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BOSTIK SMART ADHESIVES
Het logo en de huisstijl met de kenmerkende groene gekko zijn meer dan 
alleen een visuele uitstraling. “Smart Adhesives” zijn een weerspiegeling 
van onze positionering met betrekking tot de ontwikkeling van slimme 
en innovatieve lijm- en afdichtingsoplossingen. We streven ernaar dat 
deze veiliger, flexibeler, efficiënter en reactiever zijn voor de dynamische 
omgeving waarin we leven. 

DE GEKKO – INSPIRERENDE HECHTING
Al eeuwenlang laten wetenschappers zich inspireren door gekko’s. 
Deze dieren bezitten één van de meest effectieve en bijzondere 
hechtingseigenschappen ter wereld. Zo kunnen ze zich aan vrijwel elk 
oppervlak hechten, supersnel tegen zeer glad gepolijst glas op lopen en 
hun hele lichaamsgewicht gemakkelijk met één teen dragen. 

De Bostik gekko is flexibel, past zich makkelijk aan omgevingen aan, staat 
open voor nieuwe situaties en heeft lef. Hij symboliseert de slimme en 
innovatieve lijm- en afdichtingsoplossingen van Bostik, die aansluiten op 
de uitdagingen die we in de huidige markt tegenkomen.
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Professionele 
tegellijmsystemen

BOSTIK IS WERELDWIJD EEN TOONAANGEVENDE PRODUCENT EN SPECIALIST IN LIJMEN, KITTEN, MORTEL- EN AFDICHTINGSSYSTEMEN 
VOOR DE BOUW-, INDUSTRIE- EN CONSUMENTENSECTOR. AL MEER DAN 130 JAAR ONTWIKKELT BOSTIK SLIMME EN INNOVATIEVE LIJM- 
EN AFDICHTINGSOPLOSSINGEN, DIE FUNCTIONEEL EN EFFICIËNT ZIJN, OM ONS DAGELIJKSE LEVEN MAKKELIJKER EN LICHTER TE MAKEN. 

INNOVATIEVE OPLOSSINGEN
Één van de belangrijkste pijlers van Bostik is innovatief denken 
en handelen. In onze eigen laboratoria ontwikkelen en testen we 
nieuwe technieken en toepassingen. Sinds 2015 beschikt Bostik 
zelfs over een Smart House, waarbij we nieuwe grondstoffen en 
producten testen in een “huiselijk” laboratorium. Het Smart 
House voldoet als eerste gebouw in Europa aan de vier 
belangrijkste milieu en duurzaamheids-certificaten: BREEAM, 
LEED, Bepos en Passivhaus.

DUURZAME BOUWSYSTEMEN
Professionals over de hele wereld vertrouwen op de hoge kwaliteit 
van onze producten, onze klantgerichte organisatie en uitgebreide 
technische ondersteuning. Veiligheid en duurzame ontwikkelingen 
zijn belangrijke onderdelen binnen onze bedrijfsvoering. Dat 
motiveert ons om continu te werken aan nieuwe 
productontwikkelingen waarbij economische prestaties en 
bescherming van het milieu hand in hand gaan.

ALTIJD EEN OPLOSSING!
Bostik biedt voor vrijwel elke toepassing een oplossing op maat. 
Ons assortiment is daarom breed en specifiek tegelijk. We 
onderscheiden de volgende segmenten:

- Montage- en afdichtingstechniek
- Brandwerend en luchtdicht bouwen
- Geveltechniek
- Wand- en vloertechniek
- Tegel- en stucco-techniek
- Vochtweringstechniek
- Hovenierstechniek

OVER BOSTIK
Bostik is sinds het ontstaan van het bedrijf uitgegroeid tot een 
toonaangevende wereldspeler op het gebied van lijm- en 
afdichtingsoplossingen. Door grote betrokkenheid bij klanten en 
de vertaling van vakmanschap naar praktische toepassingen, 
willen we verder uitgroeien tot uw gerespecteerde producent en 
partner in verbindingstechnologieën.

- 130 jaar ervaring in de ontwikkeling van slimme lijmen
- Jaaromzet circa 2,2 miljard euro
- Meer dan 6.000 medewerkers wereldwijd
- Actief in meer dan 55 landen
- Ruim 500 werknemers voor ontwikkeling & techniek
- Onderdeel van Arkema

BOSTIK TEGELTECHNIEK
Als A-merk fabrikant op het gebied van tegellijmsystemen biedt 
Bostik professionals in de tegelzetbranche totaal-oplossingen en 
zekerheid. Tegelzetters doen graag een beroep op Bostik vanwege 
de constante hoogwaardige kwaliteit van de producten, maar ook 
door de technische advisering en praktische ondersteuning van 
de mensen op de werkvloer. Professionals zijn daardoor altijd 
verzekerd van een perfect eindresultaat.
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1. Voorbehandelen

Voor het garanderen van de beste hechting is het van groot 
belang om de ondergrond voor te behandelen met een primer. 
Deze primer heeft tot doel de hechting op de ondergrond te 
verbeteren. Daarnaast dient het als bescherming van 

vochtgevoelige ondergronden. Wanden of vloeren, binnen- of 
buitenwerk, voor alle mogelijke situaties heeft Bostik een primer 
in het assortiment. 

1. Voorbehandelen



0,5 - 3 h

ARTIKELNUMMER EAN-CODE KLEUR VERPAKKING PER PALLET 

30605453 8715372030543 transparant jerrycan 5 l 128

ARTIKELCODE EAN-CODE KLEUR VERPAKKING PER PALLET

30615711 3549212484903 blauw jerrycan 5 kg 96

ARTIKELNUMMER EAN-CODE KLEUR VERPAKKING PER PALLET 

30604952 4026923602738 rood emmer 5 kg 51
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ARDACLEANER
Ardacleaner is een universeel reinigingsmiddel voor het verwijderen van de meeste soorten 
vervuiling op vrijwel elke ondergrond. Zeer geschikt als reinigingsmiddel van oude tegels. Een 
gebruiksvriendelijk en goed alternatief op ammoniak houdende reinigers.

1.1 VOORBEHANDELING

ARDAGRIP CLASSIC 
Ardagrip Classic is een oplosmiddelvrij, kant en klare primer voor poreuze, zuigende 
ondergronden, zoals: Cementgebonden mortels, gipsplaten, gasbeton. Snel drogend en makkelijk 
aan te brengen met roller of kwast.

GRIP A500 MULTI
Grip A500 Multi is een gebruiksklare, oplosmiddelvrije dispersieprimer. De primer heeft een licht 
blauwe kleur maar droogt nagenoeg kleurloos op. GRIP A500 MULTI is geschikt voor binnen- en 
buitengebruik. Te gebruiken als voorstrijk op poreuze en niet-poreuze ondergronden, zoals 
cementdekvloeren, betondekvloeren, polybeton zonder curing, anhydrietvloeren, oude 
tegelvloeren, oude lijmresten, als hechtverbeteraar voor vloeren en wanden en voor zowel 
egalines als tegellijmen.

VOORDELEN: gebruiksklaar voor normaal poreuze ondergronden. Op sterk poreuze 
ondergronden kan het nodig zijn meerdere lagen aan te brengen (eerste laag 1/1 verdunnen
met water).

