Vochtweringstechniek
PROFESSIONELE VOCHTWERINGSYSTEMEN VOOR NIEUWBOUW EN RENOVATIE

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 na dat deze veiliger, flexibeler, efficiënter en reactiever zijn
voor de dynamische omgeving waar 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
hechtingen ter wereld. Zo kunnen ze zich aan vrijwel elk oppervlak
hechten, supersnel tegen zeer glad gepolijst glas oplopen 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 vochtwerende
afdichtingssystemen
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 OPLOSSINGEN DIE HET 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 duurzaamheidscertificaten: 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
- Brandwerende en Luchtdicht bouwen systemen
- 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.
-

125 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 VOCHTWERING
Vocht is met ons klimaat een veelvoorkomend probleem in
gebouwen. Het kan ernstige gevolgen hebben voor de staat
van het gebouw, maar ook voor de gezondheid van de
gebruikers van zo’n gebouw. Zowel in een nieuw gebouw
als in een ouder gebouw kun je te maken krijgen met
vochtproblemen. Bostik heeft een ruim en kwalitatief
hoogwaardig assortiment ontwikkeld voor de bescherming
en onderhoud ervan. De speciale afdichtingsproducten van
Bostik onttrekken of voorkomen vocht in de verschillende
types bouwwerken.
Vocht in bouwmaterialen en bouwschadelijke zouten zijn
verantwoordelijk voor buitenproportionele schade in en aan
gebouwen. Naast de zichtbare schade (verf, pleisterlaag en
Vocht metselwerk) is het vocht ook verantwoordelijk voor
verhoging van de energiekosten als gevolg van warmteverlies.
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Vochtwering
Binnenzijde

Vochtwering Binnenzijde
1
2
3
4
5
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Spezialschlämme
Puder-Ex
Isolier-Flüssig
Spezialschlämme
Spezialschlämme

Vochtwering Binnenzijde
Het Bostik vochtweringssysteem Aquastopp is decennia lang beproefd systeem. Het 5 lagen systeem is gebaseerd op 3
producten: Spezialschlämme, Puder-Ex en Isolier-Flüssig. Het systeem wordt aan de negatieve zijde (binnenzijde) van het
bouwwerk aangebracht. In de praktijk komt het regelmatig voor dat het niet mogelijk is om de afdichting aan de buitenzijde
aan te brengen of dat het estetisch niet verantwoord is. Hiervoor kan vochtwering aan de binnenzijde een uitstekende
oplossing zijn.

SPEZIALSCHLÄMME (stap 1, 4, 5)
Een speciale minerale poedermix die met toevoeging van water een flexibele afdichtingsmortel
wordt. De Spezialschlämme is geschikt als een afdichting tegen de schadelijke inwerking van
drukkend en niet-drukkend water met hoge belasting op alle steenachtige (gipsvrije) ondergronden, vanaf de van het water afgekeerde (negatieve) zijde. Het product is zeer geschikt voor
toepassingen bij kelders, funderingen, schachten, tunnels, ondergrondse garages, etc.
ARTIKELNUMMER

EAN CODE

KLEUR

VERPAKKING

PALLET

30603666

4026923601465

grijs

5 kg emmer

80

30126580

4026923601458

grijs

15 kg emmer

44

PUDER-EX (stap 2)
Een zeer snel reagerende, cementgebonden mortel die gebuikt kan worden als complete
vochtweringslaag in het Aquastopp-systeem, dat zich direct na contact met water vastzet. Na
het zetten van Puder-Ex is de constructie waterdicht, vorst- en weersbestendig. Puder-Ex is ook
zeer geschikt als een directe stopmortel bij waterbreuk-lekkage in beton- en metselwerk of
natuursteen. Het product kan prima worden toegepast voor toepassingen in kelders,
ondergrondse garages, betonnen buizen, rioleringen, stuwdammen, tunnels, liftschachten en
ARTIKELNUMMER

EAN CODE

KLEUR

VERPAKKING

PALLET

30822283

4026923601564

grijs

1 kg emmer

720

30806221

4026923601038

grijs

5 kg emmer

80

30126590

4026923601021

grijs

15 kg emmer

44

10 sec.

ISOLIER-FLÜSSIG (stap 3)
Een oplosmiddelvrij verkiezelingsmiddel dat de poriën in de ondergrond verdicht. Het product
wordt op de negatieve, van het water afgekeerde (meestal binnen)zijde aangebracht en kan
uitstekend worden toegepast in combinatie met andere waterdichtingsproducten zoals PuderEx, Spezialschlämme, Antisulfat, Sanierputz en K11 Schlämme tot een zeer effectieve
waterkeringsconstructie. Het product is zeer geschikt voor toepassingen in kelders, ondergrondse
garages, betonnen buizen, rioleringen, stuwdammen, tunnels, liftschachten en op alle plekken
waar een afdichting aan de buitenzijde niet mogelijk is.
ARTIKELNUMMER

EAN CODE

KLEUR

VERPAKKING

PALLET

30603685

4026923600659

rood

5 kg jerrycan

96

30082520

4026923600666

rood

10 kg jerrycan

60
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Vochtwering
opstijgend vocht

Bescherming opstijgend vocht
1
2
3
4
5
6
7
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Kiesey Injekttrichter + Kiesey
of Kiesey Injectcreme
Bohrlochschlämme of Rapid 8
Antisulfat
Flex Schlämme K11
Haftemulsion Konzentrat
Spritzbewurf WTA
Sanierputz WTA
of Sanierputz Weiss

Bescherming tegen opstijgend vocht
Vocht vanuit de fundering of onder maaiveld, wordt via capillairen opgenomen en nemen hierbij zouten mee naar hoger
gelegen geveldelen. Hier verdampt het water en de zouten blijven achter. Dit proces herhaalt zich regelmatig. Door kalkvorming
en kristallisatie van de zouten ontstaat schade aan het metselwerk, de pleister- of verflaag.
Voor het afdichten tegen opstijgend vocht biedt Bostik het injekteersysteem. Hierbij worden, iets boven het grondniveau, om
de 10 á 15cm, gaten in de muur geboord en gevuld met een vochtwerende emulsie. Daarnaast biedt Bostik diverse bijpassende
producten voor een verder herstel en afwerking van aangetaste bouwdelen.

