Wand & vloer
techniek
PRODUCTOVERZICHT

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 er naar 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 wand- en
vloerlijmsystemen
BOSTIK IS WERELDWIJD EEN TOONAANGEVENDE PRODUCENT EN SPECIALIST IN LIJMEN, KITTEN, MORTEL- EN
AFDICHTINGSSYSTEMEN VOOR DE BOUW-, INDUSTRIE- EN CONSUMENTENSECTOR. AL MEER DAN 125 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

OVER BOSTIK

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 duurzaamheidscertificaten: BREEAM, LEED, Bepos en Passivhaus.

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.

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
- brandwerende en luchtdicht bouwen systemen
- geveltechniek
- wand- en vloertechniek
- tegel- en stucco-techniek
- vochtweringstechniek
- hovenierstechniek

-

130 jaar ervaring in de ontwikkeling van slimme lijmen
Jaaromzet circa 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 WAND- EN VLOERTECHNIEK
De basis voor een mooie en duurzame wand of vloer is een
goede ondergrond. Bostik biedt een compleet en vernieuwd
assortiment vloertechnische producten met diverse
reparatie- en herstelproducten, vochtschermen, primers,
egalines en lijmen voor soepele vloerbedekkingen en parket.
Daarnaast vindt u in deze catalogus ook ons bestaande en
ongewijzigde assortiment wandtechnische producten.
Hiermee biedt Bostik altijd een passende oplossing in alle
soorten toepassingsgebieden en omgevingen, zoals voor
gezondheid en zorgsector, scholen en onderwijsinstellingen,
retail, hotels en recreatie, bedrijven, magazijnen, industrieën
en woonhuizen.
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A740

MULTIBEST
MARKTSEGMENT
RENO
= Reparatie en herstel
HYTEC = Vochtschermen
GRIP
= Primers
TECHNIS = Dekvloeren
SL
= Egalines
STIX
= Vloerbedekkingslijmen
FIX
= Anti-sliplijmen
CONTACT = Contactlijmen
WOOD
= Parketlijmen

TECHNOLOGIE + KWALITEIT

EIGENSCHAP

A = Acryl
Special
900
H = Hybride
N = Neopreen Best
800
C = Cement		
700
E = Epoxy
G = Gips
Better
500
X = Speciaal
Good
300
		
200
		100

CLASSIC
MULTI
PRO
BEST
LINO
TEX
ELASTIC
…

Slimme oplossing
met speciaal
productvoordeel

Inhoud en verbruik
duidelijk vermeld

Duidelijke pictogrammen
voor de belangrijkste
eigenschappen

Segment
kleurband
vereenvoudigt
de keuze

Vetgedrukte productnaam
met herkenbare accentkleur
om snel de juiste keuze te maken

Applicatietechniek
in één oogopslag

Toepassing en
belangrijkste
voordelen
in 6 talen
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OM VERWERKERS
EN VERKOOPPUNTEN
VOORUIT TE HELPEN!
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Vind makkelijk
het vervangende
product uit het
nieuwe assortiment!

t
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Pa
44

PRODUCT APP
SUPER HANDIG
IN GEBRUIK…
Bostik Flooring

—

Met 4 slimme en belangrijke functies:
• Scan de EAN code of zoek op de
naam/code en vind het product
• Download het productinformatieblad
• Bel customer service of bezoek de
Bostik website
• Maak je persoonlijke account om je
favoriete producten te bewaren.

Bostik wand & vloer productoverzicht

07

1. Voorbehandeling
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KEUZETABEL - VLOERPRIMERS
ONDERGROND
Absorberende en zeer
absorberende betonvloeren
en cementdekvloer
Polybeton (zonder curing),
betonnen montagebouw
(trappen)

GRIP A500

GRIP A936

GRIP X910

HYTEC E336

HYTEC P510

HYTEC E730

MULTI

XPRESS

FILL&WOOD

XTREM

RENORAPID

XTREM

•

•

•

•

Verlichte dekvloer

AT
•

AT
•

AT
•

AT
•

•
AT
•

Asfaltdekvloer
Tegels, terracotta en
kleitegels

•

Halfsoepele tegels

•

Goedhechtende vloerverf
geschuurd en ontvet

•

Anhydrietdekvloer (zie advies
van de fabrikant)
Gipsplaten voor
vloertoepassingen

AT
•

AT
•

AT
•

±250 g/m2
•

•

(1)
•
(1) (3)
•

Uitvlakmortel

(1)
•

•

Resten van acrylaatlijm

(1)
•

•

Resten van hars- of
alcohollijm

•

Resten van bitumenlijm

•

Parket

•

Van hout afgeleide panelen
CTBT-X, CTB-H, OSB-3

•

Metaal

•

±250 g/m2
•

600 à
1000 g/m2

500 à
800 g/m2

75 à
150 g/m2

Verbruik

•

± 100 g/m2

150 à
300 g/m2

200 à
300 g/m2

Gebruik
• Aanbevolen primer vóór het egaliseren
(1) - 1/1 verdund - absorberende ondergrond
(3) - Minimaal 12 à 24 u drogen			

(2) - 1/3 verdund - sterk absorberende ondergrond
AT - Technische goedkeuring

BOSTIK BIEDT U CONCRETE OPLOSSINGEN AAN OM DUURZAAM TE BOUWEN
Om gemakkelijk de producten te herkennen die voldoen aan oplossingen voor “Gezond wonen en leven” gebruiken we een
aantal logo’s.
Deze logo’s betekenen dat het product als

Dit logo betekent dat het product over een FDE&S(*) fiche

“zeer lage emissie” is geklasseerd.

beschikt die beantwoordt aan de norm NF P 01-010.
De FDE&S fiches kunnen helpen bij:
• Bijlagen voor HQE offertes, “groene” aankopen van de
overheid

A+

• Basis voor etiketten en affiches i.v.m. milieu
De indeling bevat 4 klassen: A+, A, B en C. De producten
met klasse A+ hebben een “zeer lage emissie”.

A+

(*) afkorting van Fiche de Déclaration Environnementale &
Sanitaire Geeft de indeling van de emissieklasse weer van
het VOS-gehalte van een product.

Dit betekent dat het product geen oplosmiddelen
bevat.

Bostik wand & vloer productoverzicht – Voorbehandeling
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1.1 REPARATIE EN HERSTEL (RENO)

RENO P520 EASY (voorheen Nibosan Easy)
Sneldrogend 2-componenten silicaathars voor het opvullen en herstellen van barsten.
Gemakkelijk te verwerken.

ARTIKELCODE

EAN-CODE

KLEUR

VERPAKKING

PER PALLET

30616193

4008373130801

geel

2 x 300 ml

190

*op aanvraag

EPONAL 342
2-componenten epoxyhars voor het herstellen en opvullen van krimpscheuren in dekvloeren op
basis van cement of anhydriet. Verplicht zand instrooien in het verse hars tot verzadiging hars vóór
het egaliseren. Andere functie: verhogen van de cohesie van de oppervlakte van dekvloeren.
VOORDELEN: herstelling is sterker dan beton, metalen voegkrammen meestal overbodig.
500
800

ARTIKELCODE

EAN-CODE

KLEUR

VERPAKKING

PER PALLET

30166622

3549211666225

grijs

Kit 5 kg

50

KRAMMEN
Te gebruiken voor het repareren van barsten, in combinatie met Eponal 342 of RENO P520
EASY .

10

ARTIKELCODE

EAN-CODE

KLEUR

VERPAKKING

30080240

4008373124756

metaal

50st/zak
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VERPAKT PER

1.2 VOCHTSCHERMEN (HYTEC)
HYTEC E336 XTREM (voorheen Eponal 336)
2-componenten epoxyhars voor het definitief behandelen van opstijgend vocht. Voor ondergronden op basis van cement of oude tegelvloer in nieuwbouw of renovatie.
Andere toepassing: barrière tegen radongas.
VOORDELEN: efficiënt ongeacht het vochtpercentage, met of zonder tegendruk, duurzame
en betrouwbare oplossing, directe verlijming van parket mogelijk na instrooien van Zand S409
op HYTEC E336 XTREM. Voor alle soorten lokalen.
B2
400 g/m²

C1
800 g/m²

ARTIKELCODE

EAN-CODE

KLEUR

VERPAKKING

PER PALLET

30615716

3549212484934

geel-bruin

kit 5 kg

50

30615715

3549212484927

geel-bruin

kit 25 kg

16

6

10

8

4
5

iNSTaLLaTie

HYTEC E336 XTREM SYSTEEM

Het eerste vochtscherm met CSTB-goedkeuring.
Dé oplossing voor een veilige en duurzame plaatsing van vloerbedekking op een
ondergrond onderhevig aan opstijgend vocht (ongeacht het vochtpercentage).

8
3

9
7
2

1

Toepassing van het HYTEC E336
XTREM vochtschermsysteem
vóór verwerking van soepele
vloerbedekking:

VERWERKING
Diverse ondergronden:
- egalines
- cement dekvloeren
- bestaand tegelwerk
- metaal
Geschikt voor alle ruimtes

1

Verwijder het water met een
trekker

2 Breng de HYTEC E336 XTREM aan
met de juiste lijmkam
3 Breng de GRIP A936 XPRESS aan
met een roller
4 Breng een Bostik egaline aan om
een gladde ondergrond te krijgen
5 Gebruik een geschikte Bostik
Vloerbedekkingslijm
6 Plaats uw soepel vloerbedekking

Toepassing van het HYTEC E336
XTREM vochtschermsysteem vóór
verwerking van een parketvloer:
1 Verwijder het water met een
trekker
2 Breng de HYTEC E336 XTREM aan
met de juiste lijmkam
7 Strooi in met Zand S409
8 24 uur laten uitharden vóór het niethechtende zand te verwijderen met
een industriële stofzuiger
9 Gebruik een geschikte Bostik
parketlijm
10 Plaats het parket

Bostik wand & vloer productoverzicht – Voorbehandeling
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HYTEC P510 RENORAPID (voorheen Renogrund PU Rapid)
Sneldrogende, 1-component PU-primer. Geschikt voor diverse toepassingen: ter versteviging
van poreuze, cementgebonden ondergronden, als primer vóór het verlijmen van parket met een
2-C PU-lijm, als hechtbrug -na instrooien van zand S409- voor elastische parketlijmen, als
vochtscherm bij een max. restvocht van 4,5 CM-% en als primer voor vochtgevoelige
ondergronden bij renovatiewerken. Geschikt voor ondergronden zoals beton, cementdekvloer,
dekvloeren op basis van calcium- en magnesiumsulfaat. Ook inzetbaar op resten van oude
egaliseermidddelen.
VOORDELEN: gemakkelijk te verwerken, oplosmiddelvrij, neutrale geur, dringt diep door in de
ondergrond, snel uithardend, hoge hechtsterkte.
Zand S409 instrooien op de 2e laag met een verbruik van 1 kg/m2
Restvochtscherm: Minstens 2 lagen met een interval van 2 uur

150-300 g/m2

ARTIKELCODE

EAN-CODE

KLEUR

VERPAKKING

PER PALLET

30615816

4008373130788

beige

jerrycan 11 kg

40

HYTEC E730 XTREM (voorheen NIbogrund E30 plus)
BOSTIK HYTEC E730 XTREM is een oplosmiddelvrij, 2-componenten epoxy vochtscherm.
Geschikt voor het afsluiten van restvocht tot maximaal 4,5 CM-% in beton- en cementdekvloeren. Ook geschikt voor het verstevigen van poederige en zwakke toplagen van
cement-, beton-, en anhydrietdekvloeren.
VOORDELEN: oplosmiddelvrij, hoge hechtkracht, dringt diep door in de ondergrond.
RESTVOCHTSCHERM: minstens 2 lagen met een interval van 16-24u ( + 500 g/m² voor 2
lagen)

12 h

250-400 g/m2

ARTIKELCODE

EAN-CODE

KLEUR

VERPAKKING

PER PALLET

30616419
30616418

4008373130757
4008373130764

beige

kit: 8 kg emmer
5,7 kg
2,3 kg

45
95

ZAND S409
Zand voor het instrooien van HYTEC E336 XTREM en EPONAL 342. Korrelgrootte: 0,4 à 0,9
mm.
VERBRUIK: 2,5 à 3 kg/m2

12

ARTIKELCODE

EAN-CODE

KLEUR

VERPAKKING

PER PALLET

30123600

3549210018971

beige-grijs

zak 25 kg

48
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1.3 PRIMERS
GRIP A500 MULTI (voorheen Uniprim)
Primer op waterbasis geschikt voor ondergronden op cementbasis, egalisaties,
acrylaatlijmresten, verlichte dekvloeren en gipsplaten voor vloertoepassingen. Bij gebruik op
anhydrietdekvloer minimaal 24 uur laten drogen.
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). Zonder oplosmiddel.

