Verwerkingspistolen
Schuimen & Kitten

illbruck voegt perfectie toe aan al uw afdichtingsen hechtingsprojecten. Of het nu gaat om een
groot bouwwerk of een kleine klus, wij bieden
het juiste pakket producten, diensten en
expertise om uw inspanning te verlichten en
uiteindelijk de atmosfeer van gebouwen te
verbeteren. Wij gaan voor perfectie.
Voor een correcte verwerking van
deze hoogwaardige producten zijn
geschikte gereedschappen net zo
belangrijk als de kwaliteit van het
product zelf. In deze brochure
presenteren wij ons complete
assortiment verwerkingspistolen
voor het aanbrengen van kitten en
schuimen.
illbruck is een merk van
tremco illbruck, een
Europese fabrikant en
dienstverlener op het
gebied van hoogwaardige
afdichtingsmaterialen
voor de bouw.
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Samenwerken voor efficiëntie
PC COX & Rigo Srl
Het samenvoegen van kennis van toonaangevende bedrijven
Om gebruikers de beste gereedschappen te bieden werken wij samen met twee van de meest toonaangevende bedrijven in
Europa. PC COX, een bedrijf dat toonaangevend is in de ontwikkeling en productie van kitpistolen en Rigo Srl, een bedrijf dat
toonaangevend is in de ontwikkeling en productie van schuimpistolen.

PC COX

Rigo Srl

PC COX is zeer verheugd dat tremco illbruck het
bedrijf heeft gekozen als voorkeursleverancier voor
kit- en lijmpistolen. In het nieuwe assortiment zijn
de handmatige, pneumatische en batterijgedreven
doseerpistolen van Cox perfect afgestemd op de kit- en
lijmproducten van tremco illbruck.

Wij van Rigo Srl zijn er trots op dat wij door tremco
illbruck zijn verkozen tot vertrouwde leverancier van
schuimpistolen. Wij beschouwen het als een grote eer
dat tremco illbruck onze hoofdklant is, maar tevens als
een grote verantwoordelijkheid om ons assortiment
continu door te ontwikkelen om er zo voor te zorgen dat
onze verwerkingspistolen optimaal op de behoeften van
de eindgebruiker zijn afgestemd.

Sinds 1958 heeft PC COX al meer dan 100 professionele
verwerkingspistolen ontwikkeld. PC Cox blijft innoveren
en kijkt ernaar uit om tremco illbruck te helpen nieuwe
oplossingen op de markt te brengen die aan uw
behoeften voldoen.

Giles Lumb,
Business Development Manager, PC COX

Onze kwalitatieve, in Italië geproduceerde producten
passen perfect bij de hoogwaardige schuimproducten
van tremco illbruck. Door de jaren heen konden wij
dankzij de nauwe samenwerking met tremco illbruck zeer
betrouwbare pistolen ontwikkelen.
Rolando Rigolio
President, Rigo Srl

Het illbruck pistolen assortiment
Altijd de juiste keuze
Het nieuwe assortiment kit- en schuimpistolen van illbruck
is ontwikkeld om de keuze voor het juiste pistool voor de
eindgebruiker te vergemakkelijken. Het assortiment is
uitgebreid genoeg om voor elke toepassing het juiste pistool
te bieden, maar niet zó groot dat de keuze voor het juiste
gereedschap lastig wordt.
Om de verschillen tussen de verwerkingspistolen inzichtelijk te
maken, zijn drie series ontwikkeld: Standaard, Pro en Ultra.
Standaard
Robuuste pistolen voor de regelmatige gebruiker die een
goede prijs-kwaliteitverhouding bieden.

Pro
Pistolen van verbeterde kwaliteit die bedoeld zijn voor
professionele, frequente gebruikers.
Ultra
Ultieme kwaliteit op het gebied van prestaties en comfort, zeer
duurzaam en ontwikkeld voor een continue gebruik.
De verschillen tussen de verwerkingspistolen worden door
middel van onderstaande pictogrammen verduidelijkt.
Key
#.# kN
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Maximaal vermogen

Ratio

# yr

Garantietermijn

#K

Kwaliteitsgarantie

Warranty

Woordenlijst
Kitpistolen
Ratio
De snelheid waarmee de zuiger naar voren gaat in relatie tot
hoe ver de hendel wordt ingedrukt. Hoe hoger de waarde,
hoe langzamer de zuiger naar voren gaat. Dit is met name van
belang bij kitten met een hoge viscositeit.
Maximaal vermogen
De maximale kracht die door de zuiger van het pistool op de
koker of de worst wordt uitgeoefend om het materiaal uit te
persen.
Automatische ontspanner
Bij het loslaten van de trekker maakt de zuiger automatisch een
kleine achterwaartse beweging. Hierdoor wordt drukopbouw
in de koker gestopt en kan er geen materiaal uit de tuit lekken.
Soft Grip
De trekker en het handvat zijn voorzien van een zachte coating
van PVC.
Kwaliteitsgarantie
Het aantal dat wordt genoemd is het minimale
aantal kokers/worsten dat zonder kwaliteitsverlies door
het pistool kan worden verwerkt.

