gebruik.
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