KIESEY INJEKTTRICHTER (stap 1)
Te gebruiken in combinatie met de onderstaande Bostik Kiesey. Het uiteinde van de trechter
eenvoudig aanbrengen in het boorgat en vervolgens de vloeistof van de Kiesey in de trechter gieten
totdat het niet meer wordt opgenomen.
ARTIKELNUMMER

EAN CODE

KLEUR

VERPAKKING

PALLET

30126572

4026923601977

-

20 st./ doos

50 dozen

KIESEY (stap 1)
Een vloeibaar verkiezelingsconcentraat op basis van speciale silicaten en hydrofoberende
toeslagstoffen. Kiesey wordt met behulp van de Kiesey Injekttrichter in de boorgaten aangebracht.
Vanwege de lage viscositeit dringt het product in de kleinste poriën en capillairen van de
bouwmaterialen. Kiesey voorkomt verdere vochtindringing en zorgt betrouwbaar voor duurzame droging van metselwerk, beton en steenachtige ondergronden.

ARTIKELNUMMER

EAN CODE

KLEUR

VERPAKKING

PALLET

30126570

4026923600871

transparant 10 kg jerrycan

60

30126571

4026923600888

transparant 30 kg jerrycan

16

30822278

4026923600895

transparant 200 kg vat

2

KIESEY INJEKTCREME (stap 1)
In plaats van de vloeibare Kiesey middels Injekttrichters in de boorgaten aan te brengen, kan ook
gekozen worden voor de direct gebruiksklare Kiesey Injektcreme. Dit is een 1-component,
hydrofobeermiddel op basis van silaan en siloxaan met een hoog aandeel aan werkzame stoffen.
Speciaal ontwikkeld om achteraf bij een bouwwerk een horizontale vochtblokkade aan te leggen
d.m.v. dit innovatieve injecteersysteem met patronen en bijgeleverd slangetje. Geschikt voor
beton, metselwerk en steenachtige ondergronden.
ARTIKELNUMMER

EAN CODE

KLEUR

VERPAKKING

VERPAKT PER

30603509

4026923603117

crème

290 ml

12
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BOHRLOCHSCHLÄMME (stap 2)
Voor het vullen van holle ruimtes en spleten in de boorgaten van muren. Tevens werkt
Bohrlochschlämme als activator voor Kiesey Horizontalstopp in de hiermee gevulde
holle ruimtes en spleten. Aansluitend worden de boorgaten met de mortel afgedicht.
Bohrlochschlämme is een poedervormig, waterblokkerend, hydraulisch afbindend
verkiezelingsmiddel met een hoog aandeel aan alkalireactief kiezelzuur en metasilicaten.
ARTIKELNUMMER

EAN CODE

KLEUR

VERPAKKING

PALLET

30126380

4026923600048

grijs

25 kg zak

42

2h

RAPID 8 (stap 2)
Een reparatiemortel die binnen 8 minuten afbindt. Geschikt voor bijvoorbeeld het vullen van
kleinere holle ruimtes, het dichtmaken van scheuren e.d. Tevens te gebruiken als toeslagmiddel
als verhardingsversneller van zandcement mengsels en als vulmiddel van boorgaten die bij het
injecteren van Kiesey Injectcreme zijn gemaakt. Waterbestendig, zoutwaterbestendig, weer- en
vorstbestendig.
ARTIKELNUMMER

EAN CODE

KLEUR

VERPAKKING

PALLET

30822294

4026923603353

grijs

doos 10 blikken
à 1 kg blik

20

30127752

4026923601113

grijs

5 kg emmer

80

30127751

4026923601120

grijs

15 kg emmer

44

8 min.

ANTISULFAT (stap 3)
Een waterige oplossing voor het behandelen en herstellen van aangetast metselwerk door
bouwschadelijke zouten als gevolg van vocht. Antisulfat wordt voornamelijk toegepast als
aanvullende maatregel bij het renoveren van metselwerken en het achteraf afdichten van kelders
zodat de hydraulische afbinding bij volgende minerale lagen niet door bouwschadelijke zouten
worden aangetast.
ARTIKELNUMMER

EAN CODE

KLEUR

VERPAKKING

PALLET

30806226

4026923601656

transparant 5 kg jerrycan

96

30082580

4026923600017

transparant 10 kg jerrycan

60

FLEX SCHLÄMME K11 (stap 4)
Een 2-componenten polymeerversterkte afdichtingsmortel met een zeer goede hechting op
minerale, steenachtige ondergronden. Snel belastbaar, drukwaterdicht, haarscheuroverbruggend
tot 0,1 mm. Vormt na uitharding een duurzame waterafdichting tegen zowel positief (naar het
water toegekeerde zijde) als negatief (van het water afgekeerde zijde) drukkend water. Het
product is zeer geschikt voor toepassingen in kelders, ondergrondse garages, betonnen buizen,
rioleringen, stuwdammen, tunnels en liftschachten.