90-100 g/m2

ARTIKELCODE

EAN-CODE

KLEUR

VERPAKKING

PER PALLET

30615711

3549212484903

blauw

5 kg

96

GRIP A936 XPRESS (voorheen Primatech)
Hoogwaardige primer met dubbele functie:
- hechtprimer in combinatie met het vochtscherm HYTEC E336 XTREM
- hechtprimer voor gesloten ondergronden vóór het uitvlakken binnen. Verzekert de hechting
van egaliseermiddelen binnen op gesloten ondergronden zoals: oude tegels, polybeton zonder
curingsproducten, oude halfsoepele vloertegels, oude vloerverf. Oproeren vóór gebruik.
VOORDELEN: breed inzetbaar, hoogwaardig, zonder oplosmiddel, tijdwinst bij het toepassen
van een vochtscherm, instrooien van zand overbodig, creëert een hechtbrug voor geblokkeerde ondergronden vóór het aanbrengen van egalisaties, gemakkelijk aan te brengen met
een rol, geen geurhinder: kan in elk type lokaal gebruikt worden.

ARTIKELCODE

EAN-CODE

KLEUR

VERPAKKING

PER PALLET

30615707

3549212484866

wit

emmer 7 kg

64

ARDAGRIP ELASTO 71
Universele toeslagstof op kunstharsbasis ter verbetering van cementgebonden bouwstoffen.
Toepassingen: voorstrijk, hechtbrug voor cementgebonden bouwstoffen en additief voor
cementdekvloeren, mortels, ed.
VOORDELEN: verbetert de hechting, verhoogt de slijtweerstand, bevordert de elasticiteit,
vermindert het gevaar op scheurvorming, voorkomt een te snelle afbinding bij verse mortels,
houdt het water vast (bij grote hitte).
VERBRUIK: voorstrijk: ± 50 g/m2, hechtbrug: ± 350 g/m2, toevoeging voor cementdekvloeren
en mortels: ± 35 kg/m3
GISCODE

D1

ARTIKELCODE

EAN-CODE

KLEUR

VERPAKKING

PER PALLET

30604955

8713572031601

wit

jerrycan 5 kg

60

Bostik wand & vloer productoverzicht – Voorbehandeling
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GRIP X910 FILL&WOOD (voorheen Primabois)
2-componenten voorstrijk (poeder+hars) in pastavorm. Geschikt voor halfsoepele tegels,
tegels, parket vóór het aanbrengen van vezelversterkte egaliseermiddelen.
VOORDELEN: 3 functies: opvullen, primer en bescherming van houten ondergronden. Flexibel, compatibel met de vezelversterkte egalines van Bostik, zeer goede hechting, geurloos:
kan in elk type lokaal gebruikt worden. Snelle droging: 2 uur voor een normaal absorberende
ondergrond.

iNSTaLLaTie

12 h

600-1000 g/m2

ARTIKELCODE

EAN-CODE

KLEUR

VERPAKKING

PER PALLET

30615726

3549212484941

bruin

kit 14,5 kg

33

1

5

4

3

2
3

VERWERKING
1 Verwijder de bestaande parketvloerwax of -lak
door middel een houtschuurmachine
2 Maak een voeg tussen de muur en de parketvloer van
minimaal 5 mm voor de nodige ventilatie van de ondergrond
3 Meng rustig het 2 componenten product GRIP X910 FILL&WOOD
(poeder met hars, max 500 tpm) en breng het mengsel met een
spatel aan op de houten ondergrond
4 Gebruik één van onze vezelversterkte zelfvloeiende egalines om
een perfect glad oppervlakte te maken
5 Plaats je vloerbedekking met een geschikt Bostik vloerlijm

14
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1.4 DEKVLOEREN (TECHNIS)
TECHNIS C560 RAPID (voorheen CR 560 Chape Rapide)
Kant-en-klare dekvloermortel met snelle uitharding en afwerking. Geschikt voor het opvullen
van sleuven, maken van hellingen en zwevende of hechtende dekvloeren tot 60 mm dikte.
Uitvlakken van ontkistingsbeton.
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

P4
SR

C40
F7

5 - 60 mm

45 min

2,2-2,5 L

ARTIKELCODE

EAN-CODE

KLEUR

VERPAKKING

PER PALLET

30615676

3549212484835

grijs

zak 25 kg

48

1.5 EGALINES (SL)
CEMENTBASIS TYPE

GIPSBASIS

TOEPASSING

NAAM

MAX.
DIKTE

DOP
C30-F6

OPVULLEN GATEN

herstellingen aan dekvloeren SL C950 RENOQUICK

STANDAARD EGALINE

privé & openbare gebouwen

SL C350 UNIVERSAL

TOT 10 MM

C25-F6

GROTE DIKTES

renovaties

SL C940 XL

TOT 40 MM

C25-F6

SNELDROGEND

plaatsing vloerbekleding
zelfde dag

SL C910 XPRESS
SL C 990 SPRINTER

TOT 10 MM

C50-F10
C40-F10

VEZELVERSTERKT

houten ondergronden of
SL C730 FIBRE
spanningen in de ondergrond SL C780 FLEX

TOT 10 MM- TOT 15 MM C30-F7

EXTRA VEZELVERSTERKT
SCHILDERBAAR

magazijnen, industriële vloer
(geschilderd)

SL C740 POLYRAG

TOT 10 MM

C30-F8

ZWARE BELASTING

inkomhal ziekenhuis/
luchthaven

SL C710 BEST
SL C510 PRO

TOT 15 MM
TOT 20 MM

C30-F7
C30-F5

ZONDER BEDEKKING

industriële vloer, ook voor
buiten

SL C980 XPS

TOT 15 MM

C40-F7

SNELDROGENDE
CHAPE

sokkels-hellingen-chapes

TECHNIS C560 RAPID

5-60 MM

C40-F7

TYPE

TOEPASSING

NAAM

MAX.
DIKTE

DOP

OPVULLEN GATEN

herstellingen aan dekvloeren SL G905 Alpha ST

-

NVT

ZWARE BELASTING

inkomhal ziekenhuis/
luchthaven

TOT 20 MM C35-F7

SL G340 ALPHA

Dit schema geeft enkel een richtlijn voor de plaatsing van soepele vloerbekleding.
Altijd de technical data sheets raadplegen alvorend de Bostikprodukten te gebruiken.
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KEUZETABEL – VLOEREGALISATIES EN DEKVLOEREN

SL G340
ALPHA

SL C780
FLEX

SL C910
XPRESS

SL C710
BEST

SL C940
XL

SL C980
XPS

•

•

•

•

•

•

•

•

ANHYDRIETDEKVLOER

•

•

•

•

•

•

•

ASFALTDEKVLOER

•

•

•

•

•

•

•

OUDE VLOERVERF

•

•

•

•

•

•

•

•

TEGELVLOER, KLEITEGELS

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

HALFSOEPELE TEGELS

SL C950
RENOQUICK

SL C730
FIBRE

•

TECHNIS
C560 RAPID

SL C350
UNIVERSAL

BETONVLOER,
CEMENTDEKVLOER

ONDERGROND

SL G905
ALPHA ST

SL A960
VARIO

DEKVLOEREN,
HERSTELLINGEN EN
OPVULLING

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

PARKET

•

•

LIJMRESTEN

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

EGALISATIES

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

PANELEN UIT
HOUTDERIVATEN

•

•

•

•

•

0,5 à 5
mm

1 à 10
mm

1 à 10
mm

1 à 20
mm

1 à 30
mm

1 à 10
mm

1 à 15
mm

5 à 40
mm

1 à 15
mm

tot 50
mm

5 à 60
mm

1 à 50
mm

VERBRUIK IN KG/M²
PER MM LAAGDIKTE

1,6

1,5

1,5

1,5

1,6

1,5

1,5

1,7

1,6

1

2

1,6

VERPOMPBAAR

nee

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

nee

nee

nee

GESCHIKT VOOR
VLOERVERWARMING

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ZWENKWIELVAST

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

LAAGDIKTE

• Aangepaste oplossing		

• Mogelijke varianten

KEUZETABEL - STUCCO WANDEGALISATIES EN -AFWERKING
STUCCO W-26
AFWERKEN EN OPVOEGEN

NIBOPLAN W 28
VULLEN, VERLIJMEN,
UITVLAKKEN EN OPVOEGEN

Gips

•

•

Gipskartonplaat

•

•

Beton

•

•

Metselwerk

•

•

Cellenbeton

•

•

Silikaatsteen

•

•

Gesloten en gladde ondergrond

•

•

ONDERGROND
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SL C350 UNIVERSAL (voorheen Niboplan U)
Universele egaline voor cementdekvloeren, sneldrogende dekvloeren, anhydriet en beton.
Kan bedekt worden met tegels, vasttapijt, linoleum, pvc en rubber.
VOORDELEN: volledig zelfnivellerend zelfs in dunne lagen, dus minder schuren, verpompbaar,
spanningsarm.

C25
F6

1,5 kg
mm/m2

1 - 10 mm

2h

6L

ARTIKELCODE

EAN-CODE

KLEUR

VERPAKKING

PER PALLET

30615473

4008373130146

grijs

zak 25 kg

42

SL C510 PRO
Egaline voor binnenvloeren, in het bijzonder geschikt voor lokalen met intens verkeer.

NIEUW

VOORDELEN: krimpvrij, perfect egaal, verpompbaar, rode inkleuring, minder schuren, hoge
indrukweerstand.

P4S C30

1 - 20 mm

F5

2h

6L

ARTIKELCODE

EAN-CODE

KLEUR

VERPAKKING

PER PALLET

30615449

3549212484644

grijs

zak 25 kg

48

SL C710 BEST (voorheen Niboplan Best)
Egaline voor lokalen met intens verkeer zoals industriële keukens, luchthavens, ziekenhuizen,
commerciële ruimtes, magazijnen, grootwarenhuizen, etc. Mogelijke vloerbedekkingen: pvc,
vasttapijt, linoleum, rubber, parket (laagdikte ≥ 3 mm) en tegels.
VOORDELEN: krimpvrij, snelle verwerking, perfect egaal, verpompbaar, schuren overbodig of
beperkt, zeer goede hechting op alle ondergronden: beton, cementdekvloeren, oude tegels.

C30
F7

1 - 15 mm

2-3 h

6,75 L

ARTIKELCODE

EAN-CODE

KLEUR

VERPAKKING

PER PALLET

30615475

4008373130160

grijs

zak 25 kg

42

SL C910 XPRESS (voorheen Niboplan Express)
Snel uithardende egaline voor lokalen met intens verkeer. Kan afgewerkt worden met vernis
of met een aangepaste, verlijmde vloerbekleding of geschilderd worden (epoxy of PU verf).
VOORDELEN: snel beloopbaar na 1,5 uur, afwerken en intens verkeer na 3 à 4 uur, verpompbaar,
zwenkwielvast vanaf 1 mm laagdikte, zeer hoge druk-en schuurweerstand, geschikt voor parket
vanaf 2 mm laagdikte.