ARTIKELNUMMER EAN CODE KLEUR VERPAKKING PER PALLET 

30604977 4026923100005 licht groen flacon 1 kg 360 

30604953 4026923100012 licht groen jerrycan 5 kg 60

30604957 4026923100029 licht groen jerrycan 10 kg 32

80-150
g/m2

2 h

90-100 g/m2

ca. 100 g/m2

ARDAGRIP XPRESS
Ardagrip Xpress is een kant en klare primer voor niet-poreuze ondergronden. De primer bevat 
ingemengd zand waardoor een sterk verbeterde mechanische hechting ontstaat. Eenvoudig met 
een roller dun aan te brengen. Zeer snelle droogtijd, waardoor men efficiënter kan werken. 
Speciaal geschikt voor primeren van bestaand tegelwerk.
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ARTIKELNUMMER EAN-CODE KLEUR VERPAKKING PER PALLET

30605582 8713572030505 wit rol 100 m 96
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TURBOTEC 2K+
Turbotec 2K+ is een bitumen- en oplosmiddelvrije, universeel toepasbare en zeer flexibele pasta 
voor het afdichten van buitenmuren van kelders, sokkels, funderingen, betonelementen en 
vloerplaten. Door de 2K formulatie is altijd een korte droogtijd gegarandeerd.

ARDATAPE
Ardatape is een hoogwaardige wapeningsband in combinatie met Ardatec Flexdicht+. Ardatape 
wordt gebruikt als kimversteviging in horizontale en verticale hoekafdichtingen in ‘natte ruimten’. 
Ook te gebruiken als wapeningsband en ontkoppeling bij dilatatievoegen. 

1,2- 1,5 kg
mm/m2

ARTIKELNUMMER EAN-CODE KLEUR VERPAKKING PER PALLET

30118650 8713572031571 - emmer 5 kg 48

ARDATEC FLEXDICHT MEGAPACK
Complete set voor het afdichten van de hoekaansluitingen en kraandoorvoeren in een bad-
kamer. Deze set bestaat uit een emmer met een dubbele deksel, met daarin 5 kg Ardatec 
FlexDicht, 12 meter ArdaTape en 1 kwast.

ARTIKELNUMMER EAN-CODE KLEUR VERPAKKING PER PALLET

30611028 4008373128259 blauw 5 kg emmer 52

30611015 4008373128242 blauw 25 kg emmer 18

16 h2h

Scan voor de 
instructie-
video

ARTIKELNUMMER EAN-CODE KLEUR VERPAKKING PER PALLET

30619082 4008373134502 wit emmer 3 kg 92

30619081 4008373134496 wit emmer 12 kg 40

30619078 4008373134489 wit emmer 20 kg 24

DIN 1853-3

W2-I

ARDATEC FLEXDICHT+
Ardatec Flexdicht+ is een scheuroverbruggend membraan voor het waterdicht afdichten van 
wanden en vloeren en is uitermate geschikt voor toepassing achter tegelwerk in natte ruimtes. 
De Ardatec Flexdicht+ is toepasbaar voor het afdichten van zowel vlakken als details rondom 
leidingdoorvoeren en afvoerputten. Tevens te gebruiken als kimpasta i.c.m. Ardatape. Ardatec 
Flexdicht+ is gebruiksklaar, snel drogend en makkelijk aan te brengen.

1 kg/m2



Ardatec MembraanArdatape Wall

Turbotec 2K+
of Ardatec Flexdicht +

Turbotec 2K+
of Ardatec Flexdicht +

Ardatape Floor

Ardatape 120 Extra

Ardatape 120 Extra

Ardaflex Flexmortel

Ardaflex Flexmortel

Ardatape Inside

Ardatape Floor

ARTIKELNUMMER EAN-CODE KLEUR VERPAKKING PER PALLET

30835794 4026923604770 grijs 50 m x 120 mm 
per rol (lxb) n.v.t.

ARDATAPE WALL/FLOOR
Een speciale 2-zijdige PP-vliesgecacheerde wand- en vloermanchette. 

ARDATAPE 120 EXTRA
Een speciale 2-zijdige PP-vliesgecacheerde afdichtingsband.

ARTIKELNUMMER EAN-CODE OMSCHRIJVING VERPAKKING PER PALLET

30612619 4026923505534 140x140 mm 
buis 50-70 mm 10 stuks per doos n.v.t.

30612621 4026923505558 250x250 mm 
buis 80-120 mm 10 stuks per doos 96

ARDATAPE INSIDE/OUTSIDE
Een speciale 2-zijdige PP-vliesgecacheerde binnen- en buitenhoekstuk. Geschikt voor binnen-, 
buiten- en onderwatertoepassingen. 

ARTIKELNUMMER EAN-CODE OMSCHRIJVING VERPAKKING PER PALLET

30822649 4026923604800 binnenhoek 25 stuks per doos 48

30180247 4026923604817 buitenhoek 25 stuks per doos 48
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1.2 EGALINES

SL C350 UNIVERSAL
Universele egaline voor alle cement- en anhydrietgebonden dekvloeren. Kan bedekt worden met 
tegels, tapijt, linoleum, PVC en rubber. 

VOORDELEN: volledig zelfnivellerend zelfs in dunne lagen, verpompbaar, spanningsarm.

ARTIKELCODE EAN-CODE KLEUR VERPAKKING PER PALLET

30615473 4008373130146 grijs zak 25 kg 42

1 - 10 mm
F6

C25
mm/m2

1,5 kg

2 h 6 L

SL C510 PRO 
Egaline voor binnenvloeren. Geschikt voor het egaliseren van cementdekvloeren, sneldrogende 
dekvloeren, tegelvloeren en beton. Zeer spanningsarm en dus geschikt voor alle renovaties. 
SL C510 PRO kan afgewerkt worden met de volgende vloerbekledingen: PVC, tapijt, linoleum, 
parket (laagdikte > 3 mm), rubber en tegels.

VOORDELEN: krimpvrij, perfect egaal, goed verpompbaar, minder schuren, hoge druk- en 
buigsterkte en geschikt voor intensieve belasting.

ARTIKELCODE EAN-CODE KLEUR VERPAKKING PER PALLET

30615449 3549212484644 grijs zak 25 kg 48

1 - 20 mmP4S
2 h 6 LF7

C30

SL C340 LEVEL PLUS
Breed inzetbare universele egaline voor binnen. Geschikt voor het egaliseren en renoveren van 
cementdekvloeren, sneldrogende dekvloeren, anhydriet en beton. Toepasbaar van 1-10 mm in 
één laagdikte voor intensief verkeer.
 
VOORDELEN: Bijzonder spanningsarm, ook in dunne lagen goed zelfvloeiend, eenvoudige 
applicatie.