10

ARTIKELNUMMER

EAN CODE

KLEUR

VERPAKKING

PALLET

30127740

4026923600734

grijs

15 kg zak comp. A

64

5 kg jerrycan
comp. B
20 kg emmer
comp. A+B

60

30140590

4026923600741

wit/trans.

30814437

4026923602509

grijs
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HAFTEMULSION-KONZENTRAT (stap 5)
Een universeel inzetbare latex-dispersie ter verbetering van de hechting van mortels, pleisters
en dekvloeren. Zonder oplosmiddelen en vulstoffen.
ARTIKELNUMMER

EAN CODE

KLEUR

VERPAKKING

PALLET

30603668

4026923600581

wit

5 ltr jerrycan

96

30605718

4026923600574

wit

10 ltr jerrycan

60

30814435

4026923600598

wit

30 ltr jerrycan

16

SPRITZBEWURF WTA (stap 6)
Een polymeerversterkte aanbrandmortel die een zeer goede drager vormt voor pleisters op
minerale ondergronden. Spritzbewurf WTA zorgt na uitharding voor een vaste verbinding met
goede hechting tussen de ondergrond en de volgende pleisterlaag. Hecht uitstekend op minerale
ondergronden en vormt op zijn beurt weer een absorberende ondergrond voor hierna
aangebrachte pleistermortel (bijv. Sanierputz). Op gladde, niet absorberende en gecarboniseerde
of verweerde ondergronden kan de hechting door middel van Haftemulsion Konzentrat verder
worden geoptimaliseerd. Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen.
ARTIKELNUMMER

EAN CODE

KLEUR

VERPAKKING

PALLET

30126440

4026923603407

grijs

25 kg zak

42

SANIERPUTZ WTA (stap 7)
Een universele pleistermortel voor de restauratie van vochtig en met zout aangetast metselwerk.
Sanierputz WTA heeft een hoge dampdoorlaatbaarheid bij een laag capillair absorptievermogen
en kan zowel bij binnen- als buitentoepassingen worden gebruikt als onderste en bovenste pleisterlaag. Door de fijne korrelgrootte bijzonder geschikt voor fijne structuren. Kan gebruikt worden
in oude en nieuwe gebouwen voor ruimtes met sterke vochtbelasting (bijvoorbeeld openbare
douches, wasruimtes). Door de vochtregulerende werking wordt watercondensatie op het oppervlak vermeden en worden schimmel, vochtvlekken en warmteverlies voorkomen.
ARTIKELNUMMER

EAN CODE

KLEUR

VERPAKKING

PALLET

30603665

4026923603421

grijs

25 kg zak

42

30600512

4026923603438

wit

25 kg zak

42

SANIERPUTZ WEISS (stap 7)
Een minerale saneringmortel voor groot onderhoud, renovatie, restauratie van vochtig
metselwerk en het opnieuw pleisteren van door vorst en strooizout beschadigd metselwerk.
Sanierputz Weiss heeft een hoge waterdampdoorlaatbaarheid en grote capaciteit voor
zoutopslag, waardoor hij vorst- en strooizoutbestendig is. Door zijn vochtregulerende werking
wordt het vormen van condenswater op het oppervlak en daarbij schimmelvorming, vochtvlekken en warmteverlies vermeden.
ARTIKELNUMMER

EAN CODE

KLEUR

VERPAKKING

PALLET

30822263

4026923601175

wit

25 kg zak

42
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Vochtwering
Buitenzijde

Systeem 1 - K100
1
2
3
4
5

Quellmörtel (Extra of Express)
Flex Schlämme K11
Quellmörtel (Extra of Express)
Flex Schlämme K11
P 111 (bitumen voorstrijk)

6+8 K100 Schwarz
7
K100 wapeningsweefsel

Systeem 2 - Dickbeschichtung
1
2
3
4
5

Quellmörtel (Extra of Express)
Flex Schlämme K11
Quellmörtel (Extra of Express)
Flex Schlämme K11
P 111 (bitumen voorstrijk)

6+7 Dickbeschichtung (1K+ of 2K light)
7+9

Systeem 3 - SK3000

8

6

1
2
3
4
5

1

5
4
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3

2

Quellmörtel (Extra of Express)
Flex Schlämme K11
Quellmörtel (Extra of Express)
Flex Schlämme K11
P 111 (bitumen voorstrijk)

6
SK 3000 S Dichtungsbahn
7+9 Elastoroof LF
8
Afdichtingsprofiel

Vochtwering Buitenzijde
Vocht is, in welke vorm dan ook, voor gebouweneigenaren en beheerders meer dan eens de oorzaak van schades en hoge
herstelkosten. Het is van essentieel belang dat men in de basis begint met het op de juiste wijze uitvoeren van werkzaamheden
om vochtproblemen te voorkomen. Dit begint bij het correct afdichten van de kelder c.q. fundering tijdens de aanleg.
Bostik biedt een drietal beproefde systemen voor een goede vochtwering van de buitenzijde. De basis, stap 1 t/m 5, is bij ieder
systeem hetzelfde. Vervolgens kan een keuze gemaakt worden met welke producten de buitenzijde verder wordt afgewerkt.