C50
F10

1 - 10 mm

1,5 h

6L

ARTIKELCODE

EAN-CODE

KLEUR

VERPAKKING

PER PALLET

30615477

4008373130184

grijs

zak 25 kg

42
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!

SL C990 SPRINTER (voorheen Sprinter)
Sneldrogende egaline voor het direct afwerken van binnenvloeren.
VOORDELEN: beloopbaar na 45 min, laagdikte van 1 tot 10 mm
wachttijd voor verdere afwerking:
- vasttapijt en tegelvloeren: 1u30 à 2 uur
- Pvc vloeren: 1u30 à 4 uur
- parket, linoleum: de volgende dag

P4
SR

C40
F10

1,6 kg
mm/m2

1 - 10 mm

45 min

6L

ARTIKELCODE

EAN-CODE

KLEUR

VERPAKKING

PER PALLET

30615459

3549212484705

grijs

zak 25 kg

24

SL A960 VARIO (voorheen Niboplan D 155)
Snel hechtend en uithardend kant-en-klaar egaliseermiddel voor het opvullen van voegen,
nagelgaten, uitvlakken van wanden tot en met 5 mm in één enkele behandeling, beloopbaar
na 8 uur.
VOORDELEN: zonder krimp, snelle droging en verdere afwerking, kan verticaal toegepast
worden (wanden en trappen).
1,6 kg
mm/m2

12 h

250-400 g/m2

ARTIKELCODE

EAN-CODE

KLEUR

VERPAKKING

PER PALLET

30821552*

4008373130399

grijs

emmer 22 kg

22

*op aanvraag

SL C730 FIBRE (voorheen Roxol Egalflex)
Vezelversterkte egaline die kan bedekt worden met: pvc, linoleum, rubber, vasttapijt, parket
(laagdikte ≥ 3 mm) en tegels.
VOORDELEN: krimpvrij, speciaal voor renovatie, plaatselijk laagdikte tot 15 mm mogelijk, perfecte
afwerking van het oppervlak, verpompbaar.

P3

1,5 kg
mm/m2

1 - 10 mm

4-6h

6L

ARTIKELCODE

EAN-CODE

KLEUR

VERPAKKING

PER PALLET

30615455

3549212484668

grijs

zak 25 kg

48

SL C750 POLYRAG (voorheen POLYRAG FRP)
Overschilderbare vezelversterkte egaline met verhoogde indrukweerstand voor cement &
anhydriet dekvloeren, sneldrogende dekvloeren en beton. Kan bedekt worden met parket,
tapijt, Pvc, linoleum en vloercoatings.
VOORDELEN: sneldrogend (beloopbaar na 2 u) , bijzonder glad oppervlak , kan na 24 uur overschilderd worden.

P3

18

C30
F8

1,5 kg
mm/m2

1 - 10 mm

2h

6L

ARTIKELCODE

EAN-CODE

KLEUR

VERPAKKING

PER PALLET

30615457

3549212484682

grijs

zak 25 kg

48

Bostik wand & vloer productoverzicht – Egalines

SL SPRINTER
C990

Sneldrogende egaline voor het direct afwerken van binnenvloeren

Op uw plaatsen, egaliseer, presteer!

BELOOPBAAR: NA 45 MIN
ZEER SNELLE AFWERKING
NIEUWBOUW EN RENOVATIE

Bostik wand & vloer productoverzicht – Egalines
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SL C780 FLEX (voorheen Niboplan FA 600)
Vezelversterkte egaline vanaf 1 tot 30 mm laagdikte voor houten ondergronden,
droogbouwelementen en parket. Kan bedekt worden met tegels, vasttapijt, linoleum, pvc,
rubber en parket (laagdikte ≥ 3 mm). Verpompbaar.
VOORDELEN: hoge mechanische weerstand, krimpvrij, aanbevolen voor houten ondergronden,
vezelversterkt en flexibel.

C30
F7

P4S

1,6 kg
mm/m2

1 - 30 mm

6L

5h

ARTIKELCODE

EAN-CODE

KLEUR

VERPAKKING

PER PALLET

30615448

3549212484637

grijs

zak 25 kg

48

SL C940 XL (voorheen Niboplan DE)
Egaline voor grote laagdiktes: vanaf 5 tot 40 mm. Kan bedekt worden met pvc, linoleum,
rubber, vasttapijt, parket (laagdikte ≥ 3 mm) en tegels.
VOORDELEN: tot 40 mm laagdikte, hoge mechanische weerstand, verpompbaar, de kwaliteit
van het oppervlak laat een directe verlijming van de vloerbekleding toe, beloopbaar na 4 uur,
snelle droging: 1 dag/cm.

C25
F6

1,7 kg
mm/m2

5 - 40 mm

4h

5,4 L

ARTIKELCODE

EAN-CODE

KLEUR

VERPAKKING

PER PALLET

30615482

4008373130191

grijs

zak 30 kg

36

SL C950 RENOQUICK (voorheen Renoquick)
Snelle uitvlakmortel op cementbasis. Geschikt voor het opvullen van sleuven, maken van
hellingen tot 50 mm, uitvlakken van betonnen traptreden.
VOORDELEN: krimpvrij, snelle droging en goed standvermogen. Beloopbaar na 45 minuten,
kan verticaal toegepast worden.

P4
SR

C30
F6

1,6 kg
mm/m2

1 - 50 mm

45 min

5,5 L

ARTIKELCODE

EAN-CODE

KLEUR

VERPAKKING

PER PALLET

30615444

3546212484590

grijs

zak 25 kg

48

SL C980 XPS (voorheen XPS)
Egaline voor industrieel gebruik en voor zware belasting (parkings, stockageruimtes, werkplaatsen).
Ook voor terrassen, ateliers en garagevloeren. Kan afgewerkt worden met verf, vloerharsen en alle
bekleding bestand tegen zware belasting. Kan ook onbedekt blijven.
VOORDELEN: krimpvrij, snelle uitharding en droging, afwerking en ingebruikname 4u na
aanbrengen, laagdikte van 3 tot 15 mm, verpompbaar.

P4S

20

C40
F7

1,6 kg
mm/m2

3 - 15 mm

1h

4,5 L

ARTIKELCODE

EAN-CODE

KLEUR

VERPAKKING

PER PALLET

30615447

3549212484620

grijs

zak 25 kg

48

Bostik wand & vloer productoverzicht – Egalines

SL XPS

C980

Extreem sterke egalisatiemortel

BESTAND TEGEN ZWARE EN INTENSIEVE BELASTING !

Bostik wand & vloer productoverzicht – Egalines
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SL G340 ALPHA (voorheen Masterplan Alpha)
Egaline op basis van anhydriet. Uitermate geschikt voor anhydrietdekvloeren. In dit geval
wordt primer GRIP A500 MULTI (1/1 verdund met water) gebruikt. Droogtijd van de primer is 1
u. Kan bedekt worden met pvc, linoleum, rubber, vasttapijt, parket (laagdikte ≥ 3 mm) en tegels.

C35
F7

1,5 kg
mm/m2

1 - 20 mm

4h

5,5 L

ARTIKELCODE

EAN-CODE

KLEUR

VERPAKKING

PER PALLET

30615485

4008373130221

wit

zak 25 kg

42

SL G905 ALPHA ST (voorheen Niboplan S 25)
Standvaste uitvlakmortel voor het opvullen en herstellen van ondergronden op gipsbasis (anhydriet)
in vloer- en wandtoepassingen. Mogelijke ondergronden: anhydrietdekvloer, asfaltdekvloer, hout,
gipskartonplaat en gipsblokken. Toepasbaar in grote laagdiktes bij plaatselijke herstellingen.
1,0 kg
mm/m2

1 - 10 mm

1h

8L

ARTIKELCODE

EAN-CODE

KLEUR

VERPAKKING

PER PALLET

30615488

4008373130252

wit-grijs

zak 20 kg

42

GLASFASER
Speciale glasvezels die bij het toevoegen aan egaliseermiddelen het risico op scheurvorming
verminderen.

ARTIKELCODE

EAN-CODE

KLEUR

VERPAKKING

VERPAKT PER

30180161

4008373118915

wit

250 g

1

BOSTIK 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 egalisaties en lijmen. Verhindert contactgeluid
naar de wand.
ARTIKEL CODE

EAN-CODE

KLEUR

VERPAKKING

PER PALLET

30601035*

4008373121731

blauw

4x rol 25 m

72

*op aanvraag

1.6 GELUIDSREDUCTIE EN RENOVATIE
NIBOLAY TS 150
Polyurethaangebonden kurkrubber granulaat mengsel met een dikte van 3 mm. Bij uitstek
geschikt als contactgeluiddempende onderlaag (bij 3 mm tot ca 18 dB) en als warmteisolerende onderlaag waardoor het loopcomfort verbetert. Onder lamellenparket, laminaat
en massief parket. Op ondergronden van ruw beton, cementdekvloeren, houten
plankenvloeren, spaanplaat. Op bestaande ondergronden zoals parket, tegelvloeren, pvc- en
linoleumvloerbedekkingen.

22

ARTIKELCODE

EAN-CODE

KLEUR

VERPAKKING

PER PALLET

30180734

4008373123513

bruin

40 x 1 m

6 rollen

Bostik wand & vloer productoverzicht – Egalines

NIBOLAY RENOFLEECE
Nibolay Renofleece is een flexibel, scheuroverbruggend polyestervlies voor het ontkoppelen van
verlijmde vloerbekledingen: keramische tegels, massief parket, meerlaags parket en laminaat.
Ideaal voor het gebruik bij renovatieprojecten: bestaande ondergronden met oude lijm- en
egalineresten, vezelplaten V100, gietasfalt en anhydriet dekvloeren. Inzetbaar bij vloerverwarming
( icm. elektrische vloerverwarming enkel onder tegelvloeren)

ARTIKELCODE

EAN-CODE

KLEUR

VERPAKKING

PER PALLET

30606794*

4008373121427

groen

50 m² rol

15 rollen

*op aanvraag

NIBOLAY ARMIERUNGSMATTE (wapeningsmat met vezels)
Nibolay Armierungsmatte bestaat uit sterke, alkalibestendige glasvezels (ideale verankering in
de egaline) van 76 mm lang die worden samengehouden met een sneloplossende dispersielijm.
Bij contact met water laat deze lijm onmiddellijk los zodat de vezels optimaal worden verdeeld
en ingebed in de aangebrachte egaline. Hierdoor wordt de egalisatielaag aanzienlijk versterkt en
worden kritische ondergronden duurzaam gestabiliseerd.
ARTIKELCODE

EAN-CODE

KLEUR

VERPAKKING

PER PALLET

30820396*

4008373125166

wit

97,5 m2 rol

24 rollen

*op aanvraag

1.7 STUCCO - WANDAFWERKING
STUCCO W-26
Wandegalisatie op gipsbasis 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 en het verankeren van elektriciteitsdozen.
1.0 kg
m2/mm

GISCODE

9,1 L

CP1

ARTIKELCODE

EAN-CODE

KLEUR

VERPAKKING

PER PALLET

30611192

8713572041013

wit

zak 17,5 kg

42

NIBOPLAN W 28
Vullen, uitvlakken, verlijmen, verankeren en opvoegen. Wandegalisatie op gipsbasis met een
fijne structuur. Geschikt voor het uitvlakken van grote oneffenheden bij binnenwanden en
plafonds vóór men wil behangen, schilderen of verder afwerken. Het laat zich gemakkelijk
enkele centimeters dik aanbrengen. Ook geschikt voor het opvullen van scheuren en gaten en
het verankeren van elektriciteitsdozen en en het verlijmen van gipsblokken, gasbetonblokken,
gipsornamenten, etc.
1,1
kg/m2

