
EASY•Q™ gereedschappen en 
toebehoren
Voor veiliger, schoner en makkelijker werken

DE BASIS IN HOUTREPARATIE



Wat is EASY•Q™?  

EASY•Q™ WIPES 75 
EASY•Q™ WIPES zijn vochtige reinigingsdoekjes voor het snel en effectief reinigen 
van gereedschap en handen. Ze komen ongevouwen uit hun verpakking, waardoor 
ze direct gebruikt kunnen worden voor het grondig verwijderen van epoxy, vet, vuil, 
olie en (nog niet opgedroogde) verf.

• Goed absorberend vermogen. 
• De aanwezige reinigingsvloeistof maakt het schoonmaken 

makkelijk.
• Zeer sterk. 
• Groot formaat (21 x 30 cm). Hierdoor zijn niet alleen 

minder doekjes nodig dan bij de andere verkrijgbare 
reinigingsdoekjes, maar ook zijn grotere oppervlakken 
hierdoor sneller en makkelijker schoon te krijgen.

• Geen water nodig voor het reinigen van gereedschap.
• Overgebleven reinigingsvloeistof op gereedschap en andere 

materialen droogt vanzelf op.
• Geleverd in handige draagemmer, voorzien van een goed 

afsluitbare deksel. Hierdoor blijven de doekjes goed vochtig
• Verkrijgbaar in verpakkingen van 75 stuks.

EASY•Q™ quality equipment is de naam van de productlijn voor gereedschappen 
en toebehoren van Repair Care. Met de EASY•Q™-producten heeft u een compleet 
assortiment in handen voor het zetten van reparaties.

Ze hebben allen de hoge kwaliteit die u van Repair Care mag verwachten. Daarnaast 
zijn ze zo ontworpen dat ze bijdragen aan schoner, veiliger en makkelijker werken. 
Het gebruik van het EASY•Q™-assortiment werkt tijdbesparend en verhoogt de 
kwaliteit en duurzaamheid van de reparaties.

EASY•Q™ nitrile wegwerp-
handschoenen 

• Voldoen aan de Europese wetgeving Persoonlijke 
Beschermings-middelen. Deze schrijft een minimale 
lengte van 26cm bij maat XL voor. Dit is niet het geval bij 
de ‘normale’ blauwe handschoenen op de markt (deze zijn 
slechts 24cm).

• Goede grip door de speciale antisliplaag op de vingertoppen.
• Extra dik op die plaatsen waar het nodig is, zoals tussen 

de vingers. Hierdoor bieden de handschoenen extra 
bescherming. 

• Goed draagcomfort door de unieke samenstelling.
• Ongepoederd en latexvrij en hierdoor ook huidvriendelijk. 

Gepoederde, latex en de ‘normale’ blauwe handschoenen 
kunnen irritatie en allergieën veroorzaken. 

• Minimale kans op huidirritatie.
• Wit van kleur. Hierdoor is vervuiling op de handschoen beter 

zichtbaar. 
• Verpakt per 50 stuks in een kartonnen dispenserdoos. 
• Verkrijgbaar in de maten L en XL.

Bij het werken met epoxyproducten, zoals DRY FIX® en DRY FLEX®, moeten altijd 
nitrile wegwerphandschoenen gedragen worden. De EASY•Q™ handschoenen van 
Repair Care hebben een extra lange lengtemaat van 30cm, waardoor ze nog betere 
bescherming bieden aan handen, polsen en onderarmen.

EASY•Q™ enkelvoudig doseerpistool 

• Licht van gewicht.
• Voorzien van een draaiende huls.
• Gemakkelijk en duurzaam in gebruik.
• Bij gebruik als kitpistool zeer geschikt voor het doseren van 

de zogenaamde ‘zwaardere’ kitten.
• Geschikt voor toepassing bij kleine voegen.

standar

Een enkelvoudig, metalen doseerpistool met handige doseergreep. Geschikt voor 
alle soorten DRY FLEX® 2-in-1 en DRY SEAL™ MP.
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EASY•Q™ MIX & FIX beker

EASY•Q™ RVS modelleermessen

EASY•Q™ Speciaalgereedschap
• De beker is lekvrij en stabiel. Hierdoor is de beker geschikt 

voor het efficiënt mengen zonder knoeien.
• De beker smelt niet. Dit komt omdat deze is voorzien van 

speciale binnencoating. Hierdoor is de beker bestand tegen 
de reactiewarmte die vrijkomt bij het mengen van DRY FIX®. 
Plastic bekers zullen namelijk wel smelten.

• Voorzien van een lang, ergonomisch handvat, wat zorgt voor 
een optimale grip.

• Na afloop eenvoudig te reinigen met EASY•Q™ WIPES.
• Verkrijgbaar in 4 formaten:
 - 3 cm: voor het aanbranden en opbouwen van een reparatie.
 - 5 cm: voor het mengen van alle soorten DRY FLEX®.
 - 10 cm: voor het zetten van een kleine hoek. 
 - 15 cm: voor het zetten van een grote hoek.
• Zowel los verkrijgbaar, als in een set met daarin elk formaat.

EASY•Q™ aanbrandmes
Het RVS aanbrandmes is ontwikkeld voor het aanbrengen 
van de reparatiepasta op moeilijk bereikbare plaatsen, 
zoals P2-reparaties, uitfrezingen tegen de glaslijn en 
dorpel/stijlverbindingen. Het mes is voorzien van een lang, 
ergonomisch handvat voor goede grip.