ARTIKELCODE EAN-CODE KLEUR VERPAKKING PER PALLET

30615445 3549212484606 wit zak 25 kg 42

1 - 10 mm
F6

C25
5 L2 h
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ARDATEC MEMBRAAN
Ardatec Membraan is een scheuroverbruggend en waterdicht afdichtings- en ontkoppelingsmat. 
Het product bestaat uit een kern van gemodificeerde Polyethyleen, gecacheerd met een 
Polypropyleen vlies aan boven- en onderzijde. Na verlijming van de mat kunnen direct de tegels 
erop verlijmd worden. De ontkoppelingsmat neutraliseert vormveranderingen van de ondergrond 
ten opzichte van de tegelbekleding en beschermt tegen vochtgevoelige ondergronden. Het 
product voldoet aan de EC1-plus norm en kan daarmee ook worden gebruikt in BREEAM-projec-
ten. Afmeting (LXB): 30 x 1 meter.

ARTIKELNUMMER EAN-CODE KLEUR VERPAKKING PER PALLET

30835829 4026923605333 wit 30 m2 per rol 28

DIN 18531-5

DIN 18534-3

DIN 18535-3

DIN 18534-3

W3-I



TECHNIS C560 RAPID
Kant-en-klare dekvloermortel met snelle uitharding. Geschikt voor het opvullen van sleuven, 
maken van hellingen en zwevende of hechtende dekvloeren tot 60 mm dikte en het uitvlakken 
van gestort beton.

VOORDELEN: beloopbaar na 45 min. Egaliseren mogelijk na 4 uur, gegarandeerd cementgehalte 
van 350 kg/m3, geschikt voor hellingen in douches, krimpvrij.

VERBRUIK: 20 kg/m2/cm

5 - 60 mmP4
SR 45 min 2,2-2,5 LF7

C40

ARTIKELCODE EAN-CODE KLEUR VERPAKKING PER PALLET

30615676 3549212484835 grijs zak 25 kg 48 

ARTIKELCODE EAN-CODE KLEUR VERPAKKING PER PALLET

30615457 3549212484682 grijs zak 25 kg 48

SL C750 POLYRAG
Overschilderbare vezelversterkte egaline met verhoogde druksterkte. Geschikt voor cement- 
gebonden en anhydriet dekvloeren, sneldrogende dekvloeren en beton. Kan bedekt worden met 
parket, tapijt, PVC, linoleum en coating.

VOORDELEN: bijzonder glad oppervlak. Sneldrogend, kan bv. na 4 uur betegeld worden. Door de 
lage emissiewaarden geschikt voor BREEAM projecten.

A+

A+
F7

C30P3 1 - 10 mm

2 h 6 L

1,5 kg
mm/m2

SL C980 XPS 
Egaline voor industrieel, zeer intensief gebruik en zware belasting zoals: parkeergarages, 
magazijnen en werkplaatsen. Kan afgewerkt worden met PU-, epoxy-, en watergedragen 
coatings. Voor binnentoepassing geen afwerking noodzakelijk.

VOORDELEN: krimpvrij, snelle uitharding en droging.

ARTIKELCODE EAN-CODE KLEUR VERPAKKING PER PALLET

30615447 3549212484620 grijs zak 25 kg 48

1,6 kg
mm/m2

3 - 15 mm
F7

C40P4S
1 h 4,5 L
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1,1
kg/m2

ARTIKELNUMMER EAN-CODE KLEUR VERPAKKING PER PALLET

30607948 8713572039683 wit patroon 310 ml 1248

30610507 8713572039690 wit emmer 1000 ml 240

STUCCO PLASTERBOARD FILLER 
Ultra lichtgewicht gebruiksklare vulpasta. Stucco Plasterboard Filler is een vrijwel krimpvrije, 
gebruiksklare vulpasta voor het in één keer vullen en repareren van scheuren en gaten. 
Daarnaast ook geschikt voor het uitvlakken van naden en schroefgaten in o.a. gipskarton 
wanden en plafonds. Ook voor het in één keer vullen, repareren en gladstrijken van gaten en 
barsten in steenachtige ondergronden zoals stucwerk, beton en sierpleister.

STUCCO FILLER FINISH
Stucco Filler Finish is een gebruiksklare lichte pasta op dispersiebasis voor droge ruimtes 
binnenshuis die met een plamuurmes of spaan kan worden aangebracht. De pasta kan op 
ondergronden zoals beton, gasbeton, gipsplaten, groot formaat kalkzandsteen en pleisterwerk 
worden gebruikt. Stucco Filler Finish is geschikt voor het vullen, repareren en gladstrijken van 
gaten en barsten en kan tevens worden gebruikt als fijn pleisterwerk op wanden en plafonds of 
als ondergrond voor overige afwerkingen.

STUCCO W-26
Stucco W-26 is een met kunsthars verrijkte wandegalisatie op basis van gips met een heel fijne 
structuur. Geschikt voor het uitvlakken van binnenwanden en plafonds vóór men wil behangen, 
schilderen of verder afwerken. Ook geschikt voor het opvullen van scheuren en gaten, het 
verankeren van elektriciteitsdozen, lasdozen en het verlijmen van gipsblokken, gasbetonblokken, 
gips-ornamenten, etc.

ARTIKELNUMMER EAN-CODE KLEUR VERPAKKING PER PALLET

30611004 8713572039744 wit emmer 11 kg 33
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1.3 VULLEN

1.4 STUCMORTELS

ARTIKELNUMMER EAN-CODE KLEUR VERPAKKING PER PALLET

30611192 8713572041013 wit zak 17,5 kg 42

12 L60 min
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40
6 L45 min

40 min
5 mm

6 L

ARTIKELNUMMER EAN-CODE KLEUR VERPAKKING PER PALLET

30605027 4008373122295 grijs zak 25 kg 42

ARTIKELNUMMER EAN-CODE KLEUR VERPAKKING PER PALLET

30605028 8713572033513 grijs zak 20 kg 42

30612617 (DR) 8713572041327 grijs zak 20 kg 42

STUCCO W-105
Een hydraulisch uithardende, fijnkorrelige stucmortel voor wanden. Geschikt voor stucwerk, 
uitvlakken en herstellen van kleine scheuren in wanden binnen en buiten voor laagdikten tot 5 
mm. Ook geschikt voor natte ruimten. Geschikte ondergronden zijn cementgebonden en andere 
steenachtige ondergronden zoals (gas)beton, prefabelementen in beton, stortbeton en 
metselwerk. Stucco W-105 kan ook aangebracht worden als dunpleister op o.a. 
kalkzandsteenelementen en cellenbeton als voorbereiding van de ondergrond voor toekomstig 
tegelwerk.

STUCCO W-140 (DR - stofarm)
Een cementgebonden uitvlakmortel met lichtgewicht vulstoffen, geschikt voor wanden en 
plafonds en voor laagdikten tot 40 mm. Stucco W-140 en Stucco W-140 DR zijn hoogwaardige 
uitvlakmortels waarmee oneffenheden, diepe gaten en/of scheuren opgevuld kunnen worden. 
Stucco W-140 DR heeft stofreducerende eigenschappen. Ook geschikt voor toepassing in natte 
ruimtes. Vanwege de snelheid van afbinden kan de wand snel betegeld worden.

