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ALTIJD VERZEKERD VAN EEN MOOI EN DUURZAAM RESULTAAT



Lijmsystemen  
voor kunstgras

COMPLEET LIJMSYSTEEM

WEERS- EN UV-BESTENDIG

ZEER DUURZAAM



Mooi en duurzaam 
kunstgras verlijmen!

BOSTIK, SMART ADHESIVES

Bostik is een toonaangevende en wereldwijde producent van 

lijmen, kitten, egalines, mortels en afdichtingsmaterialen in 

verschillende markten, zoals de Bouw, Doe-Het-Zelf en 

Industrie.

“Smart adhesives” is een weerspiegeling van onze  

positionering met betrekking tot de ontwikkeling van  

slimme en innovatieve lijmoplossingen die functioneler en  

doeltreffender zijn.

BOSTIK HOVENIERSTECHNIEK

Speciaal voor de hovenierssector heeft Bostik een compleet 

assortiment ontwikkeld dat helpt bij de opbouw en het 

onderhoud van tuin en terras. Denk hierbij aan de water-

doorlatende en onkruidvrije voegmortels, onderbouw- 

producten voor een goede en stevige basis en de  

verschillende onderhouds- en reinigingsproducten voor  

een mooi en langdurig resultaat.

DÉ TREND IN DE TUIN

Kunstgras is een ‘groeiend alternatief’ voor natuurgras. Het is 

een product dat de laatste jaren veel aan populariteit heeft 

gewonnen ten opzichte van natuurlijk gras en bestrating. En 

de verwachting is dat deze trend zich in de komende jaren 

verder doorzet, mede door de grote vooruitgang op de 

kwaliteit van het product.

GESCHIEDENIS VAN HET KUNSTGRAS

Kunstgras werd in de jaren ’60 voor het eerst geproduceerd 

in Amerika. Al snel werd het toegepast in de sportwereld. 

Honkbal, hockey en later ook voetbal, tennis en rugby maken 

er veelvuldig gebruik van. Tegenwoordig is het uit tal van 

sporten niet meer weg te denken. Ook in de tuin wordt steeds 

vaker kunstmatig gras aangelegd. Op plaatsen waar gras 

slecht groeit of veel te lijden heeft door spelende kinderen, is 

het een perfect alternatief. Maar ook voor (bedrijfs)tuinen en 

parken wordt steeds vaker kunstgras gebruikt, omdat het 

vrijwel geen onderhoud vergt en erg duurzaam is.

KUNSTGRAS AANLEGGEN

Om een mooi en duurzaam resultaat te krijgen is het van 

belang dat het kunstgras op een goede manier wordt aan- 

gebracht. Hierbij zijn een aantal stappen zeer belangrijk: 

- Zorg voor een goede stevige egale ondergrond 

- Bepaal de kijkrichting en rol het kunstgras uit

- De naden van het kunstgras verlijmen

- Het op maat maken van het kunstgras

- Het opborstelen met inveegzand/granulaat

KUNSTGRAS LIJMSYSTEMEN

Er zijn verschillende producten die gebruikt kunnen worden 

om het kunstgras op een juiste manier te verlijmen:  

tapes, 1-component lijm of 2-componenten lijm. Op de 

volgende pagina’s ziet u de verschillende producten en 

verwerkingswijze. 



KUNSTGRASLIJM
Een groene universeel toepasbare elastische montagelijm op basis van Silyl Modified Polymer 

met uitstekende weers- en UV-bestendigheid. Bostik kunstgraslijm heeft een goede hechting 

op de meeste materialen en kan zowel binnen als buiten worden gebruikt. Het product is zeer 

geschikt voor verlijming van kunstgras op ondergronden zoals beton, bestrating, asfalt en 

Bostik lijmband. 

ARTIKEL
NUMMER

EAN CODE KLEUR VERPAKKING VERPAKT PER

30609047 8713572039157 groen 290 ml patroon 12 stuks/doos

KUNSTGRASLIJM 2-COMPONENTEN
Een groene hoogwaardige 2-componenten polyurethaanlijm voor het volvlaks verlijmen van 

kunstgras. Geschikt voor de meeste typen ondergrond, zoals (geotextiele)banden, betonnen 

dekvloeren en metalen ondergronden en kan zowel binnen als buiten worden gebruikt.

Kunstgraslijm 2-componenten wordt met een lijmkam (nummer 4) aangebracht op Bostik 

Lijmband.