Schuimpistolen
NBS keurmerk
Geschikt voor alle pistolen met een NBS adapter.
PTFE-coating
Oplosmiddel- en lijmbestendige PTFE-coating op sommige
of alle metalen onderdelen voor een eenvoudigere reiniging
en onderhoud.
Framemateriaal
Materiaal van het pistool dat volledig kan bestaan uit plastic
of metaal. Hybride pistolen bestaan uit beide materialen.
Schroefborging
Een veiligheidssysteem dat fungeert als vergrendeling
tegen losdraaien.
Soft Grip
De handgreep is voorzien van een zachte coating of bestaat
uit een zacht materiaal.
Kwaliteitsgarantie
Het aantal dat wordt genoemd is het minimale
aantal kokers/worsten dat zonder kwaliteitsverlies door
het pistool kan worden verwerkt.
5

Kitpistolen

Het assortiment van de kitpistolen bestaat uit de Standard, Pro
en Ultra series. Het verschil tussen deze uitvoeringen zit in de
duurzaamheid en maximaal benodigde verwerkingskracht.
Dat is handig bij het verwerken van High Tack lijmen met hoge
viscositeit zoals SP350 Perfect Tack.
Er is een speciale serie ontwikkeld voor gebruikers die de
voorkeur geven aan pistolen op luchtdruk of accu’s.
Daarnaast is er een pistool aan het assortiment toegevoegd
speciaal voor SP925 Afdichtingscoating waarmee zowel
voegen als hele oppervlakken lucht- en waterdicht kunnen
worden afgewerkt.

2
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Kitpistolen

AA833
Cartridge Gun 310
Standard

Dit standaard kokerpistool biedt een uitstekende prijskwaliteitverhouding. Voor kleine en minder frequente
projecten is dit een ideaal pistool.

Specificaties
Automatische ontspanner
Soft Grip
Materiaal handvat
Materiaal frame

1.5 kN

Artikel nr.
325112

Ratio
7:1

AA853
Cartridge Gun 310
Pro

Nee
Nee
Aluminium met epoxy-coating
Staal met epoxy-coating

Geschikt voor
310 ml kokers

Afmetingen
328 x 187 x 54 mm

Dit hoogwaardige pistool biedt een uitstekende
combinatie van stootkracht en ratio en is daarom zeer
geschikt wanneer vele meters per dag moeten worden
aangebracht zoals met SP525 Hybride Gevelkit.

Specificaties
1 yr

2.5 kN

Warranty

Ratio
12:1

5K

AA873
Cartridge Gun 310
Ultra

Automatische ontspanner
Soft Grip
Materiaal handvat
Materiaal frame
Artikel nr.
342801

Ja
Ja
Aluminium met epoxy-coating
Staal met epoxy-coating

Geschikt voor
310 ml kokers

Afmetingen
332 x 213 x 59 mm

Dit extreem robuuste pistool heeft een uitstekende
stootkracht en is zeer effectief als u producten met een
hoge viscositeit wilt aanbrengen, zoals SP350 Perfect
Tack.

Specificaties
2 yr

4.5 kN

Warranty

Ratio
25:1

7.5 K

Automatische ontspanner
Soft Grip
Materiaal handvat
Materiaal frame
Artikel nr.
335375

Nee
Ja
Aluminium met epoxy-coating
Staal met epoxy-coating

Geschikt voor
310 ml kokers

Afmetingen
355 x 217 x 65 mm
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Kitpistolen

AA934
Sausage Gun 400
Standard

Dit standaard worstpistool biedt een uitstekende prijskwaliteitverhouding. Voor kleine en minder frequente
projecten is dit een ideaal pistool.

Specificaties
Automatische ontspanner
Soft Grip
Materiaal handvat
Materiaal frame

1.5 kN

Artikel nr.
398033

Ratio
10:1

AA936
Sausage Gun 600
Standard

Geschikt voor
400 ml worsten

Specificaties

Artikel nr.
342804

Ratio
10:1

AA954
Sausage Gun 400
Pro Combi

Afmetingen
397 x 203 x 69 mm

Dit standaard worstpistool biedt een uitstekende prijskwaliteitverhouding. Voor kleine en minder frequente
projecten is dit een ideaal pistool.