QUELLMÖRTEL EXTRA (stap 1 en 3)
Een kunstvezelversterkte reparatiemortel voor het opvullen van barsten en gaten en scheuren in
cementpleisters, prefab beton, metselwerk, enz. Door de krimpvrije binding en hoge stabiliteit kan
Quellmörtel Extra in één keer in een laagdikte van 5 tot 100 mm worden aangebracht. Na circa 12 uur
belastbaar en gereed voor verdere bewerking.
ARTIKELNUMMER

EAN CODE

KLEUR

VERPAKKING

PALLET

30602474

4026923604749

grijs

25 kg zak

42

100 mm

QUELLMÖRTEL EXPRESS (stap 1 en 3)
Een snelle kunstvezelversterkte reparatiemortel voor het opvullen van barsten en gaten en scheuren
in cementpleisters, prefab beton, metselwerk, enz. Door de krimpvrije binding en hoge stabiliteit kan
Quellmörtel Express in één keer in een laagdikte van 5 tot 100 mm worden aangebracht. Na circa 5-6
uur belastbaar en gereed voor verdere bewerking.
ARTIKELNUMMER

EAN CODE

KLEUR

VERPAKKING

PALLET

30603378

4026923604787

grijs

25 kg zak

42

100 mm

FLEX SCHLÄMME K11 (stap 2 en 4)
Een 2-componenten polymeerversterkte afdichtingsmortel met een zeer goede hechting op minerale,
steenachtige ondergronden. Snel belastbaar, drukwaterdicht, haarscheuroverbruggend tot 0,1 mm. Vormt
na uitharding een duurzame waterafdichting tegen zowel positief (naar het water toegekeerde zijde) als
negatief (van het water afgekeerde zijde) drukkend water. Het product is zeer geschikt voor toepassingen
in kelders, ondergrondse garages, betonnen buizen, rioleringen, stuwdammen, tunnels en liftschachten.
ARTIKELNUMMER

EAN CODE

KLEUR

VERPAKKING

PALLET

30127740

4026923600734

grijs

15 kg zak comp. A

64

30140590

4026923600741

wit/trans.

60

30814437

4026923602509

grijs

5 kg jerrycan
comp. B
20 kg emmer
comp. A+B

18

Professionele vochtweringsystemen

13

P 111 (bitumen voorstrijk - stap 5)
Bostik P111 is een dun vloeibaar bitumineus voorstrijkmiddel ter voorbereiding van ondergronden
waarover aansluitend bitumineuze afdichtingen worden aangebracht. Het heeft een zeer goed
indringend vermogen in zuigende ondergronden zoals beton, gasbeton, mortel, baksteen,
kalkzandsteen en pleisterwerk. Bostik P111 heeft als hechtmiddel zelf geen dichtende werking.

ARTIKEL NUMMER

EAN CODE

30836528

KLEUR

4010327523430

VERPAKKING

donkerbruin jerrycan 5 liter

PALLET
96 stuks

100 M2
0,1-0,2 l/m2

K 100 SCHWARZ (afwerklaag systeem 1 - stap 6 + 8)
Oplosmiddelvrije, kant-en-klare emulsie op basis van rubberbitumen om als afdichting tegen
bodemvocht en water. Tevens te gebruiken 1 op 1 verdund met water als primer voor één- en
twee-componenten bitumineuze afdichtingslaag.
ARTIKELNUMMER

EAN CODE

KLEUR

VERPAKKING

PALLET

30603669

4026923600710

zwart

10 ltr emmer

44

30140861

4026923600727

zwart

25 ltr emmer

18

K 100 WAPENINGSWEEFSEL (afwerklaag systeem 1 - stap 7)
Polyesterweefsel voor het versterken van bitumineuze coatings (bijvoorbeeld de K 100 Schwarz)
in zwaar belaste of gebarsten gebieden, verbindingen, pijpdoorvoeringen.
ARTIKELNUMMER

EAN CODE

KLEUR

VERPAKKING

PALLET

30821729

4026923600680

wit

rol 100 m / 25 cm br 14

DICKBESCHICHTUNG 1K+ (afwerklaag systeem 1 - stap 6 en 7)
Een 1-component, kunststofversterkte, hoog visceuze bitumineuze afdichting. Geschikt als afdichting
tegen bodemvocht en drukkend water bij ondergrondse bouwwerken, zoals kelders, ondergrondse
garages, funderingen, bodemplaten, aansluitingen, buisdoorvoeren e.d. maar ook als lijm voor
beschermings-, drainage- en isolatieplaten rondom het bouwwerk. Dickbeschichtung 1K+ is veilig,
duurzaam en oplosmiddelvrij.
ARTIKELNUMMER

EAN CODE

KLEUR

VERPAKKING

PALLET

30141080

4026923604404

zwart

30 ltr emmer

18

DIN EN
15814

DIN
15833
5h

14
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DICKBESCHICHTUNG 2K LIGHT (afwerklaag systeem 2 - stap 6 + 7)
Een 2-componenten, licht verwerkbare, kunststofversterkte, hoog visceuze bitumineuze
afdichting. Geschikt als afdichting tegen bodemvocht en drukkend water bij ondergrondse
bouwwerken, zoals kelders, ondergrondse garages, funderingen, bodemplaten, aansluitingen,
buisdoorvoeren e.d. maar ook als lijm voor beschermings-, drainage- en isolatieplaten rondom
het bouwwerk. Dickbeschichtung 2K Light is veilig, duurzaam en oplosmiddelvrij.
ARTIKELNUMMER