ARTIKEL
NUMMER

EAN CODE KLEUR VERPAKKING VERPAKT PER

30609603 8713572039331 groen 6 kg emmer 72 stuks/pallet

30609604 8713572039348 groen 13 kg emmer 44 stuks/pallet

A

KUNSTGRASLIJM 1-COMPONENT
Een groene hoogwaardige 1-component polyurethaanlijm voor het verlijmen van kunstgras. 

Geschikt voor de meeste typen ondergrond, zoals (geotextiele)banden, betonnen dekvloeren en 

metalen ondergronden en kan zowel binnen als buiten worden gebruikt.Kunstgraslijm 

1-component wordt met een lijmkam (nummer 4) aangebracht op Bostik Lijmband.

ARTIKEL
NUMMER

EAN CODE KLEUR VERPAKKING
PALLET 

HOEVEELHEID

30614621 8713572042140 groen 1 kg blik (6x doos) 462 stuks

30614609 8713572042133 groen 4 kg blik 80 stuks

30614604 8713572042126 groen 15 kg emmer 44 stuks

A



KUNSTGRAS LIJMTAPE GO100
Een sterk klevende enkelzijdige butyltape in een mooie groene kleur. Speciaal ontwikkeld om 

kunstgrasbanen strak tegen elkaar aan te leggen. De 120mm brede en 1 mm dikke tape vormt 

direct een solide verbinding tussen de ondergrond en het kunstgras. Hecht op vrijwel alle 

ondergronden. Weers- en UV-bestendig. 

ARTIKEL
NUMMER

EAN CODE KLEUR LENGTE ROL VERPAKT PER

30609767 8713572039317 groen 5 meter 8 stuks

30609868 8713572039485 groen 10 meter 4 stuks

KUNSTGRAS LIJMBAND
Een zeer sterke en vochtbestendige hechtband. Te gebruiken in combinatie met de Bostik 

Kunstgraslijm of Bostik Kunstgraslijm 2-componenten om kunstgrasnaden vrijwel onzichtbaar 

te verlijmen. De lijmband heeft een breedte van 30cm en is beschikbaar in meerdere lengtes.

ARTIKEL
NUMMER

EAN CODE KLEUR LENGTE ROL VERPAKT PER

30609769 8713572039324 wit 10 meter 4 stuks

30609869 8713572039492 wit 30 meter per stuk

30609876 8713572039508 wit 100 meter per stuk

KUNSTGRAS LIJMKAM N°4-B12
Voor het aanbrengen van de 2-componenten kunstgraslijm is een speciale lijmkam geselecteerd 

met een breedte van 250 mm. Het verbruik van de lijm is afhankelijk van de dichtheid van de lijm 

en de hoek (lijmkam – ondergrond). Een juiste lijmkam garandeert een homogeen lijmverbruik en 

een goede definitieve hechting.

ARTIKEL
NUMMER

EAN CODE KLEUR VERPAKKING VERPAKT PER

30081431 8713572039355 grijs per stuk 12 stuks/doos

KUNSTGRAS LIJMTAPE ZW100
Een zeer sterke enkelzijdig klevende butyltape. Bij uitstek geschikt om 2 kunstgrasbanen strak 

tegen elkaar aan te leggen. De 125 mm brede en 1 mm dikke tape vormt direct een solide verbinding 

tussen de ondergrond en het kunstgras. Hecht op vrijwel alle ondergronden. De lijmtape heeft 

een gedeelde schutfolie voor een optimaal verwerkingsgemak. Weers- en UV-bestendig. 

ARTIKEL
NUMMER

EAN CODE KLEUR LENGTE ROL VERPAKT PER

30614623 8713572042164 zwart 5 meter 4 stuks

30609789 8713572039294 zwart 10 meter 4 stuks
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1Bostik Belux SA-NV

Meulestedekaai 86, B 9000, Gent, België

Telefoon: + 32 (0)9 255 17 17

www.bostik.be

Bostik B.V.

De Voerman 8, 5215 MH, ’s-Hertogenbosch, Nederland 

Telefoon: + 31 (0)73 6244 244

www.bostik.nl

Bostik Benelux B.V.

Denariusstraat 11, 4903 RC, Oosterhout, Nederland

Telefoon: +31 (0)162 491 000

www.denbraven.com

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. 

Smart help
+ 31 (0) 73 6 244 244
+ 32 (0) 9 255 17 17

Lijmsystemen  
voor kunstgras