STUCCO W-110 
Stucco W-110 is een witte pleistermassa op basis van kunsthars gemodificeerd witcement. 
Uiterst geschikt voor het pleisteren van wanden en oppervlakken op het gebied van renovatie en 
sanering voor laagdikten tot 10mm. Na 24 uur afwerkbaar. Stucco W-110 wordt gekenmerkt door 
zijn uitstekende schuurbaarheid, is licht verwerkbaar en gemakkelijk glad te pleisteren.
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10 mm

ARTIKELNUMMER EAN-CODE KLEUR VERPAKKING PER PALLET

30610182 87135720039652 wit zak 20 kg 42

30 min 9 L



2. Tegellijmen

16 Bostik Tegeltechniek – Tegellijmen

Bostik biedt de juiste oplossing voor iedere toepassing. Of het nou 
gaat om  projecten en grote volumes of om kleine renovaties en 
reparaties, kwaliteit en duurzaamheid zijn altijd gewaarborgd.  Zo 
heeft Bostik zelfs oplossingen voor zeer moeilijke ondergronden 

zoals metaal en kunststof. Desgewenst testen we de specifieke 
ondergrond op hechting en trekkracht. Alle Bostik producten bieden 
een hoog rendement, lichte verwerkbaarheid en voldoen aan de 
hoogste Europese normen.



D2TE
1,2-2,0
kg/m2

ARDAFLEX XTREM
Ardaflex Xtrem is een universeel inzetbare epoxyharslijm voor binnen, buiten en onder water. De 
lijm onderscheidt zich door zijn zeer hoge hecht en treksterkte. Ardaflex Xtrem is geschikt voor 
het lijmen van keramische tegels in de volgende gebieden: gevels, terrassen, balkons, 
voedingsmiddelen industrie, zuiveringsinstallaties, bedrijfskeukens, natte ruimtes, zwembaden 
(thermaal-, zeewater-, golfslagbaden) en de chemische industrie.

ARTIKELNUMMER EAN-CODE KLEUR VERPAKKING PER PALLET

30606748 4026923100531 grijs emmer 5 kg 60

D2TE
1,2-2,0
kg/m2

ARTIKELNUMMER EAN-CODE KLEUR VERPAKKING PER PALLET

30605019 8713572031700 wit emmer 4 kg 110

30605020 8713572030345 wit emmer 17 kg 33

ARTIKELNUMMER EAN-CODE KLEUR VERPAKKING PER PALLET

30604817 8713572032806 wit emmer 16 kg 33

R2T
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2.1 PASTALIJMEN
ARDABOND MAXI 
Ardabond Maxi is een gebruiksklare dispersielijm die over een zeer goede aanvangshechting en 
een hoog standvermogen beschikt. De lijm kenmerkt zicht door zijn lichte verwerkbaarheid 
waardoor met minder inspanning toch grote oppervlaktes verlijmd kunnen worden. Ardabond 
Maxi is geschikt voor het verlijmen van klein- en grootformaat tegels tot 30x30cm, glas- en 
porceleinmozaiek en kleurstabiel natuursteen.

ARDABOND POWER
Ardabond Power is een gebruiksklare dispersielijm. De tegellijm beschikt over een goede 
aanvangshechting en prima standvermogen. Ardabond Power is geschikt voor het verlijmen van 
kleinformaat tegels, glas- en porceleinmozaiek en kleurstabiel natuursteen.

ARDAFLEX MULTI
Ardaflex Multi is een 1-component lijm op basis van SMP-technologie. De lijm is hoog elastisch 
en beschikt over een hoge aanvangshechting en een goede hechting op niet zuigende 
ondergronden. Ardaflex Multi vermindert het contactgeluid en is zeer geschikt voor het verlijmen 
op dynamische- en metalen ondergronden zoals staal en aluminium. De lijm is emissie-arm en 
vrij van ftalaten en oplosmiddel.

1,2-1,3 kg/m2

ARTIKELNUMMER EAN-CODE KLEUR VERPAKKING PER PALLET

30605711 4026923605265 grijs-wit emmer 15 kg 33



ARTIKELNUMMER EAN-CODE KLEUR VERPAKKING PER PALLET

30601622 4026923101910 grijs papierzak 25 kg 42

C2TE-S1
24 h 1,5-3,0 kg/m2

ARTIKELNUMMER EAN-CODE KLEUR VERPAKKING PER PALLET

30602904 4026923604794 grijs papierzak 18 kg 42

ARTIKELNUMMER EAN-CODE KLEUR VERPAKKING PER PALLET

30604737 4026923102146 grijs papierzak 25 kg 42

C2FT-S1
3 h 1,5-3,0 kg/m2

C2TE-S1
1,1-2,2 kg/m224 h
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2.2 POEDERLIJMEN

ARDAFLEX FLEXMORTEL
Ardaflex Flexmortel is een flexibele poederlijm met zeer goede verwerkingseigenschappen, hoog 
standvermogen en universele inzetbaarheid. Voor het verlijmen van keramische wand- en 
vloertegels, tegels met geringe vochtopname, glas- en porseleinmozaïek en isolatiepanelen. 
Geschikte ondergronden zijn: beton, cementgebonden en anhydriet gietvloeren, bestaande 
tegelvloeren, balkons, terrassen, gevels en zwembaden.

VLOERVERWARMING
Bij juiste toepassing zijn alle Bostik tegeltechniek producten geschikt voor toepassing op vloerverwarming. 
Breng de producten echter nooit aan met in werking zijnde vloerverwarming. Schakel de vloerverwarming 72 
uur voor applicatie geheel uit tot een neutrale ondergrond temperatuur bereikt is. Start de vloerverwarming 
pas op, 3 dagen na volledige afwerking van de vloer. Volg bij opstarten altijd de opstookprocedure als hieronder 
afgebeeld. 

ARDAFLEX XXL
Ardaflex XXL is een lichtgewicht poederlijm, speciaal geschikt voor grootformaat wand- en 
vloertegels. De poederlijm is zeer hoogwaardig, hoog flexibel en voldoet met gemak aan de 
C2TE-S1 eisen. Vanwege de lichtgewicht vulstoffen is er een hogere lijmoverdracht op de 
rugzijde van de tegel in vergelijking met traditionele dunbed- mortels. De lichtgewicht vulstoffen 
zorgen voor een lichte en eenvoudige verwerking.

ARDAFLEX TURBO
Ardaflex Turbo is een snel uithardende mortel geschikt voor het plaatsen van klein- en 
grootformaat keramische tegels. In situaties waar men snel en zo efficiënt mogelijk moet 
werken is Ardaflex Turbo dé oplossing. Door de korte afbindtijd kan men direct beginnen met 
voegen en zijn bijvoorbeeld winkels en galerijen weer snel begaanbaar. Dankzij de ruime open 
tijd van de lijm heeft men voldoende tijd om de tegels in het lijmbed te plaatsen. 



ARTIKELNUMMER EAN-CODE KLEUR VERPAKKING PER PALLET

30604807 4026923602561 wit papierzak 25 kg 42

C2TE-S1
24 h 1,3-3,0 kg/m2

ARTIKELNUMMER EAN-CODE KLEUR VERPAKKING PER PALLET

30120421 8713572030833 grijs papierzak 18 kg 42

ARTIKELNUMMER EAN-CODE KLEUR VERPAKKING PER PALLET

30602056 4026923602745 oudwit papierzak 20 kg 42

ARTIKELNUMMER EAN-CODE KLEUR VERPAKKING PER PALLET

30604972 4026923102122 wit papierzak 25 kg 42

C2FT-S1
3 h 1,5-3,0 kg/m2
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ARDAFLEX MARMOR
Ardaflex Marmor is geschikt voor het verlijmen van keramische wand- en vloertegels, fijn 
steengoed en glasmozaïek, evenals voor het verlijmen van doorschijnend, verkleuringsgevoelig 
en gekalibreerd natuursteen. Geschikt voor vloerverwarmingen en verwarmde dekvloeren. 
Voor het verlijmen van vervormingsgevoelige natuursteen wordt Ardaflex Marmor Fast 
aanbevolen.

