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BOSTIK IS WERELDWIJD EEN TOONAANGEVEND 

LIJMSPECIALIST VOOR BOUW, INDUSTRIE EN 

CONSUMENTEN. MET HAAR NIEUWE VISUELE IDENTITEIT  

HEEFT BOSTIK HAAR NIEUWE MERKPORTFOLIO FLINK 

GEOPTIMALISEERD EN DE WERELDWIJDE HERKEN- 

BAARHEID VERSTERKT.

De slogan ‘smart adhesives’ weerspiegelt de missie van het 

bedrijf, namelijk de ontwikkeling van intelligente en 

innovatieve lijmoplossingen die functioneel en efficiënt zijn. 

In het nieuwe logo staat als beeldmerk de groene Gekko, die 

bekend staat om zijn bijzondere kleefkracht die het mogelijk 

maakt op vrijwel ieder oppervlakte te blijven plakken en zelfs 

zijn hele lichaamsgewicht met 1 teen kan houden. De gekko 

symboliseert Bostik’s intelligente lijmoplossingen die flexibel, 

efficiënt en gebruiksvriendelijk zijn.

“Het logo weerspiegelt wie we zijn” zegt Bernard Pinatel, 

Bostik’s CEO. Wij zijn meer dan 125 jaar toonaangevend in de 

ontwikkeling van innovatieve lijmoplossingen. Daardoor 

weten wij hoe je ‘slimme en duurzame lijmen’ kan produceren: 

functionele producten die veel meer kunnen dan alleen maar 

dingen aan elkaar vastplakken. De merknaam Bostik staat 

synoniem voor <smart adhesives> zegt Pinatel. We zetten 

innovatieve lijmtechnologieën in om op de wisselende 

economische, ecologische en demografische aspecten te 

reageren en een bijdrage te leveren aan een duurzame wereld.

OVER BOSTIK

Bostik is een wereldwijde toonaangevende specialist in lijmen, 

kitten, egalines en afdichtingen voor zowel de industriesector, 

de bouw als voor consumenten. Meer dan een eeuw 

ontwikkelen we innovatieve oplossingen die lijmen 

intelligenter en gebruiksvriendelijker maken om het dagelijkse 

leven en werken makkelijker te maken.

- 125 jaar ervaring in de ontwikkeling van slimme lijmoplossingen

- jaaromzet van ruim 1,6 miljard euro

- meer dan 4.800 medewerkers wereldwijd

- 50 vestigingen wereldwijd

- 14 Onderzoeks- en R&D centra wereldwijd

BOSTIK AEROSTOP BUILDING SYSTEMS 

Luchtdicht bouwen is cruciaal om energiezuinig te bouwen! 

Een goede luchtdichtheid is belangrijk om een comfortabel 

binnenklimaat te realiseren, met een gezonde binnenlucht en 

een goed functionerend ventilatiesysteem, zonder tocht en 

vochtproblemen. Hierdoor levert luchtdicht bouwen een 

flinke besparing op, omdat er geen energieverspilling meer 

plaatsvindt in het huis. 

Bostik heeft een slim en duurzaam assortiment ontwikkeld 

om een goede luchtdichtheid te realiseren, bij zowel 

bestaande als nieuwbouw. Het pakket bestaat uit diverse 

gecertificeerde folies en tapes, een butylband, primers, lijm, 

kit, vloeibaar rubber membraan  en een flexibele PU-schuim. 

Hiermee kunnen kieren, voegen, e.d. luchtdicht, slagregendicht 

en warte isolerend gemaakt worden. 

Welcome 
to the new Bostik
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WAT IS HET? 

Luchtdicht bouwen betekent dat naden en kieren in een 

gebouw gedicht worden, om daarmee te voorkomen dat er 

ongewenst verwarmde lucht uit het huis ontsnapt, ook wel 

exfiltratie genoemd. Maar er kan ook sprake zijn van infiltratie. 

Dat betekent dat er ongewenste lucht van buiten naar binnen 

komt. Door een gebouw luchtdicht te maken wordt 

voorkomen dat koude en droge lucht van buiten in contact 

komt met de vochtige en warme binnenlucht, waardoor 

vochtproblemen (schimmels) kunnen ontstaan.