Automatische ontspanner
Soft Grip
Materiaal handvat
Materiaal frame

1.5 kN

Nee
Nee
Glasvezelversterkt nylon
ABS-polymeer

Nee
Nee
Glasvezelversterkt nylon
ABS-polymeer

Geschikt voor
600 ml worsten

Afmetingen
486 x 203 x 69 mm

Dit hoogwaardige pistool biedt een uitstekende combinatie
van stootkracht en ratio en is daarom zeer geschikt wanneer
vele meters per dag moeten worden aangebracht zoals met
SP525 Hybride Gevelkit.

Specificaties
1 yr

2.5 kN

Warranty

Ratio
12:1

5K

Automatische ontspanner
Soft Grip
Materiaal handvat
Materiaal frame
Artikel nr.
342802

AA956
Sausage Gun 600
Pro Combi

Ja
Ja
Aluminium met epoxy-coating
Geanodiseerd aluminium

Geschikt voor
310 - 400 ml kokers
400 ml worsten

Afmetingen
374 x 213 x 69 mm

Dit hoogwaardige pistool biedt een uitstekende combinatie
van stootkracht en ratio en is daarom zeer geschikt wanneer
vele meters per dag moeten worden aangebracht zoals met
SP525 Hybride Gevelkit.

Specificaties
1 yr

2.5 kN

Warranty

Ratio
12:1

5K

Automatische ontspanner
Soft Grip
Materiaal handvat
Materiaal frame
Artikel nr.
342803
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Ja
Ja
Aluminium met epoxy-coating
Geanodiseerd aluminium

Geschikt voor
310 - 400 ml kokers
400 - 600ml worsten

Afmetingen
484 x 213 x 69 mm

AA974
Sausage Gun 400
Ultra Combi
2 yr

4.5 kN

Warranty

Ratio
25:1

7.5 K

Dit extreem robuuste pistool heeft een uitstekende
stootkracht en is dus zeer effectief als u producten met een
hoge viscositeit wilt aanbrengen, zoals SP350 Perfect Tack.

Specificaties
Automatische ontspanner
Soft Grip
Materiaal handvat
Materiaal frame
Artikel nr.

Nee
Ja
Aluminium met epoxy-coating
Geanodiseerd aluminium

Geschikt voor
310 - 400 ml kokers
400 ml worsten

342212

Afmetingen
372 x 213 x 69 mm

AA976
Sausage Gun 600
Ultra Combi
2 yr

4.5 kN

Warranty

Ratio
25:1

7.5 K

Dit extreem robuuste pistool heeft een uitstekende
stootkracht en is dus zeer effectief als u producten met een
hoge viscositeit wilt aanbrengen, zoals SP350 Perfect Tack.

Specificaties
Automatische ontspanner
Soft Grip
Materiaal handvat
Materiaal frame
Artikel nr.
329243

Nee
Ja
Aluminium met epoxy-coating
Geanodiseerd aluminium

Geschikt voor
310 - 400 ml kokers
400 - 600 ml worsten

Afmetingen
482 x 213 x 69 mm
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Speciale kitpistolen

AA821
2K Cartridge Gun
310 Airflow Combi

AA881
2K Cartridge Gun
310 Pro Combi
1 yr

3.5 kN

Warranty

Ratio
18:1

5K

1.5 kN

Dit hoogwaardige pistool biedt een uitstekende combinatie
van stootkracht en ratio en is daarom zeer geschikt wanneer
lijmen met een hoge viscositeit worden verwerkt, zoals de
2-componenten PU-lijm PU038.

Dit hoogwaardige pistool maakt deel uit van een reeks
pneumatische pistolen met een middelhoog vermogen. Dit
pistool is zeer handig als u lijmen met een hoge viscositeit
met vele meters per dag moet aanbrengen, zoals de
2-componenten PU-lijm PU038.

Specificaties
Automatische ontspanner
Soft Grip
Materiaal handvat
Materiaal frame
Artikel nr.
340867

Nee
Ja
Aluminium met epoxy-coating
Staal met epoxy-coating

Geschikt voor
200 - 310 ml kokers

Afmetingen
355 x 213 x 102 mm

AA916
Batteryflow 10.8 600 Combi
2.5 kN

3 yr

Warranty

De AA916 is een accu-aangedreven pistool. Deze uitvoering
is ontwikkeld voor verwerking van kitten en lijmen met een
lage en gemiddelde viscositeit. Het pistool wordt geleverd in
een speciale koffer, inclusief twee accu’s.