ARDAFLEX LIGHT
Ardaflex Light is een hoogflexibele lichtgewicht poederlijm met een hoge aanvangshechting, 
universeel inzetbaar. Door de toevoeging van de lichte vulstof kan met de mortel een hoger 
rendement worden bereikt. Licht in de verwerking. Geschikt voor toepassingen binnen, buiten 
en onder water. Ardaflex Light is bijzonder geschikt voor het verlijmen van keramische vloer- en 
wandtegels, porcellanato grès, glas- en porseleinmozaïek. 

ARDAFLEX S2 PREMIUM
Ardaflex S2 Premium is een extreem flexibele, zeer emissiearme en witte dunbedmortel met 
een sterke aanvangshechting en vrijwel onbeperkte toepassingsmogelijkheden. Door de 
toepassing van lichtgewicht vulstoffen is het oppervlakterendement hoger dan bij conventionele 
dunbedmortels. Tevens zorgen deze vulstoffen voor lichte en soepele 
verwerkingseigenschappen. Ardaflex S2 Premium is snel uithardend. Na ca. 5 tot 6 uur kunnen 
keramische tegels en plavuizen en verkleuringsgevoelig natuursteen worden gevoegd. De 
uitgeharde lijmmortel is duurzaam bestand tegen vocht en hoog vervormbaar.

C2FTE-
S2

5-6 h 1,2-2,3 kg/m2

C2TE-S1
1,2-2,2 kg/m2

ARDAFLEX MARMOR FAST
Ardaflex Marmor Fast is een witte, snel afbindende dunbedmortel geschikt voor het verlijmen 
van natuursteen. Geschikt voor het lijmen van grootformaat natuursteenplaten, keramische 
tegels en plavuizen ook porcellanato grès. Getest volgens DIN EN 12004 C2FT S1 en voldoet 
aan de richtlijnen DIN EN 12002-S1 en “Flexmortel” juni 2001.



ARTIKELNUMMER EAN-CODE KLEUR VERPAKKING PER PALLET

30835938 4026923605425 grijs papierzak 25 kg 42

24 h

ARTIKELNUMMER EAN-CODE KLEUR VERPAKKING PER PALLET

30605195 8713572031809 wit papierzak 25 kg 42
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ARDAFLEX TOP2

Een gebruiksklare, hydraulisch uithardende flexibele dun-, middel-, en tegelbedmortel met zeer 
goede verwerkingseigenschappen, hoge aanvangshechting en breed in te zetten. De uitgeharde 
mortel is goed bestand tegen vocht, vorst en vervormbaarheid. Ardaflex Top2 is bij uitstek 
geschikt bij het plaatsen van tegels op moeilijkere ondergronden om een goede verlijming te 
realiseren, zoals zicht- en gietbeton, anhydriet en gipsondergronden, maar ook bij ondergronden 
waarbij door temperatuurveranderingen uitzetting van materialen te verwachten zijn.

ARDAFIX STONE
Ardafix Stone is een mortel die uitermate geschikt is voor het plaatsen en leggen van 
natuursteen, marmer, travertin, vensterbanken, dorpels en vloertegels. Tevens geschikt voor het 
egaliseren van wanden en voor zetwerk van tegels. Voor laagdiktes van 8 tot 35 mm. Geschikt 
voor ongecalibreerd natuursteen. 

C2TE-S1
12 h 1,5-6 kg/m2
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3. Voegen
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Voegen zijn de finishing touch van het tegelwerk. Een goede voegkeuze 
en verwerking zijn bepalend voor de duurzaamheid van het tegelwerk. 
Het Bostik voegassortiment bevat voegmortels en epoxyvoegen voor 
wanden en vloeren, voor zowel binnen- als buitentoepassingen en 

voegen die bestand zijn  tegen agressieve reinigings-middelen, hete 
dampen en heet water. Smalle voegen, brede voegen en ook voor 
natuursteen. Kortom, het Bostik voeg-assortiment biedt voor iedere 
toepassing een oplossing!
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3.1 VOEGMORTELS
ARDACOLOR PREMIUM+ 
Ardacolor Premium+ is een hoogwaardige, sneluithardende voegmortel voor alle soorten keramische- 
en natuursteentegels, voor wand en vloer. Beloopbaar na ca. 120 minuten, waterafstotend en 
vorstbestendig. Geschikt voor o.a. keramische wand- en vloertegels, porcellanato, glasmozaïek, en 
natuursteen zoals kalksteen en marmer. 

VERBRUIK: 0,3 – 0,7 kg/m2, afhankelijk van de voegbreedte en voegdiepte.

ARDACOLOR MAXI
Ardacolor Maxi is een hydraulisch uithardende voegmortel voor het voegen van keramische 
wand- en vloertegels, porcellanato grès, glasmozaïek, niet-verkleuringsgevoelig natuursteen met 
breuk, ruw of aangeslepen oppervlak en splijtsteen. Ardacolor Maxi heeft een goede 
flankhechting, ook bij niet-zuigende vloertegels en hardt scheurvrij uit. Geschikt voor o.a. 
keramische wand- en vloertegels en verkleuringsongevoelige natuursteen. 

VERBRUIK: 0,5 – 5.0 kg/m2, afhankelijk van de voegbreedte en diepte.