GISCODE

9,2 L

CP1

ARTIKELCODE

EAN-CODE

KLEUR

VERPAKKING

PER PALLET

30128080

4008373121946

wit

zak 17,5 kg

42
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2. Vloerbedekkingslijmen

24
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CONTACT N525
MULTI

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Vasttapijt action bac

•

•

Vasttapijt met viltrug, nonwoven

•

Vasttapijt met juterug
Coco, sisal, zeegras met latexrug
Soepele verwijderbare tegels

•

pvc met kurk-of schuimrug

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Plaatsing pvc/pvc

•

•

•

•
•

•

•
•

•
•

•

•

•

Linoleum in tegels

Rubber ≤ 4 mm

•

(3)
•

•

Minerale tegels

•

•

•

•

Rubber ≤ 2,5 mm

•

•

•

Linoleum in banen

•

•

•

Homogene pvc - tegels of banen

Technische plaatsing vloer-wand
in douches

•

•

•

•

•

•
(4)
•

(4)
•

(1)
•

(1)
•

GREEN
CONTACT

COFIX

•

•

STIX A970
ELECTRO

FIX A570
MULTITACK

•

•

STIX P956 2K

FIX A760
TECH

•

Vasttapijt met schuimrug

BOSTIK ROLL

STIX A320 TEX
PROJECT

•

•

FIX A955
VARIO

STIX A100
PROJECT

•

•

STIX A540
MULTI PLUS

•

STIX A330
LINO PROJECT

•

STIX A740
MULTI BEST

•

•

Vinyl

SPECIFIEKE TOEPASSINGEN

•

Naaldvilt met of zonder rug

Halfsoepele tegels

PERMANENTE
KLEEFKRACHT

POLYVALENTE LIJMEN
STIX A300
MULTI FLOOR

STIX A550
POWER ELASTIC

KEUZETABEL - VLOERBEDEKKINGSLIJMEN

•

(5)
•
•

•

•

•

•

•

•

(2)
•

•

•

•

Voorgevormde bekleding voor
trappen in pvc of rubber

•
•

Linoleum voor sporttoepassing

•

Rubber, kunstgras, buiten verlijming

•

Geleidende textiel vloerbekleding,
pvc, rubber in banen of tegels

•

Plaatsen op trappen van bekleding
in textiel of pvc

•

Vloerbekleding met kurkonderlaag

•

L.V.T. (Luxury Vinyl Tile)

•

•

•

•

•

• Aanbevolen lijm
• Mogelijke varianten
(1) - Verlijmen op muur
(2) - Binnen / buiten
(3) - Speciaal voor huurwoningen

(3) - Speciaal voor huurwoningen
(4) - Of plaatsing van pvc op onderlaag
(5) - Uitspringende hoek
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2.1 LIJMEN VOOR SOEPELE VLOERBEDEKKING (STIX)

STIX A100 PROJECT (voorheen Universele Vloerlijm)
Voor het verlijmen van meerlagig, heterogene pvc (banen of tegels), pvc op kurk, vinyl,
halfsoepele tegels, naaldvilt met of zonder rug, tapijt met een nonwoven, vilt, schuim of
synthetische (action bac) rug, coco, sisal en zeegras met latexrug.
VOORDELEN: polyvalent, oplosmiddelvrij, aangenaam te verwerken (aanbrengen en geur),
hoge kleefkracht, in gebruikname van de lokalen na 18 à 24 u, heel sterke lijmfilm, geschikt
voor vloerverwarming en zwenkwielvast.

12 h

250-400 g/m2

ARTIKELCODE

EAN-CODE

KLEUR

VERPAKKING

PER PALLET

30615742

3549212484989

wit-beige

emmer 12 kg

44

STIX A300 MULTI FLOOR (voorheen Solfix 500)
Krachtige, oplosmiddelvrije acrylaatlijm voor de plaatsing van: homogene en heterogene pvc,
polyolefine en rubber vloerbekleding (max. 2,5 mm) in banen of tegels, ook geschikt voor vele
tapijtsoorten en halfsoepele tegels en voor het plaatsen van Pvc op wanden in natte cellen.
VOORDELEN: geschikt voor niet geventileerde publieke lokalen, reactiveerbaar met warmte,
geschikt voor vloerverwarming en zwenkwielvast.

12 h

250-400 g/m2

ARTIKELCODE

EAN-CODE

KLEUR

VERPAKKING

PER PALLET

30615977

3549212485856

wit-beige

emmer 12 kg

44

STIX A320 TEX PROJECT (voorheen Solfix 2900)
Oplosmiddelvrije lijm met een hoge initiële hechtkracht. In het bijzonder geschikt voor
vasttapijt op schuimrug of action bac, naaldvilt, tapijttegels, coco en sisal met latexrug.
VOORDELEN: hoge hechtkracht, snelle
vloerverwarming en zwenkwielvast.

12 h

26

hechting,

oplosmiddelvrij,

geschikt voor

300-400 g/m2

ARTIKELCODE

EAN-CODE

KLEUR

VERPAKKING

PER PALLET

30616221

3549212486037

wit-beige

emmer 14 kg

44
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STIX A330 LINO PROJECT (voorheen Objekt A3)
Solventvrije dispersielijm met een hoge aanvangshechting, in het bijzonder geschikt voor
linoleum in tegels en banen, kurklinoleum en Corkment onderlagen op poreuze en
geëgaliseerde ondergronden.
VOORDELEN: solventvrij, hoge kleefkracht, snelle droging, geschikt voor vloerverwarming en
zwenkwielvast.

24 h

400 g/m2

ARTIKELCODE

EAN-CODE

KLEUR

VERPAKKING

PER PALLET

30615759

4008373130511

wit-beige

emmer 14 kg

33

STIX A540 MULTI PLUS (voorheen Nibofloor S 800)
Oplosmiddelvrije en zeer emissiearme dispersielijm, speciaal voor pvc in banen en stroken,
cushion floor en rubber tot 3,5 mm met gladde boven- en onderzijde. In het bijzonder aanbevolen voor het plaatsen van sportlinoleum.
VOORDELEN: zeer emissiearm, oplosmiddelvrij, goed verwerkbaar, goede aanvangskleefkracht, hoge eindkleefkracht, zuinig in verbruik, geschikt voor vloerverwarming en
zwenkwielvast.

12 h

250-400 g/m2

ARTIKELCODE

EAN-CODE

KLEUR

VERPAKKING

PER PALLET

30615683

4008373130573

wit-beige

emmer 14kg

33

STIX A550 POWER ELASTIC (voorheen Power Elastic)
Dispersielijm op basis van specifieke polymeren, zeer hoge kleefkracht en een zeer lage
emissie. Bijzonder geschikt voor het verlijmen van LVT in stroken of tegels, rubber ≤ 4 mm
dikte, linoleum in banen, polyolefinen, homogene pvc in tegels of banen, meerlagig pvc in
tegels of banen, pvc op kurk, vinyl, halfsoepele tegels, minerale tegels, alle soorten vasttapijt
en natuurlijke vezels, pvc op oude pvc.
VOORDELEN: polyvalente lijm, alle soorten vloerbekleding, korte wachttijd: 5 à 10 min, krachtige
initiële hechting, snelle fixatie van de bekleding, harde lijmfilm, geschikt voor alle verkeer, geschikt
voor niet geventileerde publieke lokalen, geschikt voor vloerverwarming en zwenkwielvast.

12 h

250-400 g/m2

ARTIKELCODE

EAN-CODE

KLEUR

VERPAKKING

PER PALLET

30615762

4008373130559

beige

emmer 13 kg

33
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STIX A740 MULTI BEST (voorheen Bostik’s Best)
Oplosmiddelvrije dispersielijm met een hoge aanvangskleefkracht en een lage emissie.
Geschikt voor de plaatsing van pvc in banen of tegels, cushion-vinyl, polyolefine bekleding,
rubber (vlakke rug) met een dikte ≤ 4 mm, linoleum en tapijt met verschillende rugzijden.
VOORDELEN: multifunctioneel, zeer hoge initiële kleefkracht, zeer lange open tijd, geschikt
voor vloerverwarming en zwenkwielvast.

12 h

250-400 g/m2

ARTIKELCODE

EAN-CODE

KLEUR

VERPAKKING

PER PALLET

30615765

4008373130597

wit-beige

emmer 13 kg

33

STIX A970 ELECTRO (voorheen Power Multi SL 850)
Geleidende dispersielijm met koolstofvezels voor het verlijmen van geleidende pvc, linoleum,
rubber (conform Din 16850) met een glad oppervlak en textiel. Deze lijm maakt het gebruik
van een geleidende primer overbodig.
VOORDELEN: oplosmiddel- en geurvrij, korte wachttijd, harde lijmrillen, hoge afschuifsterkte, zeer
emissiearm. Speciale lijmkam meegeleverd, geschikt voor vloerverwarming en zwenkwielvast.

12 h

250-400 g/m2

ARTIKELCODE

EAN-CODE

KLEUR

VERPAKKING

PER PALLET

30615775

4008373130634

grijs

emmer 12 kg

33

*op aanvraag

STIX P956 2K (voorheen Parfix PU 56)
2-componenten PU-lijm geschikt voor lokalen met intens verkeer (luchthavens, metro,
industriële keukens, sportvloer,etc). Mogelijke vloerbekledingen: technische pvc, linoleum
voor sportvloeren, rubber, vasttapijt, synthetisch gras. Verlijmen op metalen ondergronden.
GEBRUIK: binnen en buiten.
VOORDELEN: polyvalent, alle ondergronden, alle bekledingen, zeer hoge mechanische
weerstand, voorgedoseerde verharder, gemakkelijk te mengen, zeer goede waterweerstand.
Verwerkingstijd: ca. 45 min. Geschikt voor intensief verkeer, geschikt voor vloerverwarming
en zwenkwielvast.

12 h

28

400-1200 g/m2

ARTIKELCODE

EAN-CODE

KLEUR

VERPAKKING

PER PALLET

30616197

4008373130658

bruin

emmer 8 kg

36
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2.2 ANTI-SLIPLIJMEN (FIX)
FIX A570 MULTI TACK (voorheen Nibofix 3000)
Oplosmiddelvrij hechtmiddel voor het vastleggen van tapijttegels met verschillende
rugsoorten. Geschikt op alle voor vloerbedekking geschikte ondergronden. De tapijttegels
kunnen op elk moment weer van de ondergrond gehaald worden.
VOORDELEN: oplosmiddelvrij, sneldrogend, eenvoudig aan te brengen, geschikt voor
vloerverwarming en zwenkwielvast.

ARTIKELCODE

EAN-CODE

KLEUR

VERPAKKING

PER PALLET

30615498

3549212484798

wit

15 kg

24

FIX A760 TECH (voorheen Solfix DT 20)
Fixeren van verwijderbare, tegels en textiel vloerbekleding, naaldvilt met of zonder rug,
vasttapijt met schuim-, synthetische (action bac) of nonwovenrug. De lijm direct op de
ondergrond aanbrengen met een kortharige rol. De tegels en textiel vloerbekleding kunnen
nadien verwijderd worden.
VOORDELEN: beloopbaar onmiddellijk na plaatsing, laag verbruik, oplosmiddelvrij, hoge
kleefkracht, propere en snelle plaatsing: ideaal voor werken in privéwoningen en kantoren,
onbeperkt herplaatsbaar, geschikt voor vloerverwarming en zwenkwielvast.

60-120 g/m2

ARTIKELCODE

EAN-CODE

KLEUR

VERPAKKING

PER PALLET

30615497

3549212484781

wit-roze

emmer 5 kg

80

FIX A955 VARIO (voorheen Nibofix 2000)
Met water oplosbare lijm geschikt voor het verwijderbaar plaatsen van vloerbekleding: textiel, naaldvilt, vasttapijt met schuimrug en vinyl. Lijmresten zijn met water en detergent te
verwijderen na het wegnemen van de vloerbekleding.
VOORDELEN: aanbrengen met een rol, oplosmiddelvrij, geurloos, lijmfilm eenvoudig te verwijderen met water, geschikt voor vloerverwarming en zwenkwielvast.