Specificaties
Automatische ontspanner
Soft Grip
Batterijvermogen
Oplaadtijd
Materiaal handvat
Materiaal frame
Artikel nr.
398339
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Ja
Ja
10.8V Li ion
30 minuten
Polycarbonaat en ABS
Geanodiseerd aluminium

Geschikt voor
310 - 400 ml kokers
400 - 600 ml worsten

Afmetingen
600 x 277 x 80 mm

Specificaties
Materiaal handvat
Materiaal frame
Artikel nr.
340864

Glasgevuld nylon
Staal met epoxy-coating
Geschikt voor
200 - 310 ml kokers

Afmetingen
588 x 232 x 102 mm

Speciale Kitpistolen

AA823
Airflow 310

AA924
Airflow 400

AA926
Airflow 600 Combi

1.5 kN

Specificaties
Automatische ontspanner
Soft Grip
Maximaal vermogen
Snelheidsregulator
Materiaal handvat
Materiaal frame
Artikel nr.
335480
335481
335482

Ja
Nee
6.8 bar
Ja
Glasvezelversterkt nylon
Geanodiseerd aluminium

Geschikt voor
310 ml kokers
400 ml worsten
310 - 400 ml kokers
400 - 600 ml worsten

Afmetingen
235 x 251 x 69 mm
329 x 251 x 69 mm
464 x 251 x 69 mm

1 yr

Warranty

AA925
Jetflow 600 Combi
1.5 kN

De Airflow-reeks bestaat uit pneumatische pistolen met
een middelhoog vermogen. Deze zijn ontwikkeld voor
verwerking van kitten en lijmen met een gemiddelde
viscositeit.

Specifiek voor verwerking van SP925
Afdichtingscoating
SP925 Afdichtingscoating kan met de AA925 Jetflow 600
Combi aangebracht worden als rul of verspoten worden
als coating. De AA925 kan niet door uitgehard materiaal
verstopt raken.

Specificaties
Applicatiemogelijkheden
Automatische ontspanner
Soft Grip
Regulator
Snelheidsregulator
Materiaal handvat
Materiaal frame
Artikel nr.
340675

Rul en spray
Ja
Nee
6.8 bar
Ja
Glasvezelversterkt nylon
Geanodiseerd aluminium

Geschikt voor
310 ml kokers
400 - 600 ml worsten

Afmetingen
536 x 276 x 83 mm
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Schuimpistolen
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Het assortiment van de schuimpistolen bestaat uit de
Standard, Pro en Ultra series.
Er zijn verwerkingspistolen voor schuimen en lijmen.
Daarnaast is een speciale reeks ontwikkeld voor 2K-producten
zoals de FM790/FM791 PU-schuimen.

Schuimpistolen

AA230
Foam Gun
Standard

Dit standaard schuimpistool biedt een uitstekende prijskwaliteitverhouding. Het is ideaal voor kleine en minder
frequente projecten voor schuimpistolen.

Specificaties
NBS
PTFE-coating
Materiaal frame
Schroefborging
Soft Grip
Artikel nr.
391799

AA250
Foam Gun
Pro
1 yr

Warranty

>200 K

Geschikt voor
Afmetingen
Alle 1K NBS-schuimen 350 x 180 x 50 mm

Dit hoogwaardige pistool is speciaal ontwikkeld voor de
professionele eindgebruiker. Het ontwerp bestaande uit
metaal en thermoplastisch materiaal is bestand tegen
oplosmiddelen en lijm.

Specificaties
NBS
PTFE-coating
Framemateriaal
Schroefborging
Soft Grip
Artikel nr.
303747

AA270
Foam Gun
Ultra

Ja
Nee
Thermoplastische kunststof
Nee
Nee

Ja
Ja - adapter en lans
Hybride
Ja
Nee
Geschikt voor
Afmetingen
Alle 1K NBS-schuimen 350 x 210 x 50 mm

Het AA270 is het beste verwerkingspistool op de markt.
AA270 is speciaal ontwikkeld voor de professionele
eindgebruiker. Het hybride ontwerp bestaande uit metaal en
thermoplastisch materiaal is bestand tegen oplosmiddelen
en lijm. Een PTFE-coating op de metalen onderdelen maakt
de reiniging en het onderhoud eenvoudiger.