EAN CODE

KLEUR

VERPAKKING

PALLET

30835830

4026923605319

zwart

30 ltr emmer

18

DIN
15814

DIN
15833
5-6h

SK 3000 S DICHTUNGSBAHN (afwerklaag systeem 3 - stap 6)
SK 3000 S Dichtungsbahn is een duurzame, zeer flexibele, koud verwerkbare en zelfklevende
afdichtingsfolie bestaande uit een polymeerversterkte, zelfklevende bitumenmassa gecacheerd
met een kruiselings gelamineerde, scheurvaste kunststoffolie. SK 3000 S Dichtungsbahn is ideaal
voor het van buitenaf afdichten van kelders, balkons, terrassen, natte ruimten, ondergrondse
funderingen, bruggenfundamenten en prefab betondelen tegen bodemvocht, niet-drukkend
water en bij bepaalde constructies ook tegen drukkend water. Dikte 1,5 mm.
ARTIKELNUMMER

EAN-CODE

KLEUR

VERPAKKING

PALLET

30603664

4026923601649

zwart

rol 20 m
(rolbreedte 1m)

15

DIN 18533
W1-E
W4-E

ELASTOROOF LF (afwerklaag systeem 3 - stap 7+9)
Een rubbergemodificeerde, bitumineuze reparatiekit met een goede hechting. Geschikt voor het
afdichten van knelprofielen, daktrimmen en doorvoeren. Het afdichtingsprofiel, vermeldt bij
stap 8, is via de vakhandel verkrijgbaar.

ARTIKELNUMMER

EAN-CODE

KLEUR

VERPAKKING

VERPAKT PER

30131763

4008373121014

zwart

300 ml patroon

20

Professionele vochtweringsystemen
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Betonsanering

Systeem Betonsanering

1
2

3

16
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1
2
3

Korrohaft Plus
Quellmörtel (Extra of Express)
Feinspachtel

Betonsanering
Beton is een materiaal dat al lange tijd wordt gebruikt in de bouw en is ook niet meer weg te denken. Desondanks kunnen er
beschadigingen ontstaan. Een gevolg hiervan kan zijn dat er “beton rot” optreedt. Om dit te repareren c.q. te conserveren
heeft Bostik een systeem om dit te herstellen.

KORROHAFT PLUS (stap 1)
Een 2-componenten hechtbrug op beton, cementaire mortels en gezandstraald wapeningsstaal.
Korrohaft Plus is zowel binnen als buiten toepasbaar.
ARTIKELNUMMER

EAN CODE

KLEUR

VERPAKKING

PALLET

30603510

4026923600918

grijs

3,5 kg emmer

80

QUELLMÖRTEL EXTRA (stap 2)
Een kunstvezelversterkte reparatiemortel voor het opvullen van barsten en defecten in
cementpleisters, prefab beton, metselwerk, enz. Door de krimpvrije binding en hoge stabiliteit
kan Quellmörtel Extra in één keer in een laagdikte van 5 tot 100 mm worden aangebracht. Na
circa 12 uur weer belastbaar en gereed voor verdere bewerking.
ARTIKELNUMMER

EAN CODE

KLEUR

VERPAKKING

PALLET

30602474

4026923604749

grijs

25 kg zak

42

100 mm

QUELLMÖRTEL EXPRESS (stap 2)
Een snelle kunstvezelversterkte reparatiemortel voor het opvullen van barsten en defecten in
cementpleisters, prefab beton, metselwerk, enz. Door de krimpvrije binding en hoge stabiliteit
kan Quellmörtel Express in één keer in een laagdikte van 5 tot 100 mm worden aangebracht. Na
circa 5-6 uur weer belastbaar en gereed voor verdere bewerking.
ARTIKELNUMMER

EAN CODE

KLEUR

VERPAKKING

PALLET

30603378

4026923604787

grijs

25 kg zak

42

100 mm

6h

FEINSPACHTEL (stap 3)
Universele polymeergemodificeerde reparatiemortel voor een strakke afwerking van zichtbeton,
prefabbeton als mede wand- en plafondoppervlakten van beton. Feinspachtel is af te werken
tot een maximale dikte van 5 mm. binnen en buiten toepasbaar.
ARTIKELNUMMER

EAN CODE

KLEUR

VERPAKKING

PALLET

30603341

4026923600512

grijs

25 kg zak

42

5 mm

Professionele vochtweringsystemen
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PU WASSERSTOPP
Oplosmiddelvrije, laagviscose injectieschuim op PU -Basis in combinatie met de Pu -beschleuniger
toe te passen. Voor het stoppen van drukkend water in scheuren en holle ruimten in beton en
metselwerk. Reageert met water tot een sterk expanderende cellengesloten schuim.
ARTIKELNUMMER

EAN CODE

KLEUR

VERPAKKING

PALLET

30163060

4026923604503

bruin

10 kg

45

10 min -1 h

PU BESCHLEUNIGER
Oplosmiddelvrije activator voor het reguleren van de reactietijd van de PU waterstopp op
water.
ARTIKELNUMMER

EAN CODE

KLEUR

30603507

4026923604510

transparant 1 kg jerrycan

10 min -1 h

18
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VERPAKKING

PALLET
150

NIEUW

!