12 h

100-250 g/m2

ARTIKELCODE

EAN-CODE

KLEUR

VERPAKKING

PER PALLET

30615755

4008373130467

wit

emmer 12 kg

30
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2.3 CONTACTLIJMEN (CONTACT)
CONTACT N525 MULTI (voorheen Vloeibare Contactlijm)
Polychloropreenlijm voor het verlijmen van pvc, linoleum, rubber, kurk, natuurlijke vezels,
plinten, profielen, latten, boorden, etc. Goed ventileren tijdens de verwerking en de
gebruiksvoorschriften respecteren.
VOORDELEN: krachtige en snelle contactlijm, onmiddellijke hechting van de bekleding, tast
de kleur van de bekleding niet aan, geschikt voor vloerverwarming en zwenkwielvast.

12 h

300 g/m2

ARTIKELCODE

EAN-CODE

KLEUR

VERPAKKING

PER PALLET

30615741

3549212484972

bruin

12 x 1 l

360

30615740

3549212484965

bruin

5l

105

COFIX
Oplosmiddelhoudende contactlijm op basis van polychloropreen rubber met hoge kleefkracht
voor het verlijmen (horizontaal en vertikaal) van rubber, homogene pvc, vasttapijt, linoleum,
profielen, trapneuzen en plinten, hout en derivaten, vilt, kurk, textiel, karton, metaal en
polyester. Goed ventileren tijdens de verwerking en de gebruiksvoorschriften respecteren.
VOORDELEN: zeer goede verouderingsweerstand, zeer hoge initiële hechting, gemakkelijk te
verwerken, hoge temperatuursweerstand, krachtige verlijming, snelle droging, tast de kleur
van de bekleding niet aan, geschikt voor vloerverwarming en zwenkwielvast.
GISCODE

S1

24 h

ARTIKELCODE

EAN-CODE

KLEUR

VERPAKKING

PER PALLET

30602567

3184410267004

beige-bruin blik 5 kg

105

30602565

3184410267042

beige-bruin 12 x 1 l

360

GREEN CONTACT
Oplosmiddelvrije contactlijm voor plinten in pvc, opgetrokken plinten, profielen, trapneuzen,
voorgevormde traptreden, vloerbekledingen (pvc, kurk en rubber in banen of tegels) op trappen, etc.
VOORDELEN: korte open tijd, hoge initiële hechting, hoge eindsterkte, oplosmiddel-en ftalaatvrij, ook voor verticale verlijmingen, geschikt voor vloerverwarming en zwenkwielvast.
GISCODE

D1

ARTIKELCODE

EAN-CODE

KLEUR

VERPAKKING

PER PALLET

30603316*

3549212468026

wit

emmer 7 kg

52

*op aanvraag
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2.5 VEZELVERSTERKTE KLEEFBAND
BOSTIK ROLL 25/50/85/240
Vezelversterkte kleefband voor het plaatsen van alle soorten plinten: pvc, rubber, naaldvilt,
vasttapijt en hout. Ook voor het plaatsen van soepele vloerbekleding zoals textiel met schuim
of nonwovenrug, naaldvilt met of zonder rug en voor kabelgoten en wandprotectie.
VOORDELEN: gebruiksklaar, oplosmiddelvrij, geurloos, onmiddellijke krachtige hechting,
onmiddelijke ingebruikname, kan ook verticaal gebruikt worden, zeer goede
verouderingsweerstand, alternatief voor oplosmiddelhoudende lijmen bij het plaatsen van
plinten. Bostik Roll 240 is speciaal geschikt voor het plaatsen van vloerbekleding op trappen.

A+

Direct

ARTIKELCODE

EAN-CODE

A+ KLEUR

30607844

3549212475475

bruin

30607845

3549212475499

bruin

30607846

3549212475512

bruin

30607857

3549212475536

bruin

VERPAKKING
doos met 8
rollen van 25
mm breedte,
50 m lang
doos met 5
rollen van 50
mm breedte,
50 m lang
doos met 3
rollen van 85
mm breedte,
50 m lang
doos met 1 rol
van 240 mm
breedte,
25 m lang

PER PALLET

480

300

180

96

BOSTIK ROLL 740
Zelfklevende brede tape, speciaal ontworpen voor het volvlakkig verlijmd plaatsen van
soepele vloerbekledingen. Kan worden ingezet op oude vloerbekleding bij renovaties en op
nieuwe ondergronden. Eveneens geschikt voor tijdelijke plaatsing van vloerbekleding:
beursstanden, exposities, evenementen. Eenvoudige verwijdering van de vloerbekleding
zelfs na meerdere jaren.
VOORDELEN: Schoon, snel en gemakkelijk te plaatsen, extra rol bijgeleverd, vloerbekleding
achteraf verwijderbaar, onmiddellijk beloopbaar, naden kunnen onmiddellijk worden gelast,
microgeperforeerd raster: voorkomt blaasjes tijdens het plaatsen. Tast pvc niet aan, geschikt
voor vloerverwarming en zwenkwielvast.

A+

Direct

ARTIKELCODE

EAN-CODE

30607858

3549212475550

A+ KLEUR
wit

VERPAKKING

PER PALLET

1 rol van 740
mm breedte,
25 m lang

35
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BOSTIK ROLL RF50/RF100
Verwijderbare kleefband die speciaal werd ontworpen voor het tijdelijk plaatsen van soepele
vloerbekleding bij exposities, beursstanden, etc. Garandeert de fixering van de bekleding aan
de randen van de oppervlakte (Bostik Roll RF50) en ter hoogte van de voegen tussen de banen
(Bostik Roll RF100). Voornamelijk bestemd voor het halfzwevend plaatsen van homogene en
heterogene Pvc vloerbekleding in banen.
VOORDELEN: Schoon, snel en gemakkelijk te plaatsen zonder blaasjes, vloerbekleding achteraf
verwijderbaar, onmiddellijk beloopbaar. Tast pvc niet aan, geschikt voor vloerverwarming en
zwenkwielvast.

A+

Direct

A+ KLEUR

ARTIKELCODE

EAN-CODE

30607860

3549212475598

wit

30607861

3549212475611

wit

VERPAKKING
6 rollen van 48
mm breedte,
25 m lang
3 rollen van 96
mm breedte,
25 m lang

PER PALLET
432
216

BOSTIK ROLL SD50
Dunne tape, speciaal ontworpen voor het plaatsen van pvc-bekleding in douchesystemen
in ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, etc. Alternatief voor oplosmiddelhoudende
contactlijmen (hoekstukken van Pvc-wandbekleding & verlijmen van reductieprofielen en
steunprofielen).
VOORDELEN: onmiddellijke en duurzame bevestiging, ultradun: tekent zich niet af dwars
doorheen de bekleding, schoon, snel en gemakkelijk te plaatsen, onmiddellijke ingebruikname,
tast Pvc niet aan, hoge temperatuurbestendigheid: -40°C tot +120°C.

A+

Direct

ARTIKELCODE

EAN-CODE

30607859

3549212475574

A+ KLEUR
bruin

VERPAKKING

PER PALLET

5 rollen van 48
mm breedte,
50 m lang

480

BOSTIK ROLL MT35
Krachtige multifunctionele tape op schuimband voor inrichting, decoratie, interieurafwerking:
het plakken van metalen trapneuzen, drempelstrips, aanvangen met het verlijmen van parket
(bevestiging van de 1e rij ), het verlijmen van spiegels en decoratieve elementen, het verlijmen
van panelen, het bekleden van liften.
VOORDELEN: Onmiddellijke en duurzame bevestiging, Bijzonder sterk, Schoon, snel en
gemakkelijk te plaatsen, uiterst polyvalent. Vangt de oneffenheden van de ondergrond op,
onmiddellijke ingebruikname, hoge temperatuurbestendigheid: -40°C tot +120°C.

A+

Direct

32

ARTIKELCODE

EAN-CODE

30607843

3549212475451
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A+ KLEUR
bruin

VERPAKKING

PER PALLET

8 rollen van 35
mm breedte,
25 m lang

480

LIJMKAM KEUZE

NAALDVILT
Lijmkam n° 2-B1
350 à 400 g/m2
ACTION BAC
Lijmkam n° 2-B1
350 à 400 g/m2
VASTTAPIJT MET SCHUIMRUG
Lijmkam n° 1-A2
250 à 300 g/m2
VASTTAPIJT MET NON-WOVEN RUG
Lijmkam n° 2-B1
350 à 400 g/m2

PVC OP VLAKKE SCHUIMRUG
Lijmkam n° 1-A2
250 à 300 g/m2
PVC OP SCHUIMRUG MET RELIEF
Lijmkam n° 2-B1
350 à 400 g/m2
HOMOGENE PVC
Lijmkam n° 1-A2
250 à 300 g/m2
PVC OP PVC
Lijmkam n° A4 : acryllijm
150 à 200 g/m2
VOORGEVORMDE TRAPPEN
Lijmkam n° 000
contactlijm

VERTANDE TEGEL
Lijmkam n° 3-B2
500 à 600 g/m2
NATUURLIJKE VEZELS MET LATEXRUG
Lijmkam n° 3-B2
400 à 500g/m2
LINOLEUM
Lijmkam n° 2-B1
350 à 400 g/m2
ONDERLAAG
Lijmkam n° 2-B1
350 à 400 g/m2
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3. Lijmen voor parket

34
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HOUT: EEN LEVEND MATERIAAL
Hout is door zijn plantaardige herkomst en zijn heterogene en
vezelachtige structuur zeer vochtgevoelig. Het is een
materiaal met hygroscopische eigenschappen dat de luchtvochtigheid absorbeert tot een evenwichtswaarde. Door de
schommeling van het vochtpercentage van het hout
veranderen de afmetingen (uitzetten of krimpen). Dit kan
problemen veroorzaken.
Een voorbeeld: Bij een luchtvochtigheid van 35 % heeft een
beukenhouten lamel van 100 mm breed een vochtpercentage
van 7 %. Bij een stijging van de luchtvochtigheid tot 65 %, stijgt
het vochtpercentage in het hout tot 11 % en wordt de lamel
1,5 mm breder.

Het vochtpercentage in de lucht, het parket en de ondergrond:
- De luchtvochtigheid moet tussen de 45 en 65 % zijn: vóór,
tijdens en na de plaatsing van de parketvloer.
- Het vochtgehalte van de parketvloer: Het vochtgehalte
van het hout moet bij levering tussen de 7 % en de 11 %
liggen (gemeten met apparaat type GANN RTU600)
volgens de norm EN 13 226-13 227. Dit vochtpercentage
zorgt voor een minimum aan uitzetting of krimp. Het is
noodzakelijk om 24 uur vóór de plaatsing het parket te
stockeren in het lokaal waar het geplaatst zal worden.
- Vochtigheid van de ondergrond: Wij raden aan het
vochtgehalte van de ondergrond exact te meten met een
carbidemeter.