EASY•Q™ kitmes
Speciaal ontworpen voor het afmessen van (beglazings)kitten 
is dit hét duurzame alternatief voor het bekende PVC-pijpje. 
Het kitmes is ook voorzien van een ergonomisch handvat en 
na gebruik erg makkelijk te reinigen, omdat het blad gemaakt 
is van RVS.

De EASY•Q™ MIX & FIX mengbeker is speciaal bedoeld voor het mengen van  
DRY FIX® (voorstrijk).

De EASY•Q™ modelleermessen zijn onmisbaar bij het mengen van de 
reparatiepasta’s en het zetten van reparaties. De modelleermessen waren de eerste 
op de markt die voorzien waren van het uniek vormgegeven blad met rechte hoeken 
(90º). Door deze rechte hoek zijn reparaties strak te modelleren en zetten.  

Naast de modelleermessen bevat het assortiment ook nog speciaalgereedschap.

EASY•Q™ mengplateau klein

• Alle soorten epoxy reparatiepasta’s zijn zeer makkelijk te 
mengen door het zeer gladde oppervlak.

• Makkelijk schoon te maken. Ook als de epoxy als is 
uitgehard

• Makkelijk te zien op alle epoxy van het plateau verwijderd is 
door de heldere witte kleur.

• Goede grip tijdens het mengen, doordat het plateau is 
voorzien van een opstaande rand. 

• Formaat: 27 x 27cm.

Mengplateau voor het mengen van alle soorten DRY FLEX®. 

EASY•Q™ MIX & FIX spatel

• Optimale menging doordat de mengspatel is voorzien van 
afgeronde hoeken.

• Wegwerpspatel, gemaakt van natuurlijke materialen.
 

De EASY•Q™ MIX & FIX spatel is speciaal bedoeld voor het mengen van DRY FIX® 
(voorstrijk).
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STARTPAKKETTEN

EASY•Q™ houtconditiemeter CS1

• Voorzien van een batterijcontrolefunctie.
• Zeer eenvoudig in gebruik: bij een oranje of rood lampje of 

een geluidsignaal is het hout te nat om aan de reparatie te 
beginnen en moet het hout eerst natuurlijk drogen. Bij een 
groen lampje kan wel gerepareerd worden.

Speciaal voor de startende houtrothersteller heeft Repair Care twee verschillende 
startpakketten samengesteld. In de pakketten zitten producten en gereedschappen, 
zodat men direct aan de slag kan!

Geschikt voor het meten van de hoeveelheid aanwezig vocht in hout. De CS1 kan 
daarnaast ook gebruikt worden om te controleren op de aanwezigheid van te zacht 
hout.

Startpakket Basis
• 1 koker DRY FLEX® 4 2-in-1
• 1 set DRY FIX® 4 klein
• 1 koker DRY FLEX® SF
• 1 EASY•Q™ enkelvoudig doseerpistool
• 5 EASY•Q™ MIX & FIX-sets
• 1 set met EASY•Q™ RVS modelleermessen (3cm, 5cm, 10cm 

en 15cm)
• 1 EASY•Q™ mengplateu klein
• 1 doos EASY•Q™ nitrile wegwerphandschoenen - maat XL
• 1 emmer EASY•Q™ WIPES 75
• 1 EASY•Q™ box 5
 
Startpakket Compleet
• 1 koker DRY FLEX® 1 2-in-1
• 1 set DRY FIX® 1 klein
• 1 koker DRY FLEX 4® 2-in-1
• 1 set DRY FIX® 4 klein
• 1 koker DRY FLEX® SF
• 1 koker DRY SEAL™ MP
• 1 EASY•Q™ enkelvoudig doseerpistool
• 5 EASY•Q™ MIX & FIX-sets
• 1 set met EASY•Q™ RVS modelleermessen (3cm, 5cm, 10cm 

en 15cm)
• 1 EASY•Q™ kitmes
• 1 EASY•Q™ mengplateu klein
• 1 EASY•Q™ afstrijkrubber
• 1 doos EASY•Q™ nitrile wegwerphandschoenen - maat XL
• 1 emmer EASY•Q™ WIPES 75
• 1 EASY•Q™ box 5

EASY•Q™ box 5

• Voorzien van een zogenaamde T-loc sluiting. Hierdoor zijn 
meerdere systainers aan elkaar te koppelen.

• Kan ook gekoppeld worden aan de systainers van Makita en 
Festool.

• Voorzien van etikethouder.
• Formaat: 40 x 30 x 42cm (bxdxh).

De EASY•Q™ box is een systainer voor het opbergen en vervoeren van producten en 
gereedschappen.

EASY•Q™ afstrijkrubber

• Voorzien van drie speciale hoeken voor diverse 
applicatietechnieken.

• Herbruikbaar, doordat het afstrijkrubber na gebruik 
makkelijk schoon te maken is. 

• Flexibel en buigzaam.

Afstrijkrubber voor het afstrijken van kitten, zoals DRY SEAL™ MP.
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Repair Care Nederland
Tel.: +31 (0)416 65 00 95
E-mail: salesnl@repair-care.com

www.repair-care.nl

Repair Care Deutschland
Tel.: +49 (0)30 41 70 63 76
E-mail: salesde@repair-care.com

Repair Care United Kingdom
Tel.: 01827 302 517
E-mail: salesuk@repair-care.com
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