Bij luchtdicht bouwen is een goed ventilatieontwerp een 

vereiste. De luchtstromen worden gecontroleerd via bewust 

aangebrachte openingen. Dit maakt het ook mogelijk om 

vraaggestuurd te ventileren waarbij de ventilatiebehoefte 

wordt afgestemd op de luchtkwaliteit van de ruimte. De 

relatieve luchtvochtigheid blijft op peil en vervuilde lucht 

wordt afgevoerd, zodat er een comfortabel en gezond 

binnenklimaat ontstaat.

REGELGEVING 

De energieprestatiecoëfficiënt (EPC) drukt uit hoe 

energiezuinig een gebouw is. Hoe energiezuiniger het gebouw 

is, hoe lager de norm. De EPC-norm wordt voor 

nieuwbouwwoningen al sinds 15 december 1995 berekend.  

In 2016 gold een eis van 0,8. De EPC-berekening is opgenomen 

in het bouwbesluit en sinds 1995 is het verplicht deze bij een 

bouwaanvraag in te dienen. Vanaf 2011 gold de strengere 

norm van 0,6. Vanaf 2015 is de EPC norm nog verder 

aangescherpt tot 0,4. 

De energieprestatiecoëfficiënt van een woning drukt de 

energetische prestatie van een woning uit. De waarde 1,0 is 

ongeveer wat een gemiddelde woning in 1990 presteerde. 

Een woning met een EPC van 0,6 gebruikt dus nog maar 60% 

van de energie, die zo’n woning twintig jaar terug gebruikt zou 

hebben. De overheid scherpt de norm steeds verder aan zodat 

er in 2020 energieneutrale gebouwen en woningen worden 

gebouwd. Het doel van de aanscherping is de CO2-uitstoot in 

Nederland reduceren. 

VOORDELEN VAN LUCHTDICHT BOUWEN! 

De belangrijkste redenen om Luchtdicht te bouwen: 

- Minder energieverbruik, minder CO2-uitstoot 

- Comfortabel wonen en werken; geen last van tocht, beter 

binnenklimaat 

- Geluidwering; elk luchtlek zorgt voor een vermindering van 

de geluidsisolatie. 

- Slagregendicht; voorkomen van vochtproblemen 

- Langere levensduur materialen (verf, kozijnen, etc) 

Waarom 
Luchtdicht Bouwen! 
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Ongewenst 
luchtverlies!

LUCHTDICHTHEID 

Het Bouwbesluit stelt eisen aan de luchtdoorlatendheid van 

een gebouw. Er wordt gesteld dat de luchtdoorlatendheid 

van de thermische schil niet groter mag zijn dan qv;10 ≤ 0,2 

m3/s (200 dm3/s) bij een drukverschil van 10 Pascal (de druk 

die een kracht van 1 newton uitoefent op 1 vierkante meter = 

Pa.). Dit zijn minimale eisen. In de praktijk wordt al vaak een eis 

met betrekking tot luchtdichtheid aangehouden van qv;10 ≤ 

100 dm3/s. Door de verlaging van de EPC naar 0,6 zal de vraag 

naar nog beter luchtdicht bouwen groter worden. De eis met 

betrekking tot luchtdichtheid bij een passief huis is gesteld op 

maximaal qv;10 ≤ 15 dm3/s. 

DE QV;10-WAARDE? 

Met de luchtdoorlatendheid (aangeduid met qv;10) wordt 

bedoeld ‘de luchtvolumestroom (qv) die ontstaat via de kieren 

en naden die zich in een gebouw bevinden, bij een drukverschil 

van 10 Pascal’ (uitgedrukt in dm3/s of m3/s). Met andere 

woorden: dit is de ongewenste luchtverplaatsing tussen 

binnen en buiten die op een andere manier ontstaat dan door 

de daarvoor aange- brachte ventilatieopeningen. 

WARMTE- EN LUCHTLEKKEN: 

Ongewenst luchtverlies geeft niet alleen extra kosten, maar 

veroorzaakt ook hinderlijke tocht waardoor het wooncomfort 

wordt verminderd. 

In de praktijk zijn dit grote ongewenste luchtinfiltraties: 

- Aansluitingen tussen kozijnen en gevels 

- Aansluiting van daken op gevels 

- Aansluitingen rondom dakkapellen 

- Dak- en geveldoorvoeringen 

- Kierdichting van ramen en deuren 

- Aansluiting tussen begane grond en fundering 

METEN = WETEN 

Er zijn diverse mogelijkheden om lucht-/warmtelekkages 

vast te stellen. De meest gebruikte mogelijkheden zijn de 

Blowerdoortest en Thermografie. Daarnaast is het mogelijk 

om lucht- en warmtelekkages aan te tonen via ‘Rook’ en via 

‘Geluidsbeelden’. 