1

2

3

EEN PROFESSIONEEL ASSORTIMENT VOCHTWERING VOOR DE SLIMME VAKMAN
Een goede staat van een gebouw is van grote waarde. Heel wat huizen hebben last van vocht. Het is een hardnekkig probleem dat
ernstige gevolgen kan veroorzaken in je huis, maar ook voor je gezondheid. Zowel in moderne gebouwen als in oudere gebouwen kun
je te maken krijgen met vochtproblemen, zoals: vochtige binnen- en buitenmuren, opstijgend vocht, maar ook lekkage van bijvoorbeeld
het dak. De afdichtingssystemen van Bostik bieden effectieve, complete oplossingen voor een snelle, veilige en duurzame afdichting.
www.bostik.nl - www.bostik.be

Professionele vochtweringsystemen
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Gevelbehandelingsmiddelen
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KALKLÖSER
Kalklöser is een organisch zuur en tast het metselwerk niet aan met schadelijke reactieproducten
zoals Chloride en Sulfaten. Geschikt voor zowel binnen als buiten toepassingen.
ARTIKELNUMMER

EAN CODE

KLEUR

VERPAKKING

30603681

4026923600833

transparant 5 kg blik

PALLET
80

SILOXAN (verspuit- en kwastbaar)
Een transparant oplosmiddelhoudend impregneermiddel tegen slagregen, nattigheid en vocht
voor alle minerale, poreuze, zuigende en gipsvrije ondergronden zoals metselwerk, beton,
kalkpleister, kalkzandsteen, natuursteen en vezelcement. Siloxan is speciaal ontwikkeld om
genoemde ondergronden te beschermen tegen vochtschade met als gevolg uitspoeling van
bindmiddel, zout- en kalkuitbloei, vervuiling en vlekvorming, aantasting door schimmel en mos
en vorstschade. Ook op licht vochtige ondergrond te gebruiken.
ARTIKELNUMMER

EAN CODE

KLEUR

VERPAKKING

PALLET

30821727

4026923601212

transparant 5 ltr can

80

30080992

4026923601229

transparant 10 ltr can

50

KIESEY STI (kwastbaar)
Een gebruiksklare oplosmiddelvrije tixotrope impregneercrème op silaanbasis voor het beschermen tegen slagregen en het waterafstotend maken van beton en andere minerale ondergronden. Door Kiesey STI te gebruiken wordt het intrekken van vocht in de ondergronden
voorkomen en zodoende wordt de vorming van zout- en kalkuitbloei, snelle vervuilingen, bindmiddeluittredingen, zwamvorming en algengroei tegengegaan. Ook vorstschade en negatieve
beïnvloeding van de isolatie vanwege vochtdoorslag kan met Kiesey STI worden voorkomen.
ARTIKELNUMMER

EAN CODE

KLEUR

VERPAKKING

PALLET

30081980

4026923601588

crème

5 ltr emmer

51

30821733

4026923601595

crème

10 ltr emmer

30

Professionele vochtweringsystemen
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Overige Lijmen &
Afdichtingsmiddelen
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TURBOTEC 2K+
Turbotec 2K+is een bitumen- en oplosmiddelvrije, universeel toepasbare en ook zeer flexibele
reactieve afdichting voor het afdichten van buitenmuren van kelders, sokkels, funderingen,
betonelementen, vloerplaten in de nieuw- en oudbouw. Turbotec 2K+ verenigt de positieve
eigenschappen van een flexibele afdichtingsschlämme met een dikke bitumen coating voor het
afdichten van bouwwerken. Voor binnen en buiten, wand en vloer.
ARTIKELNUMMER

EAN-CODE

KLEUR

VERPAKKING

PALLET

30611028

4008373128259

blauw

5 kg emmer

52

30611015

4008373128242

blauw

25 kg emmer

18

DIN 18531-5
DIN 18534-3
DIN 18535-3

16 h

2h

RENOGRUND PU RAPID
Sneldrogende, 1-component PU-primer. Geschikt voor diverse toepassingen: versteviging van
poreuze cementlagen en betonnen ondergronden. Hoge hechtsterkte.
ARTIKELNUMMER

EAN-CODE

KLEUR

VERPAKKING

PALLET

30820724

4008373122844

beige

1,1 kg flacons
(8 per doos)

40 (dozen)
(320 flacons)

30606117

4008373122370

beige

11 kg jerrycan

40

150-300 g/m2

1-2 h

AQUA BLOCKER
Als waterkerende laag buiten bij o.a. kelderwanden, betonfunderingen, betondaken en
hoekafdichtingen. Voor reparaties van dakgoten, aansluitingen bij dakkoepels en dakranden.
Emissiearm, laag visceus en hoogelastisch. Rol- en kwastbaar. Verwerking vanuit patronen,
blikken of emmers. Tot 5 mm scheuroverbruggend, UV-bestendig. Kan ook op vochtige
ondergronden gebruikt worden.
ARTIKELNUMMER

EAN CODE

KLEUR

VERPAKKING

VERPAKT PER

30139355

4026923602820

grijs

290 ml patroon

12

30814436

4026923602615

grijs

1 kg blik

6

30139354

8713572029998

grijs

6 kg emmer

1

30139351

4026923602851

grijs

14 kg emmer

1

DIN
15833

AQUA BLOCKER LIQUID
Zelfnivellerende Aquablocker voor horizontale oppervlakken.
ARTIKELNUMMER

EAN-CODE

KLEUR

VERPAKKING

PALLET

30132090

4026923602813

grijs

14 kg emmer

30

DIN
15833

AQUA BLOCKER VLIES
Een polyester weefsel voor de versterking van Aqua Blocker en Aqua Blocker Liquid voor zware
belastingen.
ARTIKELNUMMER

