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NOUVEAUTÉS

RVS afwerken was nooit 
zo eenvoudig!
VOM-lid CIBO biedt een heel assortiment 

om RVS perfect af te werken. In onder-

staande tekst wordt de machine Finit-all 

voorgesteld maar ook de vernieuwde rei-

nigingsproducten

DE FINIT-ALL, MEER DAN 
ALLEEN MAAR EEN PURE 
AFWERKINGSMACHINE 
MAAR EEN ECHTE ALL-
ROUNDER

IDEAAL VOOR HOEKEN 
TOT 45°

Eén van de grootste troeven van de Finit-

All is zijn bereikbaarheid, vaak een heet 

hangijzer in de schuurwereld. Door de 

extreem platte aandrijfkop kunnen zelfs 

scherpe hoeken en moeilijk bereikbare 

plaatsen tot 45° probleemloos en snel af-

gewerkt worden. De slanke greep en korte 

motor zorgen sowieso voor een groot ge-

bruiksgemak. Het maakt van deze machine 

tegelijk een zeer compacte binnenhoek-

slijper én een uiterst handige haakse slijper.

PERFECTE MATCH MET 
COMBI UNITIZED

Combi unitized stelt u in staat om snel, 

makkelijk en risicoloos de lasnaad in een 

binnenhoek weg te nemen en tot in de 

puntjes af te werken. Deze unitized schij-

-

rende de ganse levensduur van de schijf. 

De platte aandrijving van de Finit-All maakt 

dat u de schijven verder kan opgebruiken 

dan bij een standaard haakse slijper. Deze 

unieke combo betaalt letterlijk zichzelf 

terug. Verder kunnen met de SAG afwer-

kingsschijf krassen verwijderd en schuur-

fouten gecorrigeerd worden.

Daarnaast beschikt deze machine over een 

beschermkap van 150 mm. Ook werd een 

nieuwe zirkonium lamellenschijf in Ø150 

mm ontwikkeld om verspanend werk te 

verrichten. Dankzij de grotere diameter 

beschikt deze schijf over meer schuurma-

teriaal en een langere levensduur.

ALLE TROEVEN OP EEN 
RIJTJE:

bewerking van roestvast staal

en korte motor

-

ming voor lange levensduur

-

baar en quasi constant toerental

-

horenvervanging 

motor tegen oververhitting

ongeluk starten van de machine na 

stroomonderbreking

-

ming van de motor

combinatie met Combi unitized schijven

CIBO
Stijn Deleusi
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NIEUWIGHEDEN
VERBETERDE FORMULE 
INOXICLEAN RESTORE & 
SPRAY

Met de InoxiClean Restore verwijdert 

men vliegroest, vuil en vet op roestvast 

staal, aluminium en koper. Ook brengt het 

de oorspronkelijke glans en uitstraling van 

het materiaal terug naar boven. De nieuwe 

formule zorgt ervoor dat de Restore zich 

beter aan het oppervlak hecht. Het gevolg 

hiervan is dat het nog beter inwerkt op het 

te behandelen materiaal en dus nog mak-

kelijker roest etc. verwijdert.

De InoxiClean Spray is gericht op alge-

meen onderhoud in plaats van herstel. 

Het verwijdert vingerafdrukken, vuil en 

vetresten op geborsteld RVS, metaal, gela-

mineerd plastic, keramische tegels, enz. Bui-

ten een vlekkeloos en egaal uiterlijk brengt 

deze spray ook een dunne beschermende 

vervuiling tegengaat.

achter die niet vettig is. Bovendien beschikt 

het over een extra actief ingrediënt dat 

zeer effectief vuil verwijdert. Een bijko-

mend voordeel is dat men beter ziet waar 

de spray juist is aangebracht. Dit bespaart 

product. 

Voor de behandeling met Inoxiclean restore Na de behandeling met Inoxiclean restore

Cursussen in de oppervlakte-
behandeling 2019 

BASISBEGINSELEN VAN DE GALVANOTECHNIEK

Gebruikers van galvanische deklagen krijgen de mogelijkheid zich bij te scholen in deze depositietechniek. GALVANOTECH-

NIEK is omschreven als het aanbrengen van metallische deklagen via elektrolyse of via een stroomloos proces op diverse 

substraten. Alle andere technieken om metallische deklagen aan te brengen maken geen deel uit van deze cursus.

Datum:  17 & 24/01/2019, 7, 14, 21 & 28/02/2019

Locatie:  Kantoren VOM, Kapeldreef 60, 3001 Leuven

VERZINKEN & COATEN VAN STAALCONSTRUCTIES

Volgens het woordenboek is verzinken het aanbrengen van een dun laagje zink op een metalen voorwerp om het te bescher-

men tegen corrosie. In essentie is dit correct. Maar nog belangrijker is te weten hoe dit laagje zink wordt aangebracht, hoe 

dun dit is en welke eisen gesteld worden. Het is hier dat verduidelijking en technische informatie noodzakelijk is. Regelmatig 

voorkomende misverstanden tussen ontwerpers, bestekschrijvers en uitvoerders bij het voorschrijven van zinklagen zijn mak-

verzinken en eventuele toepassing van coatings om een eindproduct af te leveren dat voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen.

Datum: 13, 20, 27 februari 2019,  telkens van 14u00 tot 18u00

Locatie:  Link 21, Herentals

VERLIJMEN & OPPERVLAKTEBEHANDELING

Verlijmen wint aan belang omwille van gewichtsbesparing, vnl. in automobiel en luchtvaart. Echter ook in de bouw en metaalver-

werkende nijverheid heeft men de voordelen van het verlijmen ontdekt.  Om er over te waken dat de lijmverbinding correct 

functioneert en op lange termijn stabiel is, is een geschikt oppervlak nodig. De keuze van de geschikte lijm die de coating niet 

aantast is ook een must. De link met oppervlaktebehandeling is dus snel gemaakt.

Datum:  14, 21 en 28 maart 2019, telkens van 14u00 tot 18u00

Locatie:  Kantoren VOM, Kapeldreef 60, 3001 Leuven

Informatie: www.vom.be/agenda