COMMON LEAKAGE:

1. Aansluiting begane grond / verticale muur

2. Aansluiting vensterbank  / verticale wand

3. Aansluiting raamkozijn / verticale wand

4. Aansluiting raamkozijn / verticale wand (horizontaal)

5. Verticale wand (dwarsdoorsnede)

6. Perforatie verticale wand

7. Aansluiting bovenste verdieping / verticale wand

8. Perforatie plafond

9. Aansluiting frans balkon / verticale wand

10. Aansluiting schuin dak / verticale wand

11. Perforatie schuin dak

12. Aansluiting schuin dak / nok

13. Aansluiting schuin dak / raam

14. Aansluiting zonwering / verticale wand

15. Aansluiting verdiepingsvloer / verticale wand

16. Aansluiting deurpost / verticale wand

17. Aansluiting drempel / onderdorpel

18. Perforatie begane grond / kruipruimte of kelder

19. Aansluiting schacht / toegangsdeur

20. Aansluiting tussenwand / verdiepingsvloer
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Éénvoudig 
Luchtdicht Bouwen! 

BOUWFYSICA LUCHTDICHT BOUWEN 

Bij Luchtdicht Bouwen zijn er drie elementen die belangrijk zijn om tot een goede afdichting te 

komen, namelijk: 

-  binnenzijde gebouw -> luchtdichting 

-  middenzijde constructie/element -> thermische isolatie 

-  buitenzijde gebouw -> Regenkering 

Op basis van deze 3 elementen heeft Bostik een assortiment ontwikkeld om in verschillende 

bouwsituaties (nieuwbouw of renovatie) een oplossing te bieden.

3. LUCHTDICHTING 

Het is noodzakelijk luchtdicht te 

zijn achter de warme (binnen)zijde 

om bijvoorbeeld koude buitenlucht 

niet in contact te laten komen met 

de warme, vochtige lucht die in 

het gebouw aanwezig is. Luchtdicht bouwen 

voorkomt hinderlijke luchtstromen en 

codensatie en drukt direct de energiekosten. 

2. THERMISCHE ISOLATIE 

In de middenzijde van een 

constructie dient een 

isolerende brug te worden 

aangebracht die niet of 

minder gevoelig om warmte 

of koudte op te nemen, waardoor de warme 

binnenzijde en de koude buitenzijde niet 

direct met elkaar in contact, waardoor 

minder energieverbruik nodig is een 

behaagelijk binnenklimaat. 

1. WATERKERING 

Een goede bescherming 

tegen vocht en regen gaat 

rot en schimmelvorming 

tegen. Dat is niet alleen 

belangrijk voor de gezond- 

heider van de gebruiker van 

het gebouw, maar het verlengt ook de 

levensduur van het gebouw en voorkomt 

kostbare reparaties aan en vervanging van 

bouwdelen. 



Folies 
& Tapes
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AEROSTOP OUTSIDE FOIL
Een buitengewoon flexibel en rekbare folie, speciaal voor afdichting tegen externe 

weersomstandigheden en dus een ondoorlaatbare afdichting tegen slagregen op aansluitvoegen 

in venster-, deur- en paneelkozijnen. Het bestaat uit een flexibel, zacht synthetisch vlies, dat is 

uitgerust met een zelfklevende strip op de rand voor het snel en eenvoudig aanbrengen op 

raamkozijnen. Dankzij het luchtdichte, waterdampopen vliesfolie kan vochtigheid wel naar buiten 

ontsnappen.

AEROSTOP INSIDE FOIL
Een extreem flexibel en rekbare folie, speciaal voor een lucht- en waterdampdichte afdichting 

van voegen in vensters, deuren en panelen. Bostik Aerostop Inside Foil bestaat uit een flexibel 

zacht synthetisch vlies, dat is voorzien met een zelfklevende strip aan de rand voor het snel en 

makkelijk aanbrengen op kozijnen van vensters en deuren. Het waterdampdichte vlies  

membraan biedt een betrouwbare scheiding tussen de omstandigheden binnen en buiten.