ARTIKELNUMMER EAN-CODE KLEUR VERPAKKING PER PALLET

30613445 4026923505688 wit alu zak 5 kg 192

30613446 4026923505695 zilvergrijs alu zak 5 kg 192

30613448 4026923505701 lichtgrijs alu zak 5 kg 192

30613456 4026923505718 cementgrijs alu zak 5 kg 192

30613455 4026923505848 manhattan alu zak 5 kg 192

30613451 4026923505831 donkergrijs alu zak 5 kg 192

30613458 4026923505725 jasmijn alu zak 5 kg 192

30613457 4026923505732 lichtbeige alu zak 5 kg 192

30613447 4026923505749 bahamabeige alu zak 5 kg 192

30613449 4026923505756 pergamon alu zak 5 kg 192

30613450 4026923505763 antraciet alu zak 5 kg 192

30613453 4026923505770 caramel alu zak 5 kg 192

30613452 4026923505824 lichtbruin alu zak 5 kg 192

30613454 4026923505787 bruin alu zak 5 kg 192

30613507 4026923505794 wit PE zak 25 kg 42

30613506 4026923505800 zilvergrijs PE zak 25 kg 42

30613505 4026923505817 cementgrijs PE zak 25 kg 42

CG2 WA
120 min24h

ARTIKELNUMMER EAN-CODE KLEUR VERPAKKING PER PALLET

30603942 4026923605128 manhattan alu zak 5 kg 192

30603943 4026923605135 grijs alu zak 5 kg 192

30603944 4026923605142 antraciet alu zak 5 kg 192

30603941 4026923605159 manhattan PE zak 25 kg 42

30603945 4026923605166 grijs PE zak 25 kg 42

30603953 4026923605173 donkergrijs PE zak 25 kg 42

30603947 4026923605180 antraciet PE zak 25 kg 42

CG 1 WA
12 h24h



ARTIKELNUMMER EAN-CODE KLEUR VERPAKKING PER PALLET

30603959 4026923605197 manhattan alu zak 5 kg 192

30603958 4026923605203 mediumgrijs alu zak 5 kg 192

30605738 8713572033834 donkergrijs alu zak 5 kg 192

30603957 4026923605210 antraciet alu zak 5 kg 192

30607689 4026923605357 zandgrijs alu zak 5 kg 192

30603956 4026923605227 manhattan PE zak 25 kg 42

30603955 4026923605234 mediumgrijs PE zak 25 kg 42

30605737 8713572033827 donkergrijs PE zak 25 kg 42

30603954 4026923605241 antraciet PE zak 25 kg 42
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ARDACOLOR FLEX
Ardacolor Flex is een flexibele, smeuïge, sneluithardende voegmortel met universele 
eigenschappen. Geschikt voor voegbreedten van 3 tot 20 mm voor binnen, buiten en onder 
water. Ardacolor Flex is waterafstotend en vorstbestendig. Geschikt voor o.a. keramische 
wand- en vloertegels en verkleuringsongevoelige natuursteen. Ardacolor Flex biedt goede 
weerstand tegen temperatuurschommelingen en heeft een verhoogde waterafstotende werking. 
Vorst en dooizoutbestendig. 

VERBRUIK: 0,5 – 5.0 kg/m2, afhankelijk van de voegbreedte en voegdiepte.

ARDACOLOR CLASSIC
Ardacolor Classic is voor voegwerkzaamheden in de woningbouw. Geschikt voor wand- en 
vloertegels. Door de goede flankhechting en uitstekende verwerkbaarheid is Ardacolor Classic 
geschikt voor het voegen van keramische tegels, grès- en porcellanato grès tegels. Geschikt voor 
voegen van 1-5 mm. Zeer aangename verwerkingseigenschappen. De verbeterde CG2-formulatie 
biedt de voeg een hogere waterafstotendheid en een betere slijtvastheid.

VERBRUIK: 0,4-1,0 kg/m2, afhankelijk van de voegbreedte en diepte.

CG2 WA
2 h12h

ARTIKELNUMMER EAN-CODE KLEUR VERPAKKING PER PALLET

30606745 8713572034435 wit papierzak 5 kg 100

30606741 8713572034442 wit papierzak 25 kg 42

30606730 8713572034459 grijs papierzak 5 kg 100

30606729 8713572034466 grijs papierzak 25 kg 42

30606728 8713572034473 pergamon papierzak 5 kg 100

30606727 8713572034480 zilvergrijs papierzak 5 kg 100

30606722 8713572034497 zilvergrijs papierzak 25 kg 42

30606723 8713572035500 manhattan papierzak 5 kg 100

30606725 8713572035517 antraciet papierzak 5 kg 100

30606726 8713572035524 jasmijn papierzak 5 kg 100

30606746 8713572035531 donkergrijs papierzak 5 kg 100

CG2 WA
6 h 1-5 mm24h



ARDACOLOR SAND
Vuurgedroogd zand voor het aanmengen van epoxy’s en egalines. Korrelgroote 0,4 - 0,9 mm.

FLOORCOLOR XTREM
Floorcolor Xtrem is een epoxy voegmassa voor vloeren. Kan machinaal, met een pistool of spaan 
worden aangebracht. Door de zuur- en chemicaliënbestendige vervoeging met Floorcolor Xtrem 
wordt de gehele keramische vloerbedekking bestand tegen agressieve chemicaliën. 

VERBRUIK: Afhankelijk van voegbreedte en diepte en toepassingsgebied. 

ARDACOLOR XTREM EASY
Ardacolor Xtrem Easy is een gekleurde epoxy- voegmassa. Chemisch en mechanisch hoog 
belastbaar, voor keramische wand- en vloertegels, glas- en porseleinmozaïek en tegels specifiek 
voor de chemische industrie. Voor binnen, buiten en onder water. Ardacolor Xtrem Easy is ook als 
lijm te gebruiken.

VERBRUIK: afhankelijk van voegbreedte en diepte en toepassingsgebied.

ARTIKELNUMMER EAN-CODE KLEUR VERPAKKING PER PALLET

30120072 4026923100852 beige-grijs zak 25 kg 42

Scan voor de 
instructie-
video
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ARTIKELNUMMER EAN-CODE KLEUR VERPAKKING PER PALLET

30606760 4026923100722 beige emmer 5 kg 60

30606754 4026923100739 grijs emmer 5 kg 60

30606753 4026923100746 oudwit emmer 5 kg 60

30606757 4026923100883 antraciet emmer 5 kg 60

30606752 4026923100753 zilvergrijs emmer 5 kg 60

R2T
16 h7dgn

COMP. ARTIKELNUMMER EAN-CODE KLEUR VERPAKKING PER PALLET

A 30173010 4026923100784 grijs emmer 2,25 kg 100

B 30173001 4026923100791 - emmer 2,25 kg 100

R2T
16 h7dgn



• Hoogste kwaliteit
• Duurzaam
• Vriendelijk voor de 

gebruiker
• Geschikt voor LEED 

en BREEAM projecten
• Mens- en milieubewust

Premium Aware
BEWUST hoogste kwaliteit
BEWUST duurzaam bouwen
BEWUST milieuvriendelijker

BEWUST bezig met de toekomst
BEWUST breed toepasbare producten

BEWUST minder schadelijke bestanddelen
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Toenemende behoefte klanten en toeleveranciers om bij te 
dragen aan hun doelstellingen op duurzaamheid en 
MVO-beleid.
Bij de ontwikkeling van gebouwen staat het respect voor mens, 
natuur en milieu voorop. Het gaat niet alleen over een laag 
energieverbruik, maar met name ook over de volgende duurzame 
ontwikkelingen: 

- Gebruik van duurzame materialen die rekening houden  
 met het milieu, de natuur en de gezondheid van   
 bewoners en gebruikers;
- Een gezond binnenmilieu, bijvoorbeeld door goede   

ventilatie. Dit voorkomt vocht, schimmel en ophoping  
van schadelijke stoffen;

- Prettige en leefbare gebouwen (zoals scholen,   
 zorggebouwen en kantoren), wijken en steden.

De behoefte van onze klanten en toeleveranciers om een bijdrage 
te leveren aan een beter milieu neemt jaarlijks fors toe. 

Toenemende regulering en certificering overheid en andere 
organisaties omtrent duurzaamheid 
De klimaatdoelstellingen en energietransitie zijn dermate scherp, 
dat zowel de nieuwe als de bestaande gebouwen sinds 1995 
aangepakt worden met aangescherpte regulering en vernieuwde 
certificeringen. Over 15 jaar bestaat de gebouwvoorraad immers 
voor minstens negentig procent uit de huidige bebouwing. Dat 
vraagt om een scherper en strenger overheidsbeleid en zal de 
komende jaren zich verder ontwikkelen.