EAN-CODE

KLEUR

VERPAKKING

VERPAKT PER

30604029

4026923604688

wit

rol 50 m / 100 cm br 1

Professionele vochtweringsystemen
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BATUBAND
Afdichten en repareren van dakgoten, lichtkoepels, etc. Flexibele, bitumineuze band die zeer
geschikt is voor diverse reparaties. Hoge kleefkracht. Dikte 1,2 mm. Verwerkingstemperatuur
vanaf 5°C.
ARTIKELNUMMER

EAN CODE

KLEUR

VERPAKKING

VERPAKT PER

rol 10 m
(breedte 5 cm)
rol 10 m
(breedte 7,5 cm)
rol 10 m
(breedte 10 cm)
rol 10 m
(breedte 15 cm)
rol 10 m
(breedte 30 cm)
rol 10 m
(breedte 5 cm)
rol 10 m
(breedte 7,5 cm)
rol 10 m
(breedte 10 cm)
rol 10 m
(breedte 15 cm)
rol 10 m
(breedte 30 cm)

6

30607995

4008373126323

grijs

30607996

4008373126330

grijs

30607997

4008373126347

grijs

30607998

4008373126354

grijs

30607999

4008373126361

grijs

30608001

4008373126378

aluminium

30608002

4008373126385

aluminium

30608003

4008373126392

aluminium

30608004

4008373126408

aluminium

30608005

4008373126415

aluminium

4
3
2
1
6
4
3
2
1

BATUBAND PRIMER
Vloeibaar bitumineus voorstrijkmiddel voor BatuBand, SK 3000 S en Elastoroof LF op poreuze
ondergronden.
ARTIKELNUMMER

EAN CODE

KLEUR

VERPAKKING

VERPAKT PER

30022340

4008373122332

zwart

1 l blik

6

ISO-SPACHTELMASSE LF
Hoogwaardige polymeergebonden reparatiepasta op bitumenbasis voor het repareren van
gaten, scheuren en lasnaden in daktoepassingen.

24

ARTIKELNUMMER

EAN CODE

KLEUR

VERPAKKING

PALLET

30820994

4026923603063

zwart

1 kg blik
(6 per doos)

60 (dozen)
(360 blikken)

30820995

4026923603070

zwart

4 kg emmer

90
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ELASTOROOF LF
Een rubbergemodificeerde, bitumineuze dakreparatiekit met een goede hechting. Geschikt voor
het afdichten van knelprofielen, daktrimmen en dakdoorvoeren, reparatie van dakgoten of
bitumineuze dakbedekking, het verlijmen van isolatiemateriaal, etc.
ARTIKELNUMMER

EAN-CODE

KLEUR

VERPAKKING

VERPAKT PER

30131763

4008373121014

zwart

300 ml patroon

20

EPDM ADHESIVE & SEALANT
Een neutrale daklijmkit op basis van SMP. De daklijmkit is vrij van oplosmiddelen, isocyanaten en
siliconen. EPDM Adhesive & Sealant wordt gebruikt als kit voor het afdichten van
dakrandafwerkingen, naadverbindingen, aluminium daktrimmen en als lijm voor het verlijmen
van overlappingen en EPDM- herstellingen.
ARTIKELNUMMER

EAN CODE

KLEUR

VERPAKKING

VERPAKT PER

30608958

8713572039164

zwart

290 ml patroon

12

30609048

8713572039188

zwart

600 ml patroon

12

FOLIEN KLEBER
Geschikt voor het verlijmen van dampremmende- en dampdichte lagen/folies aan gebouwen,
onderling en rondom kozijnen.
ARTIKELNUMMER

EAN CODE

KLEUR

VERPAKKING

VERPAKT PER

30603683

4008373119431

lichtblauw

310 ml patroon

20

SUPER METALL
Een elastisch, metaalkleurig afdichtingsmiddel op basis van SMP. Super Metall is uitermate
geschikt voor het afdichten van onbewerkte, ongelakte metalen zoals RVS en geanodiseerd
aluminium. De metallic kleur geeft een fraaie afwerking van metalen op diverse ondergronden.
ARTIKELNUMMER
30606249

EAN CODE

KLEUR

VERPAKKING

VERPAKT PER

4008373123872

metallic
aluminium

305 g patroon

20
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Bostik winkelconcept
voor de dealer

Bostik biedt haar dealers een uniek winkelconcept. Ter verkoopondersteuning geeft Bostik de dealer
de mogelijkheid de vochtweringsproducten 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 Vochtweringstechniek 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
van Bostik. De contactgegevens van Bostik vindt u op de achterzijde van deze brochure.

26
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SMART PROJECT

NIEUWE FABRIEK DANONE NUTRICIA
Bij de realisatie van een gloednieuwe state-of-the-art fabriek in het

Danone kiest tijdens de bouw voor de nieuwste technologieën om de

Brabantse Haps (Nederland)

voor de Danone Nutricia Early Life

duurzaamheidsambities van het bedrijf kracht bij te zetten. De nieuwe

Nutrition divisie heeft Bostik in samenwerking met 'Excellent

fabriek zal zeer energie-efficiënt opereren en voldoen aan de meest

Vochtwering' een mooi en duurzaam vochtweringsproject mogen

strikte normen op het gebied van CO2-uitstoot.

uitvoeren en begeleiden. Danone wil met deze nieuwe fabriek
profiteren van de sterk groeiende en wereldwijde vraag naar haar