ARTIKEL NUMMER EAN-CODE VERPAKKING PER OMDOOS

30607334 8713572036699 Rol 30 mtr / Br. 70 mm 8 rollen

30607339 8713572036705 Rol 30 mtr / Br. 90 mm 6 rollen

30607978 8713572038273 Rol 30 mtr / Br. 145 mm 4 rollen

ARTIKEL NUMMER EAN-CODE VERPAKKING PER OMDOOS

30607332 8713572036675 Rol 30 mtr / Br. 70 mm 8 rollen 

30607333 8713572036682 Rol 30 mtr / Br. 90 mm 6 rollen

30607985 8713572038266 Rol 30 mtr / Br. 145 mm 4 rollen

AEROSTOP EXPANSION TAPE
Een met een brandwerende polymeerdispersie geïmpregneerde pur-afdichtingstape. De tape is 

speciaal ontworpen voor voegen in gebouwen tot 100 m hoog, conform DIN 18055. Bostik 

Aerostop Expansion Tape voldoet aan de strenge eisen van de DIN 18542 editie 2009. Er is niet 

alleen sprake van bescherming tegen slagregen van minimaal 600 Pa (vergelijkbaar met 

windkracht 11 – Violent Storm), maar de dampdoorlatende afdichtingstape beschikt ook over 

uitstekende thermische en akoestische eigenschappen.

ARTIKEL NUMMER EAN-CODE KLEUR VERPAKKING
PER 
OMDOOS

30607344 8713572036750 zwart Rol 13 mtr / Br. 10 / 1-4mm 30

30607329 8713572036767 zwart Rol 8 mtr / Br. 15 / 4-9mm 20

30607346 8713572036774 zwart Rol 4,3 mtr / Br. 15 / 6-15mm 20

30607347 8713572036781 zwart Rol 3,3 mtr / Br. 20 / 9-20mm 15

30605751 8713572033803 grijs Rol 15 mtr / Br. 15 / 1-4mm 20

30605749 8713572033810 grijs Rol 15 mtr / Br. 20 / 1-4mm 15

30607348 8713572036798 grijs Rol 13 mtr / Br. 10 / 1-4mm 30

30607349 8713572036804 grijs Rol 8 mtr / Br. 15 / 4-9mm 20

30607350 8713572036811 grijs Rol 4,3 mtr / Br. 15 / 6-15mm 20

30607222 8713572036828 grijs Rol 3,3 mtr / Br. 20 / 9-20mm 15
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2D
Een multifunctioneel alles-in één afdichtingstape voor voegen. De voorgecomprimeerde tape is 

100% luchtdicht zodat er geen warmteverlies plaatsvindt. Daarnaast heeft het een optimale 

waterdamp- doorlaatbaarheid van binnen naar buiten toe. Dit bevordert de externe afvoer van 

vocht waardoor voegen sneller kunnen drogen.

3D
Een multifunctioneel alles-in één afdichtingstape voor voegen. De voorgecomprimeerde tape is 

100% luchtdicht zodat er geen warmteverlies plaatsvindt. Daarnaast heeft het een optimale 

waterdamp- doorlaatbaarheid van binnen naar buiten toe. Dit bevordert de externe afvoer van 

vocht waardoor voegen sneller kunnen drogen.

ARTIKEL NUMMER EAN-CODE VERPAKKING PER OMDOOS

30607342 8713572036736 Rol 20 mtr / Br. 64/3-18mm   10

30607343 8713572036743 Rol 20 mtr / Br. 74/3-18mm    5

ARTIKEL NUMMER EAN-CODE VERPAKKING PER OMDOOS

30607342 8713572036736 Rol 20 mtr / Br. 64/3-18mm   10

30607343 8713572036743 Rol 20 mtr / Br. 74/3-18mm    5
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ARTIKEL NUMMER EAN CODE VERPAKKING PER OMDOOS

30607669 8713572038280 Br. 150mm / Rol 25 mtr 1

30607694 8713572038297 Br. 150mm / Rol 100 mtr 1 

LUCHTDICHTTAPE
Bij het overbruggen van naden, kieren en scheuren dient er gebruik gemaakt te worden van 

Aerostop Geotextiel. Dit is een speciaal geweven doek en kan naar alle kanten toe meerekken. 

Aerostop Geotextiel heeft een goede opname van de Aerostop Liquid Seal waardoor het na 

uitharding één gewapende, waterafdichtende laag vormt.