ONDERGROND

WOOD P918 2K

WOOD H200
ELASTIC

WOOD H550
ECO PLUS

WOOD H180
CLASSIC (-P)

KEUZETABEL – PARKETLIJMEN

Mozaïekparket

•

•

•

•

Onderparket

•

•

•

•

Lamel op kant

•

•

•

•

Lamellenparket (dikte > 10 mm, breedte < 75 mm en lengte < 400 mm)

•

(1)
•

(1)
•

(1)
•
(1)
•

Massief parket met tand en groef

•

•

•

•

Fineerparket

•

•

•

•

Kopshout

•

(1)
•

•

Meerlagig parket (klein formaat, breedte 70 mm – lengte < 500 mm)

•

•

•

•

Meerlagig parket (groot formaat)

•

•

•

•

Geschikt voor vloerverwarming

ja

ja

ja

ja

Lamellenparket (dikte < 10 mm)

(1)
•

Plaatsing op vloerverwarming? Twijfels betreffende de ondergrond? Vochtproblemen? Contacteer onze medewerkers.
(1) - Bostik raadplegen
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3.1 PARKETLIJMEN (WOOD)
WOOD H180 CLASSIC (-P) (voorheen Parfix Classic)
1-component MS hybridelijm voor alle types parket op alle ondergronden (poreus en niet
poreus). Voor alle houtsoorten*, ideaal voor meerlagig parket, al dan niet afgewerkt, mozaïek
parket, lamel op kant, massief parket max. 180 mm breedte.
(*) uitgezonderd massieve beuk en esdoorn.
VOORDELEN: hard elastische lijmlaag, nieuwe hybride technologie, uitstekende verlijming en
hoge aanvangshechting, vochtbestendig (verlijmen van teak in vochtige ruimtes), geen
wachttijd, bevat geen water dus geen risico op vervorming van het hout, oplosmiddel- en
isocyanaatvrij, permanent elastisch , directe plaatsing op de ondergrond zonder primer.

12 h

ARTIKELCODE

EAN-CODE

KLEUR

VERPAKKING

PER PALLET

30616178

4008373130931

beige

emmer 14 kg

33

30616266

3549212486068

beige

emmer 17 kg

33

WOOD H200 ELASTIC (voorheen Parfix Elastic)
WOOD H200 ELASTIC is geschikt voor alle niet afgewerkte parketsoorten, alle houtextracten,
alle formaten. Ook geschikt voor alle geverniste parketsoorten (massief of 2/3-lagig)- alle
formaten, strokenparket, massief parket tand en groef, lamellen parket (2/3 lagig), mozaïek,
lamel op kant, plankenvloer, laminaatvloeren, houtvezelplaten, OSB (geschuurd) of multiplex.
Geschikt voor de verlijming van kopshout op dekvloer met of zonder vloerverwarming. Minder
aanbevolen voor klein formaat stroken parket.
VOORDELEN: ideaal voor groot formaat parketdelen, duurzaam elastische lijmlaag, vangt
schuifspanningen op, ideaal op vloerverwarming, licht verwerkbaar en gering verbruik,
geluidsdempende werking 12 dB (Lw) volgens DIN EN ISO 717-2.

12 h
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ARTIKELCODE

EAN-CODE

KLEUR

VERPAKKING

PER PALLET

30615783

4008373130832

bruin

emmer 17 kg

33
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WOOD P918 2K (voorheen Parfix PU 57)
Oplosmiddelvrije, universele 2-componenten polyurethaanlijm voor het verlijmen van alle
niet afgewerkte parketsoorten, alle houtextracten, alle formaten, alle geverniste
parketsoorten (massief of 2/3-lagig), alle formaten strokenparket, massief parket tand en
groef, lamellen parket (2/3-lagig), mozaïek, lamel op kant, kopshout, plankenvloer, laminaat
vloeren, houtvezelplaten, OSB (geschuurd), spaanplaat en multiplex.
VOORDELEN: lange verwerkingstijd: ± 80 min, oplosmiddelvrij, hoge eindkleefkracht, geschikt
voor de meeste houtsoorten, geschikt voor anhydrietdekvloeren.

12 h

ARTIKELCODE

EAN-CODE

KLEUR

VERPAKKING

PER PALLET

30616180

4008373130900

bruin

emmer 8 kg

36

PLAATSINGSSYSTEEM MET NIBOLAY RENOFLEECE: PARKET MET ONTKOPPELINGSVLIES

ONDERGROND

WOOD H200
ELASTIC/WOOD
H550 ECO PLUS
hybride lijm

NIBOLAY RENOFLEECE
ontkoppelingsvlies

WOOD H200
ELASTIC/WOOD
H550 ECO PLUS
hybride lijm

PLAATSINGSSYSTEEM MET NIBOLAY ARMIERUNGSMATTE (WAPENINGSMAT MET VEZELS)

GRIP A500 MULTI
primer

ARMIERUNGSMATTE
wapeningsmat

STIX A550
POWER ELASTIC
dispersielijm

LVT

WOOD H200
ELASTIC/WOOD
H550 ECO PLUS
hybride lijm

PARKET

SL C710 BEST
egaline
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Bostik - AxiosTM-technologie Parket slimmer leggen
De nieuwe hybride SMP-technologie is veelbelovend: door het uitgebalanceerde grondstofmengsel op basis
van ‘Silyl Modified Polymer’s bieden deze lijmen heel goede verwerkingseigenschappen. Daardoor is de
verwerkbaarheid van de één-component parketlijm aanzienlijk vereenvoudigd en de uitstrijkbaarheid verder
geoptimaliseerd. Naast deze nieuwe technologie presenteert Bostik nog een revolutionaire ontwikkeling, nl
de AXIOSTM TRI-LINKINGTM TECHNOLOGY.
WOOD H550 ECO PLUS – INNOVATIEVE AXIOS TM
-TECHNOLOGIE
De WOOD H550 ECO PLUS is een emissiearme lijm die heel
geschikt is voor het verlijmen van mozaïek-, stroken- en
meerlagig parket volgens DIN EN 13489, massief parket (9 mm),
massieve vloerdelen tand-en groef (15 - 22 mm) en allerlei
soorten exotisch parket, lamel-op-kant en kopshout RE (DIN
68702) op absorberende en niet-absorberende ondergronden
volgens DIN 18356, BEB Merkblad 9.1, zoals cementdekvloeren,
calciumsulfaat (giet-)dekvloeren, beton, nieuwe goed
afgezande gietasfaltdekvloeren, spaanplaten V100, kant-enklare dekvloeren, warmwatervloerverwarming en op goed
geëgaliseerde dekvloeren.
WOOD H550 ECO PLUS voldoet aan de schuifsterkte-eisen van
DIN EN 14293 en aan de “criteria voor de hygiënische
beoordeling van bouwproducten in binnenruimtes”. Daarom
kan deze lijm zonder probleem in verblijfsruimten worden
gebruikt. WOOD H550 ECO PLUS bevat geen reactieve
versnellers.

SLIMMER LIJMEN MET DE BOSTIK AXIOS TM
TRI-LINKINGTM TECHNOLOGY
• sterkere polymerisatie en snellere
doorharding
• optimale lijmverbinding
• verbeterde contactgeluidsisolatie
• licht verwerkbaar
• zeer snelle doorharding
• ftalaatvrij
Deze

technologie

is

gebaseerd

op

een

innovatief

reactiemechanisme dat het parket en de ondergrond optimaal
met elkaar verbindt. De sterke polymerisatie weerspiegelt
zich eveneens in een verbeterde contactgeluidsisolatie. De
lijm kan gemakkelijk en snel worden uitgestreken.

WOOD H550 ECO PLUS (voorheen Parfix Eco plus)
Elastische ééncomponentlijm op basis van Axios™ Trilinking voor het verlijmen van alle types
parket (al dan niet afgewerkt), alle houtsoorten*, alle formaten: massief parket tot 200 mm breed
en 23 mm dik, mozaïek parket, kopshout, OSB-platen (geschuurd), spaanplaat en multiplex. Ideaal
voor exotische houtsoorten, minder geschikt voor kleinformaat parketdelen. Hecht op alle
soorten ondergronden, zoals beton, hout, metaal, tegels, anhydriet, etc. Handige verpakking:
aluminium zak (systeem MS-Pack). Zo gaat er niets van de lijm verloren. Zeer hoge aanvangshechting
en versnelde uitharding. Ftalaat- en oplosmiddelvrij. Verwerkingstijd: ongeveer 1 uur. Afwerken:
na 1 à 2 dagen.
(*) uitgezonderd massieve beuk en esdoorn.
VOORDELEN: polyvalent, voor alle diktes, lengtes, alle soorten. Uitzonderlijk krachtige
verlijming, bevat geen water, noch oplosmiddelen of isocyanaat, lage uitstoot van VOC–klasse
EC1 PLUS/A+, geurloos, permanente en duurzame elasticiteit, geluidsdempende werking,
vochtbestendig (badkamer, keuken,…).

12 h
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ARTIKELCODE

EAN-CODE

KLEUR

VERPAKKING

PER PALLET

30615787

4008373130863

bruin

emmer 17 kg

33

30615803

4008373130870

bruin

emmer 14 kg

33
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WOOD H550
ECO PLUS

AXIOS™ TRILINKING™ TECHNOLOGIE
ZEER EMISSIEARM EC1 PLUS
FTALAATVRIJ

Geeft het hout
zijn wortels terug
Een innovatieve en elastische parketlijm met een uitstekende vernetting en een
snellere doorharding. Het parket zit vast alsof het zijn wortels heeft teruggekregen!
Bostik wand & vloer productoverzicht – Lijmen voor parket
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3.2 OPVULLEN EN AFWERKEN
WOODFIX D3
Het waterbestendig verlijmen van alle soorten geschaafd hard en zacht hout, hardboard, spaanplaat, MDF, triplex, multiplex. Zeer geschikt voor zwaluwstaart-, pen/gat
of messing/groefverbindingen. Vloeibaar, sterker dan hout, droogt transparant op, oplosmiddelvrij, waterbestendig. (EN-204-D3).
ARTIKELNUMMER

EAN-CODE

KLEUR

VERPAKKING

VERPAKT PER

30606090

8713572033735

wit

750 g flacon

12

CONSTRUCTION FIX PU D4
Het verlijmen van alle soorten hard en zacht hout, houtverbindingen en hout in combinatie met
metaal, beton, steen, diverse isolatiematerialen en kunststoffen. Zeer geschikt voor watervaste
houtconstructies met ruimere passing vanwege zijn vullend karakter. Vloeibaar, watervast
(EN-204-D4).
ARTIKELNUMMER

EAN-CODE

KLEUR

VERPAKKING

30606118

8713572033988

bruin /
transparant 850 g flacon

VERPAKT PER
6

MSR DECK CAULK
1-component, permanent elastische en sneluithardende lijmkit op basis van SMP
(Silyl Modified Polymer). Voor het afkitten van deknaden in teakhouten scheepsdekken.
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ARTIKELCODE

EAN-CODE

KLEUR

VERPAKKING

30605609

3549212473808

zwart

patroon 290 ml 12

30604732

3549212473952

zwart

worst 600 ml
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PER DOOS

12

PU CORDON
Elastische PU-lijmkit voor het plaatsen van alle parketsoortenin lijmrillen, zonder gebruik te
maken van een lijmkam.
ARTIKELCODE

EAN-CODE

KLEUR

VERPAKKING

VERPAKT PER

30509591

3549210012405

-

600 ml worst

20

PK PROFISEAL SMP
Elastische SMP-afdichtingskit voor houten vloerdelen zoals afdichten van naden rondom verwarmingsbuizen, deurkozijnen, dorpels, tegels, etc.
VOORDELEN: siliconenvrij, snel schuurbaar, snel overlakbaar, geen verontreiniging bij het
schuren, krimparm.
ARTIKELCODE

EAN-CODE

KLEUR

VERPAKKING

PER DOOS

30131033*

4008373120963

kers

patroon 290 ml 12

30131031*

4008373120987

wenge

patroon 290 ml

12

30131037*

4008373120918

esdoorn

patroon 290 ml

12

30131036*

4008373120932

eik

patroon 290 ml

12

30131035*

4008373120949

lichte beuk

patroon 290 ml

12

30131034*

4008373120956

donkere
beuk

patroon 290 ml

12

*op aanvraag

kers

wenge

lichte
beuk

eik

esdoorn

donkere
beuk

PLINTENLIJM
Universele montagelijm voor plinten en profielen, lijm- en voegkit in één, overschilderbaar met
de meeste alkydharslakken en watergedragen verven, hecht goed op op diverse materialen. Geschikt voor het verlijmen van plinten en profielen van hout, mdf, (natuur)steen, pvc, rvs of aluminium op ondergronden zoals steen, beton, baksteen en stucwerk.
ARTIKELNUMMER