Het pand ligt achter een talud waardoor dit zorgvuldig afgedicht moet

internationale standaard en gespecialiseerde babyvoedingen.

worden om vochtindringing te voorkomen. Voor de buitenwanden van
het kantoor is dit gedaan met een goed verspuitbare Bitumineuze

Danone kiest voor Haps als locatie om de specifieke kennis van het

afdichting. Daarnaast is ook de Bostik SK 3000

huidige personeel te kunnen vasthouden. Ook ligt Haps in de nabijheid

Dichtungsbahn toegepast. Dit is een zelfklevend,

van Nutricia Research, het internationale R&D centrum van Danone op

scheuroverbruggend

het Utrecht Science Park dat onderzoek doet naar Early Life Nutrition

voor

en Advanced Medical Nutrition.

waterdichting en als muurbarrière. Bekijk de video!

een

veilige

en

waterdichtingsmembraan
permanent

structurele
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VERKLARING GEBRUIKTE PICTOGRAMMEN
Geschikt voor: Wand en vloer
binnen

Beloopbaar na ... uur

Certificering

Geschikt voor: Wand en vloer
binnen en vloeren buiten

Jerrycan

Vochtwerende
afdichtingstechnologie

Verbruik per m2

Vochtwerende
afdichtingstechnologie

Droogtijd

Certificering WTA

Geschikt voor: Wand binnen
en buiten

Certificaat

Geproduceerd met
behulp van biogas

Geschikt voor: Vloer binnen
en buiten, drukkend water

Voegbreedte

Conform bepaalde bouwnorm door het Duits
Instituut voor Normeringen

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

80-150
g/m2

2h

100 M2

Geschikt voor: Vloer binnen

5-60 mm

Verbruik

0,1-0,2 l/m2

Conform bepaalde bouwnorm door het Duits
Instituut voor Normeringen

Geschikt voor: Dak en wand
buiten

Conform Europese
regelgeving

Conform bepaalde bouwnorm door het Duits
Instituut voor Normeringen

Geschikt voor: Dak buiten

Gemodificeerde
dispersielijm

Conform bepaalde bouwnorm door het Duits
Instituut voor Normeringen

Geschikt voor: Dak/plafond
binnen

Geschikt voor ...
strekkende meter

Verwerken met roller

Gemodificeerde silaan
polymeerlijm

laagdikte

Getest door onafhankelijk
onderzoeksinstituut voor
bouwmaterialen in Duitsland

Kwast

Percentage werkzame
stof

Troffel

EC1 Plus

Regenvast

EC1R Plus

Spatel

Oplosmiddelvrij

Drukspuit

Certificering Kiwa

2h

28

DIN EN
15814
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Bouwproduct waarvoor geen
technische toepassingsnormen
bestaan, maar wel getest zijn op
geschiktheid voor bepaalde
toepassingen
Bouwproduct waarvoor geen
technische toepassingsnormen
bestaan, maar wel getest zijn op
geschiktheid voor bepaalde
toepassingen

Een internationale organisatie van
Duitse oorsprong (WissenschaftlichTechnische Arbeitsgemeinschaft fur
Bauwerkerhaltung und
Denkmalplege e.v). inzake
onderzoek en toepassingen van
bouwmaterialen in bouwrenovatie
en monumentenzorg.

EU-ETIKETTERING GEVARENSYMBOLEN
Bij de ontwikkeling van producten wordt door Bostik het gebruik van schadelijke grondstoffen zoveel
mogelijk beperkt. Door nieuwe ontwikkelingen en technologieën worden bij nieuwe inzichten inzake de
schadelijkheid van grondstoffen zoveel mogelijk onschadelijke alternatieven toegepast. Mocht het
uiteindelijk toch onmogelijk of ongewenst zijn om bepaalde schadelijke stoffen te vervangen dan is het
vaak niet te vermijden dat het product moet worden voorzien van een gevarenetiket. Op deze wijze wordt
de gebruiker voorzien van de juiste informatie om veilig met het product te kunnen werken.
Om gebruikers duidelijk te maken wat de gevaren van het product zijn en hoe men veilig met het product
kan omgaan, is een aantal producten voorzien van een gevaarsetiket. Deze etiketten zijn opgesteld in
overeenstemming met de EU Verordening 1272/2008, ook wel de CLP verordening genoemd. CLP staat
voor Classification Labelling and Packaging.
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LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN
LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN BOSTIK B.V. | BOSTIK BENELUX B.V. | BOSTIK BELUX SA-NV
VOORWAARDEN
Op alle aanbiedingen, orders en leveringen zijn onze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van toepassing.
LEVERINGEN
Franco huis voor leveringen boven € 350,-. Voor zendingen
minder dan € 350,- wordt € 25,- vracht- en administratiekosten in rekening gebracht.

30
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BETALINGEN
Betalingen netto binnen 30 dagen na factuurdatum.
RETOURREGELING
Neem contact op met de verkoopafdeling of uw
Accountmanager. Met een retourordernummer kunt u de
bestelling retourneren. Voor retourzendingen zijn
retourkosten verschuldigd.

NOTITIES
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Bostik B.V.

Bostik Benelux B.V.

Bostik Belux SA-NV

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

Denariusstraat 11, 4903 RC, Oosterhout, Nederland

Meulestedekaai 86, B 9000, Gent, België

Telefoon: + 31 (0)73 6244 244

Telefoon: +31 (0)162 491 000

Telefoon: + 32 (0)9 255 17 17

www.bostik.nl

www.denbraven.com

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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