ARTIKEL NUMMER EAN CODE VERPAKKING PER OMDOOS

30609250 8713572039195 Br. 100mm / Rol 10 mtr 6

30609254 8713572039201 Br. 125mm / Rol 10 mtr 4

30609308 8713572039218 Br. 150mm / Rol 10 mtr 4

30609309 8713572039225 Br. 200mm / Rol 10 mtr 3

30609253 8713572039232 Br. 250mm / Rol 10 mtr 2

30609788 8713572039278 Br. 300mm / Rol 10 mtr 2

AEROSTOP BUTYL TAPE
Een zelfklevende tape voor het maken van lucht-, water- en dampdichte verbindingen tussen 

gevelelementen en draagconstructies. De tape heeft een (zwarte) versterkte laminaatfolie  

en een lijmlaag van zuiver butyl. De tape heeft een erg sterke hechting op diverse bouw- 

materialen.



Lijmen 
& kitten
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AEROSTOP INSIDE FIX
Een pasteuze montagelijm op acrylaat-dispersiebasis. Bostik Aerostop Inside Fix heeft een hoog 

vullend vermogen en kan in binnentoepassingen op de meeste gebruikelijke ondergronden zoals 

beton, metselwerk, hout, pleisterwerk en metaal worden toegepast. Bostik Aerostop Inside Fix 

is een systeemcomponent van het Bostik Aerostop Building System en wordt gebruikt voor 

verlijming van Bostik Aerostop Inside Foil.

ARTIKEL NUMMER EAN-CODE VERPAKKING PER OMDOOS

30607327 8713572036873 310 ml patroon 12

AEROSTOP SILOSEAL
Een extreem flexibel en rekbare folie, speciaal voor een lucht- en waterdampdichte afdichting 

van voegen in vensters, deuren en panelen. Bostik Aerostop SiloSeal bestaat uit een flexibel  

zacht synthetisch vlies, dat is voorzien met een zelfklevende strip aan de rand voor het snel en 

makkelijk aanbrengen op kozijnen van vensters en deuren. Het waterdampdichte vlies  

membraan biedt een betrouwbare scheiding tussen de omstandigheden binnen en buiten.

ARTIKEL NUMMER EAN-CODE VERPAKKING PER OMDOOS

30607330 8713572036859 310 ml patroon wit 12

30607331 8713572036866 310 ml patroon grijs 12

AEROSTOP SUPERFIX MS
Een oplosmiddelvrije, elastische montagelijm op basis van Silyl Modified Polymer (SMP).De Bostik 

Aerostop Superfix MS is bovendien prima toepasbaar als afdichtingskit. Bostik Aerostop Superfix 

MS is o.a. bijzonder geschikt voor het verlijmen van het product Bostik Aerostop Outside Foil. De 

Bostik Aerostop Superfix MS heeft een zeer goede hechting op de meeste bouwmaterialen, is 

blijvend elastisch, super sterk en kan zowel binnen als buiten worden toegepast (UV- en 

waterbestendig). Hierdoor is het product geschikt voor de meest uiteenlopende verlijmingen op 

ondergronden van hout, steen, beton, metaal en vele kunststoffen.  Uitstekend overschilderbaar 

met de meeste alkydhars- en watergedragen verfsoorten.

ARTIKEL NUMMER EAN-CODE VERPAKKING PER OMDOOS

30607204 8713572036880 290 ml patroon 12

AEROSTOP ACRYL SEAL
Een veelzijdig afdichtingsproduct op basis van acrylaatdispersie. Het product hardt na aanbren-

gen uit door verdamping van water. Bostik Aerostop Acryl Seal is bijzonder geschikt voor het luch-

tdicht afdichten van aansluitvoegen aan de binnenzijde van een gebouw. Bostik Aerostop Acryl 

Seal is eenvoudig te verwerken en overschilderbaar met watergedragen en synthetische 

verven.

ARTIKEL NUMMER EAN-CODE VERPAKKING PER OMDOOS

30607872 8713572038259 310 ml patroon 12



Gunfoam
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AEROSTOP ELASTO GUNFOAM
Een flexibel ééncomponent isolerend polyurethaanschuim met zeer hoge opbrengst. Speciaal 

ontwikkeld voor het flexibel afdichten en opvullen van voegen, naden en aansluitingen. Aerostop 

GunFoam Flex is specifiek getest conform de richtlijnen van NEN-EN 1026: 2000 om het 

luchtverlies te bepalen bij een druk tot 1050 Pa. Het luchtverlies is 25 keer lager dan de norm 

voorschrijft.