EAN-CODE

KLEUR

VERPAKKING

VERPAKT PER

30610133

8713572039645

wit

290 ml koker

12
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4. Wandbekledingslijmen

42
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KEUZETABEL - WANDBEKLEDINGSLIJMEN
BOSTIK
SPECIAL

VLIESBEHANGLIJM

GLASVEZELLIJM

GLASVEZELLIJM
PREMIUM

Behangpapier

•

•

•

•

Licht en zwaar vinylbehang (vlak
of reliëf) op vliesrug

•

•

•

•

Behangpapier met vliesrug

•

•

•

•

Gevlokt, velours op papier

•

•

•

•

Draad op draad, draad gekleefd
op papier

•

•

•

•

TYPE BEKLEDING

Pvc bekleding met papier-of
textielrug

VINYL &
TEXTIELLIJM

MUROGLUE
3000

•

•
•

•

Vinylbekleding met nonwoven,
polyester of minerale rug

•

Wandbekleding op schuimrug

•

Glasvezel (< 300 g/m²)

•

•

•

•

Schildersdoek

•

•

•

•

Bekleding met gipsrug

•

Bekleding met schuim/pvc

•

Bekleding met katoen verlijmd
op vinyl

•

Gevlokte bekleding, velours

•

Bekleding met houtvezel op pvc
rug

•
•

Naaldvilt bekleding

•

•

Geëxpandeerd polystyreen (2 à
5 mm)

•

•

VariovliesR

•

•
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BOSTIK SPECIAL
Krachtige behanglijm op basis van verrijkte methylcellulose voor normaal, zwaar en nerveus
behangpapier, vinylpapier en afwasbaar papier.
VOORDELEN: lost onmiddellijk klontervrij op, ideaal glijvermogen, zeer hoge
aanvangskleefkracht, schimmelwerend behandeld, hoge definitieve kleefkracht, bestand
tegen kalk en vocht.
VERBRUIK: 200 g/ 4 à 5 rollen behangpapier

ARTIKELCODE

EAN-CODE

KLEUR

VERPAKKING

30080550

4008373119882

transparant 200 g

PER PALLET
25

GLASVEZELLIJM
Gebruiksklare vinyllijm voor het verlijmen van glasvezelbehang (tot 300 g/m²). Voor normaal
poreuze wanden en plafonds. Geschikt voor het verlijmen van: te schilderen glasvezelbehang
met of zonder papieren rugzijde, schildersdoek.
VOORDELEN: gebruiksklaar, hoge aanvangshechting, direct op de muur aanbrengen,
transparant na drogen, hoog rendement.

A+

±200 g/m2

A+

ARTIKELCODE

EAN-CODE

KLEUR

VERPAKKING

PER PALLET

30242574

5412726425749

wit

12 x pot 1 kg

324

30242573

5412726425732

wit

emmer 5 kg

80

30242572

5412726425725

wit

emmer 10 kg

44

GLASVEZELLIJM PREMIUM
Superieure kwaliteit, speciaal voor het verlijmen van alle types glasvezelbehang (tot 300 g/
m2). Voor normaal poreuze muren en plafonds. Speciaal geschikt voor het verlijmen van te
schilderen glasvezelbehang met of zonder papieren rugzijde en schildersdoek.
VOORDELEN: klaar voor gebruik, hoge aanvangshechting, direct op de wand aanbrengen,
transparant na droging, hoog rendement, extra lange open tijd (ca. 25 minuten).

±200 g/m2

44

ARTIKELCODE

EAN-CODE

KLEUR

VERPAKKING

PER PALLET

30612663

8713572041266

wit

emmer 5 kg

90

30613102

8713572041525

wit

emmer 10 kg

44

30612662

8713572041273

wit

emmer 15 kg

36
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VLIESBEHANGLIJM
Lijm met hoge kleefkracht, gebruiksklaar voor de verlijming van vliesbehang en behangpapier:
traditioneel behangpapier (lichte, zware en nerveuze kwaliteit), vinylpapier en geëxpandeerd
reliëfpapier (VER) op vliesrug, behangpapier op vliesrug (max. 200 g/m2), draad op draad en
met draad beplakt papier.
VOORDELEN: gebruiksklaar, gemakkelijk te verwerken, goed corrigeerbaar, lijmfilm transparant
na drogen, afstripbare verlijming.

±150 g/m2

ARTIKELCODE

EAN-CODE

KLEUR

VERPAKKING

30100181

3549210018216

transparant emmer 7 kg

PER PALLET
52

VINYL EN TEXTIELLIJM
Speciaal geschikt voor het verlijmen van textiel wandbekleding met ruglaag van papier of
textiel, draad op draad of draad verlijmd op ruglaag van papier, textielbehang met of zonder
papieren rugzijde, te schilderen glasvezelbehang, pvc met ruglaag van papier en geëxpandeerd
polystyreen op rol met een dikte van 2 tot 5 mm.
VOORDELEN: gebruiksklaar, hoge aanvangshechting, lange open tijd, gemakkelijk te corrigeren.

200 g/m2
250

ARTIKELCODE

A+
A+

KLEUR

VERPAKKING

PER PALLET

30046446

wit

karton
(12 x pot 1 kg)

/

30046445

wit

emmer 5 kg

80

wit

emmer 10 kg

44

30046444

EAN-CODE

3549210030607

MUROGLUE 3000
Hoogwaardige acrylaatlijm voor het plaatsen van alle soorten wandbekledingen. Geschikt
voor absorberende én gesloten ondergronden. Speciaal geschikt voor het verlijmen van: pvc
met ruglaag van textiel of papier, vinylwandbekleding met ruglaag van niet-geweven textiel,
polyester of mineraal, wandbekleding met schuimrug, te schilderen glasvezel en textuur,
wandbekleding met pvc-schuim zonder drager, katoen met vinylcoating, gevlokte bekleding,
velours, schildersdoek. Ideale lijm voor plaatsingen in moeilijke situaties zoals uitspringende
of inspringende hoeken, plafonds, zware en nerveuze wandbekleding.
VOORDELEN: gebruiksklaar, hoge aanvangshechting, directe plaatsing op gesloten
ondergrond.

200 g/m2
250

ARTIKELCODE

EAN-CODE

KLEUR

VERPAKKING

PER PALLET

30242594

3549210030584

wit

emmer 10 kg

44
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4.1 PREMIUM AWARE - MONTAGE EN AFDICHTING
Daarom nu Bostik Premium Aware
In de beleids- en strategieplannen van Bostik is groen & duurzaamheid
een rode draad. Dit is niet alleen een marketing-aangelegenheid maar
een bewustwording van iedereen in de keten. Bostik heeft een minder
milieubelastend assortiment met de allerhoogste kwaliteiten én de
hoogste duurzaamheid. Daarom bewijst Bostik graag zijn innovatieve
kracht en bewustzijn op duurzaamheid met de introductie van de hoog
duurzame Bostik Premium Aware producten. Een revolutionair concept
met een breed gamma aan premium en aware producten voor de bouw.

Waarom PREMIUM?
• Meest innovatieve kwaliteiten
• Perfecte oplossing voor iedere toepassing
• Lange levensduur
Waarom AWARE?
• Duurzaam; vriendelijk voor gebruiker én milieu
• Geschikt voor LEED- en BREEAM-projecten in
voorschrijvende markten
• Hoogste emissie-certificeringen; EC1PLUS en/of A+

S960 SILICONE NON STAINING (voorheen Premium Silicone N)
BOSTIK S960 SILICONE NON STAINING is een weekmakervrije neutrale siliconenkit voor het
afdichten van alle soorten voegen in sanitair, beglazing, gevels en zelfs in natuursteen zonder
het risico op randzonevervuiling en vlekvorming op de ondergrond.
BOSTIK S960 SILICONE NON STAINING is speciaal ontwikkeld voor het duurzaam elastisch
afdichten van aansluit- en dilatatievoegen in natuursteen, beton, metselwerk, vliesgevelconstructies, beglazingssystemen, keukens, badkamers, douches en voor industriële
toepassingen.
ARTIKELCODE

EAN-CODE

KLEUR

VERPAKKING

PER PALLET

30614689

8711595206280

wit

310 ml patroon

12

30614704

8711595206341

zilvergrijs

310 ml patroon

12

30614779

8711595206303

trijs

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

trijs

400 ml worst

12

30615578*

8713572042546

antraciet

400 ml worst

12

*op aanvraag
A990 PREMIUM ACRYLIC (voorheen Acryl)
BOSTIK A990 PREMIUM ACRYLIC is een superieure kwaliteit ftalaatvrije acrylaatkit die
overschilderbaar is met de meeste watergedragen en synthetische verven. BOSTIK A990
PREMIUM ACRYLIC voldoet aan de BREEAM-specificaties genoemd in het hoofdstuk
‘Gezondheid en welzijn’, Hea 02 Kwaliteit van de binnenlucht, met betrekking tot de uitstoot
van vluchtige organische stoffen (VOS).
BOSTIK A990 PREMIUM ACRYLIC is speciaal ontwikkeld voor het afdichten van aansluitvoegen
tussen trappen, wanden, plafonds, plinten, vensterbanken, houten en metalen kozijnen,
beton- en metselwerk en/of het opvullen van scheuren, schroef- en spijkergaten in wanden
en plafonds van hout, gips, metselwerk, beton enz.
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ARTIKELCODE

EAN-CODE

KLEUR

VERPAKKING

PER PALLET

30614689

8711595206280

wit

310 ml patroon

12
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H750 SEAL’N’BOND PREMIUM (voorheen Superfix 009)
BOSTIK H750 SEAL’N’BOND PREMIUM is een professionele, niet-vlekkende allround lijmkit met
een hoge eindsterkte. BOSTIK H750 SEAL’N’BOND PREMIUM voldoet aan de BREEAMspecificaties genoemd in het hoofdstuk ‘Gezondheid en welzijn’, Hea 02 Kwaliteit van de
binnenlucht, met betrekking tot de uitstoot van vluchtige organische stoffen (VOS).
BOSTIK H750 SEAL’N’BOND PREMIUM is dé universele en duurzaam elastische lijmkit voor zeer
veel uitéénlopende verlijmingen en afdichtingen met een goede hechting op de meeste
bouwmaterialen. Deze lijmkit is geschikt voor toepassingen met indirect voedselcontact en
kan om die reden gebruikt worden in zoals keukens, badkamers, douches en industriële
toepassingen.
ARTIKELCODE

EAN-CODE

KLEUR

VERPAKKING

PER PALLET

30614701

8711595206440

wit

patroon 290 ml

12

30614700

8711595206402

grijs

patroon 290 ml

12

30614702

8711595206426

zwart

patroon 290 ml

12

H980 HIGH TACK PREMIUM (voorheen Hightack)
BOSTIK H980 HIGH TACK PREMIUM overtreft de oorspronkelijke HIGH TACK-formule. Bostik
biedt dezelfde extreem hoge aanvangskleefkracht en krachtige eindsterkte als de Bostik H785
HIGH TACK maar er is nu ook vlekvrije toepassing mogelijk op natuursteen en zeer poreuze
oppervlakken. BOSTIK H980 HIGH TACK PREMIUM voldoet aan de BREEAM-specificaties
genoemd in het hoofdstuk ‘Gezondheid en welzijn’, Hea 02 Kwaliteit van de binnenlucht, met
betrekking tot de uitstoot van vluchtige organische stoffen (VOS).
BOSTIK H980 HIGH TACK PREMIUM is speciaal ontwikkeld als universele constructie- en
montagelijm met hoge aanvangskleefkracht voor het verlijmen van vele bouwmaterialen die
een grote kans hebben op vlekken door hun poreuze structuur, zoals natuursteen. Voor
paneelverlijming biedt Bostik de PANELTACK, PANELTACK HM en ROCKPANEL TACK-S.
ARTIKELCODE