Toenemende vraag naar duurzame oplossingen bij eindgebruikers 
Nadat vooruitstrevende industrieën als de auto-industrie, 
energiebedrijven en fast moving consumer goods zich focussen 
op duurzaamheid als belangrijkste ontwikkeling, zet dit de 
laatste jaren ook aan tot nieuwe, innovatieve producten in de 
bouw. Denk aan zuinige HR-verwarmingsketels en 
ventilatiesystemen met nog efficiëntere warmte-terugwinning. 
Of warmtepompen, zonneboilers en zonnepanelen. In veel 
productgroepen en -categorieën in de bouw heeft duurzaamheid 
primaire focus gekregen.

Bewust bouwen

BOSTIK S960 SILICONE NON STAINING
Bostik S960 SILICONE NON STAINING is speciaal ontwikkeld voor het duurzaam elastisch 
afdichten van aansluit- en dilatatievoegen in natuursteen, beton, metselwerk, vliesgevelcon-
structies, beglazingssystemen, keukens, badkamers, douches en voor industriële toepassingen.

ARTIKELNUMMER EAN CODE KLEUR VERPAKKING VERPAKT PER

30614689 8711595206280 wit 310 ml patroon 12

30614704 8711595206341 zilvergrijs 310 ml patroon 12

30614779 8711595206303 grijs 310 ml patroon 12

30614690 8711595206327 transparant 310 ml patroon 12

30614703 8711595206365 antraciet 310 ml patroon 12

30616347 8713572042805 grijs 310 ml patroon 12

30616348 8713572042829 zwart 310 ml patroon 12

30615589* 8713572042621 transparant 400 ml worst 12

30615563* 8713572042669 wit 400 ml worst 12

30616346 8713572042584 grijs 400 ml worst 12

30615590* 8713572042560 zwart 400 ml worst 12

30615592* 8713572042607 zilvergrijs 400 ml worst 12

30615591* 8713572042645 grijs 400 ml worst 12

30615578* 8713572042546 antraciet 400 ml worst 12
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* op aanvraag
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4. Gereedschappen  
& diversen
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4.1 BOSTIK LEVELING SYSTEM

ARTIKELNUMMER EAN-CODE PRODUCT VERPAKKING

30607938 8713572037252 Leveling Wedge zak 250 stuks

30607936 8713572037276 Leveling Wedge zak 500 stuks

LEVELING WEDGES

ARTIKELNUMMER EAN-CODE PRODUCT VERPAKKING

30607944 8713572037108 Leveling Clip 1 mm/2-12 mm zak 250 stuks

30607945 8713572037122 Leveling Clip 1 mm/2-12 mm zak 500 stuks

30607914 8713572037146 Leveling Clip 1 mm/2-12 mm zak 2000 stuks

30607942 8713572037153 Leveling Clip 2 mm/2-12 mm zak 250 stuks

30607941 8713572037177 Leveling Clip 2 mm/2-12 mm zak 500 stuks

30607940 8713572037191 Leveling Clip 2 mm/2-12 mm zak 2000 stuks

30607939 8713572037207 Leveling Clip 3 mm/2-12 mm zak 250 stuks

30607937 8713572037221 Leveling Clip 3 mm/2-12 mm zak 500 stuks

30607943 8713572037078 Leveling Clip 2 mm/ 12-20 mm zak 250 stuks

LEVELING CLIPS

ARTIKELNUMMER EAN-CODE PRODUCT VERPAKKING

30607950 8713572037320 Leveling Installer Profi (Metaal) 1 stuk

LEVELING INSTALLER

ARTIKELNUMMER EAN-CODE PRODUCT VERPAKKING

30607926 8713572037344
Leveling Kit 1 mm/2-12 mm
250 Clips, 250 Wedges,  
1 Installer Easy

1 emmer

30607927 8713572037351
Leveling Kit 2 mm/2-12 mm
250 Clips, 250 Wedges,  
1 Installer Easy

1 emmer

LEVELING KIT
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Leveling 
System

100% GEGARANDEERD STRAK EN VLAK

BOSTIK LEVELING SYSTEM
Een mooie en 100% vlakke tegelwand of -vloer is een precisiewerk. Zeker bij grootformaat tegels. Een oneffen oppervlakte is niet mooi en 
kan gevaarlijk zijn. Eventuele herstelwerkzaamheden zijn vaak moeilijk en erg duur. Bostik heeft hiervoor dé oplossing! Naast de speciale 
poedertegellijm voor grootformaat tegels, Bostik Ardaflex XXL, biedt Bostik nu ook het Bostik Leveling Systeem waarmee de tegels 100% 
gegarandeerd snel, strak en vlak geplaatst kunnen worden. Het Bostik Leveling System bestaat uit kwalitatief hoogwaardige tegelclips in 
diverse afmetingen, universele keggen en een installeertang. 

SNELLE EN EENVOUDIGE VERWERKING

IDEAAL BIJ GROOTFORMAAT TEGELS

GEGARANDEERD EEN MOOI RESULTAAT

Scan voor de
instructievideo
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ARTIKELNUMMER EAN CODE KLEUR

30181181 4008373117123 blauw

MENGEMMER 
Emmer voor het aanmaken van egalisatieproducten. Inhoud: 30L voor de aanmaak van 25kg poeder.

MAATEMMER 
Maatemmer voor het afmeten van de hoeveelheid water voor het aanmaken van uitvlakmortels en 
wandegalisatieproducten. Inhoud: 10L.

ARTIKELNUMMER EAN CODE KLEUR

30181180 4008373117130 transparant

ARTIKELNUMMER EAN-CODE KLEUR VERPAKKING PER PALLET

30601035 4008373121731 blauw 4x rol 25 m 72

RANDSTROOK
Zelfklevende randstrook. Bostik Randstrook is gelijktijdig inzetbaar met egalisatiemiddelen of 
dekvloeren tot een laagdikte van 40 mm. Vochtbestendig en waterdampdoorlatend. Voorkomt 
vervuiling van wanden tijdens de verwerking van egalines en lijmen. Verhindert contactgeluid 
naar de wand.

PLINTENLIJM
Een universele montagelijm voor plinten en profielen. Deze lijm- en voegkit in één is 
overschilderbaar met de meeste alkydharslakken en watergedragen verven en hecht goed op op 
diverse materialen. De Bostik Plintenlijm is geschikt voor het verlijmen van: plinten en profielen 
van hout, mdf, (natuur)steen, keramiek, pvc, rvs of aluminium op ondergronden zoals steen, 
beton, baksteen en stucwerk.

ARTIKELNUMMER EAN-CODE KLEUR VERPAKKING PER PALLET

30614429 871357203964 wit 290 ml patroon 96 dozen 
á 12 stuks

ELASTONE
Universele toeslagstof op kunstharsbasis ter verbetering van cementgebonden mortels.
Toepassingen: voorstrijk, hechtbrug voor cementgebonden mortels. Elastone verbetert de 
hechting en de elasticiteit en vermindert het gevaar op scheurvorming. Het voorkomt een te 
snelle droging en houdt het water vast bij hogere temperaturen.