2 yr

Warranty

>300 K

Specificaties
NBS
PTFE-coating
Materiaal frame
Schroefborging
Soft Grip
Artikel nr.
342226

Ja
Ja - adapter, lans, body
Hybride
Ja
Ja
Geschikt voor
Afmetingen
Alle 1K NBS-schuimen 350 x 210 x 50 mm
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Speciale schuimpistolen

AA281
2K Foam Gun
210 Pro
2.5 kN
Ratio
12:1

1 yr

Dit hoogwaardige pistool is speciaal ontwikkeld voor
gebruik door de professionele eindgebruiker. Het hybride
ontwerp van metaal en thermoplastisch materiaal is
bestand tegen oplosmiddelen en lijm. AA281 kan worden
gebruikt in combinatie met onze 2-componenten
PU-schuimen FM790 en FM791.

Warranty

Specificaties

5K

Automatische ontspanner
Soft Grip
Materiaal handvat
Materiaal frame
Artikel nr.
340866

AA234
Foam Gun
Standard XS

Nee
Nee
Aluminium met epoxy-coating
Staal met epoxy-coating

Geschikt voor
210 ml kokers

Afmetingen
297 x 176 x 93 mm

Dit standaard schuimpistool biedt een uitstekende prijskwaliteitverhouding en is ideaal voor kleine en incidentele
projecten. De korte lans maakt de AA234 zeer geschikt voor
het verwerken van lijmschuimen zoals de PU700 Steen- en
Houtlijm.

Specificaties
NBS
PTFE-coating
Framemateriaal
Schroefborging
Soft Grip
Artikel nr.
329785

Ja
Nee
Thermoplastische kunststof
Nee
Nee
Geschikt voor
Afmetingen
Alle 1K NBS-schuimen 235 x 180 x 50 mm

AA254
Foam Gun Pro XS

AA256
Foam Gun Pro XL

AA257
Foam Gun Pro XXL

1 yr

Warranty
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200 K

Dit hoogwaardige pistool is speciaal ontwikkeld voor de
professionele eindgebruiker.
De korte lans maakt de AA254 zeer geschikt voor het
verwerken van lijmschuimen zoals de PU700 Steenen Houtlijm.
AA256 en AA257 hebben een XL- of XXL-lans voor het
direct bevestigen van isolatiepanelen op vloeren en daken
met PU010 Isolatieschuim.

Specificaties
NBS
PTFE-coating
Framemateriaal
Schroefborging
Soft Grip
Artikel nr.
342805
335509
335510

Ja
Ja
Hybride
Ja
Nee
Geschikt voor
Alle 1K NBS-schuimen
Alle 1K NBS-schuimen
Alle 1K NBS-schuimen

Afmetingen
235 x 210 x 50 mm
730 x 210 x 50 mm
1180 x 210 x 50 mm

tremco illbruck en haar sterke merken

Het bedrijf
tremco illbruck is een Europese
fabrikant en dienstverlener op het
gebied van hoogwaardige afdichting,
verbinding, vloerafwerking,
waterdichting en passieve
brandbeveiliging voor de bouw en
de industrie. Wij zorgen ervoor dat
uw processen sneller, slimmer en
efficiënter verlopen. Nu en in de
toekomst.

Het merk illbruck

Het merk Nullifire

Het merk TREMCO

illbruck voegt perfectie toe
aan al uw afdichtings- en
hechtingsprojecten. Of het nu
een raam of gevel, binnen- of
buitenshuis, een groot bouwwerk
of een kleine verbouwing is,
wij bieden het juiste pakket
producten, diensten en expertise
om uw werklast te verlichten en
het algehele klimaat van gebouwen
te verbeteren. Wij gaan voor
perfectie.

Nullifire helpt de complexiteit
van passieve brandbeveiliging
te verminderen.
Brandveiligheidsvoorschriften
zijn ingewikkeld en brengen
altijd een mogelijk risico van
aansprakelijkheid met zich
mee. Om deze uitdagingen het
hoofd te bieden leveren wij een
doelgericht en zwaar getest
productenassortiment met een
breed scala aan toepassingen
op het gebied van passieve
brandbeveiliging.

TREMCO levert langdurige
resultaten op het gebied van
vloersystemen, waterdichting,
dubbel glas en structurele beglazing.
De gebouwschil krijgt te maken met
steeds strengere voorschriften –
zowel technologisch en juridisch als
op het gebied van duurzaamheid.
Met meer dan 80 jaar ervaring in
het veld biedt TREMCO producten
die al tientallen jaren lang en onder
extreme condities zijn getest – voor
gebouwen die zijn gemaakt om
stand te houden.

tremco illbruck B.V.
Vlietskade 1032
4241 WC Arkel • Nederland
T. +31 183 56 80 19
F. +31 183 56 80 10
info.nl@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.nl
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tremco illbruck N.V.
Leo Baekelandstraat 3
B-2950 Kapellen • België
T. +32 036 64 63 84
F. +32 036 64 86 76
info.be@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.be

