
Euromair vertegenwoordiging in de BENE-
LUX vanaf 1 maart 2016 via WSB Finishing 
Equipment 
WSB en Euromair kondigen hun 

samenwerking aan. Vanaf 1 maart is 

WSB Finishing Equipment met ves-

tigingen in Wolvertem en Utrecht de 

distributeur van Euromair voor het hele 

BeNeLux territorium. 

Euromair is een Franse fabrikant van 

spuitmachines die zich vooral richt op 

het verwerken van bitumen, plamu-

ren en poedervormige vulstoffen voor 

zowel binnenhuis als exterieure bouw-

toepassingen. In dit segment is Euro-

mair in Frankrijk reeds meer dan 20 jaar 

een dominante speler die met uitste-

kende medewerkers en kwaliteitspro-

ducten een mooi marktaandeel heb-

ben verworven. Dit familiebedrijf richt 

zich de laatste jaren veel op de export 

om op deze manier te blijven groeien. 

Tevens is Euromair eind vorig jaar de 

distributeur geworden van WAGNER 

voor de bouwproducten in Frankrijk, 

op deze manier hebben ook zij een 

compleet aanbod voor de schilders en 

stukadoors.

Met WSB als distributiepartner ver-

wacht Euromair de komende jaren een 

sterke groei te realiseren in de markten 

waar WSB al jaren prominent aanwe-

zig is. Het programma van Euromair 

sluit naadloos aan op de merken en 

producten die WSB in haar program-

ma voert, hierdoor zullen Euromair en 

WSB elkaar versterken.

Voor meer informatie: 

WSB Finishing Equipment

Danny Vanlerberghe

De WAGNER SF 23i 

De WAGNER SF 23i is een injectie-

pomp die speciaal werd ontwikkeld 

voor de betoninjectie markt. De SF23i 

werkt precies, is zeer onderhouds-

vriendelijk en eenvoudig in gebruik. De 

SF23i is geschikt voor een verschei-

denheid aan materialen gaande van 

epoxy, polyurethaan, PUR schuim tot 

oplossingen op waterbasis. Door zijn 

krachtige membraantechniek kunnen 

ook hoog viskeuze producten per-

fect verwerkt worden. Het compacte 

design, gemakkelijke reinigbaarheid 

en eenvoud in gebruik maakt de SF23i 

geschikt voor gebruik op eender welke 

werf. 

In vergelijk tot de SF 23 Plus die al een 

aantal jaren wordt geleverd voor spuit-

werkzaamheden met verf is de i-versie 

voorzien van een compleet nieuw ont-

worpen verfhuis en zijn alle doorgan-

gen vergroot. 

Een belangrijk voordeel is dat eventue-

le verstoppingen (vaak voorkomend bij 

materialen, gebruikt voor injectiewerk-

zaamheden) door een gebruiker zelf 

eenvoudig kunnen worden verholpen. 

Verder is de inlaatklep voorzien van 

een handig druksysteem dat voorkomt 

dat stilstand door een vastzittende 

inlaatklep ontstaat. 

Voordelen

-

niging

bar tot maximaal 250 bar.

motor zonder borstels.

membraanoppervlak.

Technische gegevens: 

Voltage 230V/50 Hz

Vermogen 1.3 KW

Max. werkdruk 25 MPa (250 bar)

Max. uitstroom 2.6 l/min.

Gewicht 29 kg

Artikelnummer Basic 2357691

Artikelnummer Compleet 2361599

Voor meer informatie: 
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themanummer: natlakken in alle facetten