VERBRUIK: voorstrijk: ± 50 g/m2, hechtbrug: ± 350 g/m2, toevoeging voor cementdekvloeren en 
mortels: ± 35 kg/m3, 1:3 vermengd met water.

ARTIKELCODE EAN-CODE KLEUR VERPAKKING PER PALLET

30608371 8713572031601 wit jerrycan 5 kg 60

4.2 DIVERSEN
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BOSTIK MAAKT MET ONZICHTBARE KWALITEITEN 
SPROOKJES ZICHTBAAR IN THERMEN BERENDONCK

Er gaat veel professionalisme schuil achter de belevingswereld van de 

nieuwe ultieme Thermen Berendonck in Wijchen bij Nijmegen. Elf Bostik 

producten zorgen in de talrijke sauna’s, binnen- en buitenbaden, zoutbaden 

en rustruimten voor een idyllische uitstraling van wanden en vloeren. 

Bijzondere productkwaliteiten worden door de unieke sfeer van wanden 

en vloeren onzichtbaar zichtbaar. 

Thermen Berendonck is na Thermen Bussloo en Soesterberg de derde 

thema-wellness beleving van Quality Wellness Resorts, met als thema de 

sprookjesachtige verhalen en betoverde wellness uit het wondermooie 

Azië, samengebracht in de sfeer van 1001 Nacht. Een complete 

wellnessbeleving met uiteenlopende sauna’s, met een ultra binnen-

buitenbad van 50 bij 10 meter; met afkoelbaden in sprookjesachtige 

decors; rustruimten met uitzicht over de Berendonck en met de grootste 

theatersauna van Europa. Het overgrote deel van deze wellnessruimten 

werden betegeld door UltraBad uit Urk en voorbewerkt, verlijmd en 

afgevoegd met Bostik producten.

Elke smet, elke loshangende tegel of waterdoorlatende voeg, verstoort het 

unieke beeld van Thermen Berendonck”. De voorbereiding, bevestiging en 

afwerking is zeker zo belangrijk als de unieke keuze van de tegels die veelal 

afkomstig zijn uit landen zoals India, om die natuurlijke uitstraling en sfeer 

van die landen naar Wijchen te halen. 

Meer Smart Projects?

Kijk op www.bostik.nl of www.bostik.be bij Bostik Tegeltechniek.

SMART PROJECT



Verbruiksindicatie
500
800

Verbruiksindicatie  
aangebracht met rol300 g/m2

1 - 30 mm

Oplosmiddelvrij

Classificatie van 
druk- en buigsterkteF9

C40

Classificatie van 
druk- en buigsterkte FR

P4
SR

Emissiewaarden conform 
GEV: zeer lage uitstoot.

Emissiewaarden conform GEV: 
laagst mogelijke uitstoot.2-3 h

2 h
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VERKLARING GEBRUIKTE PICTOGRAMMEN

Geschikt voor: Wand en vloer 
binnen

Beloopbaar na ... uur

Lichtgewicht lijm

Verwerken met roller

Droogtijd

Certificaat

Voegbreedte

Certificering

Geschikt voor: Wand en vloer 
binnen en vloeren buiten

Geschikt voor: Wand en vloer 
binnen en wand en vloer buiten

Geschikt voor: Vloer binnen en 
buiten

laagdikte

Stofarm

Geschikt voor 
vloerverwarming

EUROPESE NORMERINGEN
Type:  
Cementlijmen C  
Dispersielijm D  
Reactielijm R  

Klassen: 
EN 12004 
1: Normale lijm 
2:  Verbeterde lijm
F:  Lijm met snelle verharding 
T:  Lijm met verhoogd standvermogen 
E:  Lijm met verlengde open tijd 

EN 12002
S1:  Vervormbare mortel tussen 2,5 en 5mm. 
S2:  Vervormbare mortel groter dan 5mm. 

C1T Cement gebonden poedertegellijm met verhoogd 
standvermogen.

C2T Cement gebonden poedertegellijm met verbeterde 
hechtsterkte met verhoogd standvermogen.

C2FT Cement gebonden poedertegellijm met verbeterde 
hechtsterkte, een snelle doorharding en een 
verhoogd standvermogen.

C2TE Cement gebonden poedertegellijm met verbeterde 
hechtsterkte met verhoogd standvermogen en een 
verlengde open tijd.

C2TE-S1 Cement gebonden poedertegellijm met verbeterde 
hechtsterkte met verhoogd standvermogen en 
een verlengde open tijd. Tevens is een beperkte 
vervorming mogelijk.

C2FTE-S2 Cement gebonden poedertegellijm met verbeterde 
hechtsterkte met verhoogd standvermogen en 
een verlengde open tijd. Tevens is een verhoogde 
vervorming mogelijk.

R2T Verbeterde reactieve lijm met verhoogd 
standvermogen.

D1E Dispersie tegellijm met verlengde open tijd.
D2T Dispersie tegellijm met verhoogd standvermogen.
D2TE Dispersie tegellijm met verhoogd standvermogen 

en een verlengde open tijd.

EN 13888 
CG1 Normale cementhoudende voegmortel.
CG2 WA Normale cementhoudende voegmortel met 

verhoogde slijtweerstand en verhoogde 
waterwerendheid.

Regenvast

Vochtwerende 
afdichtingstechnologie

Bouwproduct waarvoor geen 
technische toepassingsnormen 
bestaan, maar wel getest zijn op 
geschiktheid voor bepaalde 
toepassingen

Hoeveelheid 
aanmaakwater2,2-2,5 L

2h

Op alle door ons afgegeven en op alle met ons gesloten overeenkomsten, zijn van toepassing de algemene leveringsvoorwaarden 
van Bostik Benelux B.V., Bostik Belux SA-NV of Bostik B.V.. U vindt de volledige tekst op www.bostik.com
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Bostik biedt haar dealers een uniek winkelconcept. Ter verkoopondersteuning geeft Bostik de dealer de mogelijkheid 

de tegelproducten overzichtelijk te presenteren in een 1 meter, 2 meter of 3 meter tegometall stelling, compleet met 

topborden en schapstroken. Dit alles conform de uitstraling van de totale Bostik Tegeltechniek range. Een voorstel 

voor schapindeling en inrichting van de stelling wordt op verzoek door medewerkers van Bostik verzorgd. Informeer 

voor de mogelijkheden bij uw accountmanager Bostik. De contactgegevens van Bostik vindt u op de achterzijde van 

deze brochure.

Bostik winkelconcept 
voor de dealer
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NOTITIES



Bostik Belux SA-NV

Antwerpse Steenweg 19

9080, Lochristi, België

Telefoon: + 32 (0)9 255 17 17

www.bostik.be

Bostik B.V. | Bostik Benelux B.V.

Denariusstraat 11

4903 RC, Oosterhout, Nederland

Telefoon: +31 (0)162 491 000

www.bostik.nl

Disclaimer: Druk- en zetfouten voorbehouden. De informatie in deze brochure is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk 

dat de informatie kan wijzigen. Raadpleeg altijd de actuele verwerkingsvoorschriften op de website of via uw account manager. Bostik kan daarom niet aansprakelijk 

gesteld worden voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie in deze brochure. ©
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Smart help
+31 (0) 162 491 000
+32 (0) 9 255 17 17


