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Ecologische bouwmaterialen voor energiezuinige (hout)bouw, 
met deskundig advies voor vaklui en consument

Ronse maandag tot vrijdag | 7u00 — 18u00

Gent maandag tot vrijdag | 7u00 — 17u00 
zaterdag | 8u00 — 13u00

WAT?

Praktische productvoorstelling door de leverancier  

 
WANNEER?

Vrijdagvoormiddag, start stipt 10u30 einde voorzien om 12u30 

Broodjes en drankje voorzien

 
WAAR?

Eurabo Gent — Wiedauwkaai 87, 9000 Gent

WIE?

Maximum 30 aanwezigen

PRAKTISCH

GENT

GENT

eco-creatie / op vrijdag

van 10u30 tot 12u30

—

EURABO RONSE • Pont West 112 • B-9600 Ronse • +32 55 23 51 40 

EURABO GENT • Wiedauwkaai 87 • B-9000 Gent • +32 9 216 46 40

www.eurabo.be | info@eurabo.be 

FacebookInstagramLinkedin

Leer onze producten kennen dankzij 
handige voorbeelden. Onze leveranciers 
vertellen je daarbij de tips en tricks van de 
verwerking. 

INSCHRIJVEN VIA DE WEBSITE: 
https://www.eurabo.be/nl/events

file:


 Datum Onderwerp Korte omschrijving

3 maart IsoHemp kalkhennepblokken voor bouw en 
renovatie

Een korte inleiding en praktische demonstratie van het werken met kalkhennepblokken. Tijdens deze workshop door IsoHemp krijg je meer 
informatie over de voordelen en beperkingen van het materiaal en hoe je deze toepast in de praktijk. Ook onderwerpen zoals geschikte onder-
gronden en gebruikte technieken worden behandeld.

31 maart Luchtdichting met persluchtsprays en -kitten 
van Aerosana Visconn

Dankzij het unieke AEROFIXX persluchtpistool, de VISCONN spray en de VISCONN FIBRE 600ml worsten gaat het vullen van voegen, het afdichten 
van doorvoeropeningen, moeilijke/complexe vormen en aansluitingen heel eenvoudig en snel. Je hebt er zelfs geen dure spuitapparatuur voor 
nodig. Een compressor en de AEROFIXX zijn voldoende. Eerst zien en dan geloven? Bekijk een voorproefje op https://procli.ma/nl-be-aerosana-
visconn.

5 mei Fermacell wanden en plafonds plaatsen en 
afwerken

Tijdens deze workshop lichten we toe hoe je tewerk gaat bij fermacell wanden en plafonds. Kort overlopen we de voordelen van fermacell.
We tonen hoe je de platen correct aanbrengt en hoe je deze verder afwerkt. Daarnaast geven we nog een heleboel extra plaatsingstips die jouw 
werk alleen maar gemakkelijker zullen maken! Je krijgt natuurlijk de kans om ook zelf eens te proberen!

2 juni Een houten vloer behandelen met Rubio 
Monocoat

Waar moet je op letten bij het voorbereiden van je houten vloer? Hoe schuur je hem het best? Wat zijn de valkuilen bij het oliën? Hoe zit het met 
het onderhoud ervan? Tijdens deze workshop door Rubio Monocoat wordt ingegaan op voorbereiding en oliën van (samengesteld) parket met 
Rubio Monocoat Oil Plus 2C. Uiteraard ook een praktische demonstratie oliebehandeling met de Woodboy boenmachine.

8 september Fermacell vloerelementen en afwerkingsmo-
gelijkheden 

Wil je graag tegelen op een houtskeletvloer, en is een chape te zwaar? Zoek je naar een goede akoestische oplossing voor de houten vloer-
roostering? Kies dan voor een fermacell estrich vloer. Tijdens deze praktische workshop tonen we hoe je deze vloeren juist plaatst en wat de 
afwerkingsmogelijkheden zijn. Ook lichten we de specifieke toepassingen voor akoestische vloer kort toe.

6 oktober IQ3 cellulose als isolatie: alleen maar 
voordelen

In deze workshop lichten we kort de voordelen van cellulose toe. We geven een demo van het inblaasprocedé en waar je moet op letten. Je ziet 
hoe dit materiaal overal kierloos aansluit. Wil je bovendien verlost zijn van de zware pakken naar de zolder? Wil je meer vrijheid bij de keuze van 
de spantafstand in je dak? Heb je genoeg van al die overschotten, snijresten en verspilling? Kom dan zeker naar deze workshop.

10 november UniWarm Klimaatsysteem: optimaal comfort 
door verwarming en koeling van vloer/wand/
plafond

Niets zo behaaglijk als een huis met vloerverwarming of plafondkoeling. Wist je dat dit eenvoudig combineerbaar is met een houtskeletbouw of 
bij renovatieprojecten? UniWarm biedt een verwarmings-, koelings- én afwerkingsgeheel dat gemakkelijk ingebouwd wordt zonder dat je een 
HVAC-specialist hoeft te zijn. In deze workshop doen de UniWarm-specialisten voor jou de werking, montage en afwerking uit de doeken.

 Inschrijven via de website: https://www.eurabo.be/nl/events
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