EAN-CODE

KLEUR

VERPAKKING

PER PALLET

30614678

8711595206167

wit

patroon 290 ml

12

30614679

8711595206143

zwart

patroon 290 ml

12
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SMART PROJECT

REFERENTIEPROJECT TORFS
Betonlook herontdekt
Voor de renovatie van een aantal vestigingen ging de alombekende schoenketen
Torfs op zoek naar iets bijzonders: een ‘beton ciré’ vloer!
Omdat de speciale afwerklagen voor zo’n
betonlook erg prijzig zijn, stelde Bostik een
alternatieve oplossing voor. De industriële egaline
SL C980 XPS (voorheen XPS) en een speciale was
zorgden voor het beoogde effect aan de helft van
de normale prijs voor deze vloerafwerking. En dat
gegarandeerd met behoud van de hardheid en de
duurzaamheid van de vloer.
Begin 2019 kregen twee vestigingen van de
Torfsketen al een betonlook vloer. Hiervoor werd
circa 10 ton SL C980 XPS (voorheen XPS) per werf
toegepast. Bij één van beide winkels moest de
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tegelvloer worden uitgebroken. Om deze zone
snel op te vullen, is gekozen voor de kant- en
klare uitvlakmortel TECHNIS C560 RAPID
(voorheen CR560 Chape Rapide). Voor het
primeren volstond een gewone primer en is de
GRIP A500 MULTI (voorheen Uniprim) gebruikt.
Naast hoogstaande producten, is voor zulke
projecten een excellente technische support en
expertise erg belangrijk. Uiteindelijk hebben ook
het uitzicht van het product, de kwaliteit en de
prijs de klant ervan overtuigd om met Bostik in
zee te gaan.

CONTROLE VAN DE VOCHTIGHEID VAN DE
ONDERGROND
CARBIDE METER CM
Koffer met alle toebehoren nodig voor het nemen van een monster en het onmiddellijk bepalen van het vochtgehalte.
VOORDELEN: Testmethode goedgekeurd door controleorganismen, architecten, beantwoordt
aan de DTU 53.2 en DTU 51.2

BEPALEN VAN HET VOCHTGEHALTE OP EEN WERF:
CARBIDE METHODE CORRECT UITVOEREN

2. Verbrijzel het staal/monster en verwijder de grote stukken.

1. Neem een staal/monster op een
diepte van minstens 5 cm
Toegestane grenzen van het vochtgehalte afhankelijk van het type
ondergrond
Cement dekvloer:
- 2,0 %
- met vloerverwarming 1,8 %
Anhydriet dekvloer:
- 0.5 %
- met vloerverwarming 0,3 %

3. Weeg het staal/monster (20 – 50
of 100 g afhankelijk van het materiaal). Breng de juiste hoeveelheid
samen met een ampul en de kogels
in de carbidemeter.

4. Schud de carbidemeter gedurende 3 à 5 min. Na 10 min kan je
de druk aflezen op de manometer.
Met behulp van de conversietabel
ken je het vochtgehalte.
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5. Toebehoren
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GETANDE LIJMKAMMEN
Lijmkammen met een breedte van 250 mm speciaal voor de vloer. Het verbruik is afhankelijk van de dichtheid van de lijm en
de hoek (lijmkam – ondergrond).
Voordelen: Garandeert een homogeen lijmverbruik en een goede definitieve hechting
AANBRENGEN VAN DE LIJM:
De keuze van de lijmkam moet aangepast zijn aan de te verlijmen bekleding. Dit bepaalt de kwaliteit van de verlijming.
Een goede keuze van de lijmkam vermijdt:
1) Een te hoog lijmverbuik: Bij een te hoog lijmverbruik wordt de wachttijd aanzienlijk verlengd en meestal niet
gerespecteerd. Daardoor is er tijdverlies en kan er blaasvorming optreden onder de bekleding. Daardoor kan de bekleding
vervormen en/of komt er lijm te voorschijn aan de naden.
2) Een te laag lijmverbruik: Bij een te laag lijmverbruik wordt de verwerkingstijd korter.
De bekleding wordt dan aangebracht op lijm die al te droog is. De hechting is niet verzekerd. De naden kunnen loskomen.

LIJMKAM N°1-A2
250 à 300 g/m2
ARTIKELCODE

EAN-CODE

KLEUR

VERPAKKING

VERPAKT PER

30081401

3549210019176

hout/metaal

1st

12 st

ARTIKELCODE

EAN-CODE

KLEUR

VERPAKKING

VERPAKT PER

30081411

3549210019169

hout/metaal

1st

12 st

ARTIKELCODE

EAN-CODE

KLEUR

VERPAKKING

VERPAKT PER

30081421

3549210019152

hout/metaal

1st

12 st

ARTIKELCODE

EAN-CODE

KLEUR

VERPAKKING

VERPAKT PER

30081431

3549210019145

hout/metaal

1st

12 st

LIJMKAM N°2-B1
350 à 400 g/m2

LIJMKAM N°3-B2
350 à 450 g/m2

LIJMKAM N°4-B12
600 à 1200 g/m2

LIJMKAM HYTEC E336 XTREM-C1
±800 g/m2
ARTIKELCODE

EAN-CODE

KLEUR

VERPAKKING

VERPAKT PER

30508004

3549210014379

hout/metaal

1st

12 st

ARTIKELCODE

EAN-CODE

KLEUR

VERPAKKING

VERPAKT PER

30508002

3549210025566

hout/metaal

1st

12 st

LIJMKAM N° 5-B3
±600 g/m2

KWALITEIT EN VEILIGHEID
De Bostik lijmkammen beantwoorden aan de TKB-6. De kwaliteit van het staal/monster en de geometrie garanderen een
optimale verlijming (verbruik en percentage verlijming van de ondergrond). Het opgegeven verbruik is gemeten op een
normaal poreuze ondergrond (egalisatie) en is systematisch vermeld op de verpakking en op de technische fiches. De lijmkammen moeten tijdens het gebruik regelmatig gecontroleerd worden. Slijtage van de vertanding is zichtbaar na 35 m². De
lijmkammen moeten dus tijdig vernieuwd worden.
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BOSTIK MAATBEKER/-EMMER
Maatbeker voor het afmeten van de hoeveelheid water voor het aanmaken van
egalisatieproducten.
VOORDELEN: inhoud 10 l
ARTIKELCODE

EAN-CODE

VERPAKT PER

30181180

4008373117130

1

BOSTIK MENGEMMER
Emmer met maataanduiding voor het aanmaken van egalisatieproducten.
VOORDELEN: inhoud 30 l voor de aanmaak van 25 kg poeder
ARTIKELCODE

EAN-CODE

VERPAKT PER

30606942

3549212474324

1

BOSTIK MENGKUIP
Mengkuip voor het aanmaken van mortels.
VOORDELEN: inhoud 65 l voor de aanmaak van 25 kg poeder
ARTIKELCODE

EAN-CODE

VERPAKT PER

90010273

8713572039140

1

NIBOCLEAN PRO
Gebruiksvriendelijke doekjes geïmpregneerd met speciale vloeistof geschikt voor het reinigen van verse vlekken (lijm- en siliconenresten, vet, olie, smeerstof, verf,... op gereedschap en
op wand-en vloerbekleding).
VOORDELEN: gebruiksklaar, krachtige en efficiënte reiniging.
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ARTIKELCODE

EAN-CODE

KLEUR

VERPAKKING

PER PALLET

30607677

4008373126255

wit

8st/doos

560
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VERKLARING GEBRUIKTE PICTOGRAMMEN

500
800

150-300 g/m2

250-400 g/m2
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Geschikt voor:
Binnen, wand en vloer.

5-60 mm

Geschikt voor:
Binnen, wand en vloer,
Buiten, vloer.
Geschikt voor:
Binnen, wand en vloer.
Buiten, wand en vloer.

Laagdikte

Oplosmiddelvrij

C40
F9

Classificatie van
druk- en buigsterkte

Emissiewaarden conform
GEV: zeer lage uitstoot.

P4
SR

Classificatie van
druk- en buigsterkte FR

Emissiewaarden conform GEV:
laagst mogelijke uitstoot.

Geschikt voor:
Binnen, vloer.
Buiten, vloer.

Beloopbaar na ...

Ecolabel conform
Der blaue Engel

Verbruiksindicatie

Hoeveelheid
aanmaakwater

2,2-2,5 L

Verbruiksindicatie
aangebracht met rol

Geschikt voor plaatsing
LVT’s

Verbruiksindicatie
aangebracht met lijmkam

Snelle Verwerking
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A+
A+

Emissiewaarde volgens
Franse norm

Duurzaamheid label

Duurzaamheid label

LEVERINGSVOORWAARDEN
LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN BOSTIK BV

LEVERINGEN

VOORWAARDEN

Franco huis voor leveringen boven € 500,-. Voor zendingen
minder dan € 500,- wordt € 25,- vracht- en administratiekosten in rekening gebracht.

Op alle aanbiedingen, orders en leveringen zijn onze algemene
Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van toepassing.

RETOURREGELING
BETALINGEN
Betalingen netto binnen 30 dagen na factuurdatum.

LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN
BOSTIK BELUX SA-NV
VOORWAARDEN
Op alle aanbiedingen, orders en leveringen zijn onze
verkoopvoorwaarden van toepassing.

BETALINGEN
Betalingen netto binnen 30 dagen na factuurdatum.

Neem contact op met de verkoopafdeling of de accountmanager. Met een retourordernummer kunt u de bestelling
retourneren. Voor retourzendingen zijn retourname-kosten
verschuldigd.

LEVERINGEN
Franco huis voor leveringen boven € 500,-. Voor zendingen
minder dan € 500,- wordt € 25,- vracht- en administratiekosten in rekening gebracht.

RETOURREGELING
Neem contact op met de verkoopafdeling of de accountmanager. Met een retourordernummer kunt u de bestelling
retourneren. Voor retourzendingen zijn retourname-kosten
verschuldigd.

TECHNISCHE ASSISTENTIE
Bostik stelt zijn technische assistentie ter beschikking van de
plaatsers en firma’s die dit aanvragen zodat de specifieke
plaatsingsadviezen met de Bostik producten kunnen
afgeleverd worden.
We vragen u om het technisch informatieblad van de fabrikant
van de vloer- en/of wandbekleding te lezen vóór de
verwerking.
Verschillende parameters en elementen kunnen de plaatsing
van onze producten beïnvloeden.

De verwerkingsvoorschriften gelden voor standaarduitvoeringen. Ze moeten strikt gevolgd worden. Ze ontslaan
u er echter niet van een proefverlijming uit te voeren bij een
eerste gebruik of bij speciale vereisten op gebied van
ondergrond, werf/bouwlocatie of omgeving.
De plaatser engageert zich om de technische informatiebladen
(TI-bladen) te lezen vóór het starten van de werken.
Ter herinnering: de plaatsingsfirma is de enige
verantwoordelijke voor de aanvaarding en de staat van de
ondergrond en het aanbrengen van de producten.

In alle gevallen moeten de producten aangebracht worden
volgens de regels van de kunst en volgens de voorschriften
vermeld in onze technische fiches (www.bostik.be)
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Bostik B.V. | Bostik Benelux B.V.

Bostik Belux SA-NV

Denariusstraat 11, 4903 RC, Oosterhout, Nederland

Antwerpse Steenweg 19, 9080, Lochristi, België

Telefoon: +31 (0)162 491 000

Telefoon: + 32 (0)9 255 17 17

www.bostik.nl

www.bostik.be

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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