ARTIKEL NUMMER EAN-CODE VERPAKKING PER OMDOOS

30607185 8713572036545 750 ml bus (gun) 12



Liquid Seal
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AEROSTOP LIQUID SEAL
Een universeel toepasbaar,milieuvriendelijk afdichtingsmiddel dat na uitharding een duurzame, 

lucht- en waterdichte beschermende coating vormt. De coating hecht o.a. op beton, steen, 

metaal, bitumen, EPDM, hout, PVC en zink. Het ecologische product op waterbasis is niet toxisch, 

oplosmiddel- en VOC-vrij en vriendelijk voor de gebruiker en het milieu. De weer-, UV- en 

chemicaliënbestendigheid maken het een duurzaam product.

ARTIKEL NUMMER EAN-CODE VERPAKKING PER OMDOOS

30607411 8713572036897 310 ml  patroon 12

30607408 8713572036903 1 liter emmer 1 

30607409 8713572036910 5 liter emmer 1

30607692 8713572036927 20 liter emmer 1

ARTIKEL NUMMER EAN-CODE VERPAKKING PER OMDOOS

30607411 8713572036897 310 ml  patroon 12

30607408 8713572036903 1 liter emmer 1 

30607409 8713572036910 5 liter emmer 1

30607692 8713572036927 20 liter emmer 1

AEROSTOP GEOTEXTIEL
Bij het overbruggen van naden, kieren en scheuren dient er gebruik gemaakt te worden van 

Aerostop Geotextiel. Dit is een speciaal geweven doek en kan naar alle kanten toe meerekken. 

Aerostop Geotextiel heeft een goede opname van de Aerostop Liquid Seal waardoor het na 

uitharding één gewapende, waterafdichtende laag vormt.



Voorbehandelen
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PREP M
Washprimer. Één-staps  voorbehandeling van gesloten ondergronden, waaronder metaal en be-

paalde kunststoffen.

ARTIKEL NUMMER EAN-CODE VERPAKKING PER OMDOOS

30022110 8713572602207 500 ml blik 6

PRIMER MSP
Voorbehandeling van bepaalde gevelpanelen, steenachtige en overige poreuze materialen. 

Aanbrengen met speciale roller (of kwast). Minimale droogtijd 1 uur.

ARTIKEL NUMMER EAN-CODE VERPAKKING PER OMDOOS

30022080 8713572601101 500 ml blik 6

LIQUID 1
Milde reiniger, geschikt voor het reinigen en ontvetten van oppervlakken en gereedschappen. 

Met name verse kit-, primer- en lijmresten. Ook voor verwijdering verse bitumineuze dakkitten.

ARTIKEL NUMMER EAN-CODE VERPAKKING PER OMDOOS

30025380 8713572029530 1 l blik 6

GUN & FOAM CLEANER

Oplosmiddel in spuitbus voor het reinigen en wegspoelen van niet uitgehard PUR-schuim en

reinigen van PU pistolen.

ARTIKEL NUMMER EAN-CODE VERPAKKING PER OMDOOS

30607097 8713572035661 500 ml bus 12



Toebehoren
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DOSEERPISTOOL PU FOAMS
Metalen doseerpistool voor pur-schuim.

ARTIKELNUMMER EAN-CODE KLEUR VERPAKKING PER OMDOOS

30181671 8713572024542
aluminium 

/zwart
doos 1

HANDPISTOOL SUPERGUN OPEN
Open handpistool voor patronen voor zwaardere toepassingen.

ARTIKELNUMMER EAN-CODE KLEUR VERPAKKING PER OMDOOS

30181583 8713572024481 rood doos 1

HANDPISTOOL H 45
Half open professioneel handpistool voor moeilijk verspuitbare lijmen en kitten.

ARTIKELNUMMER EAN-CODE KLEUR VERPAKKING PER OMDOOS

30181722 8713572451225 zwart doos 1

TUITENSNIJDER
Voor het eenvoudig opensnijden van patronen en aansnijden van tuiten.

ARTIKEL NUMMER EAN-CODE KLEUR VERPAKKING PER OMDOOS

30607947 8713572037382 blauw per stuk 1
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Slim en duurzaam 
Luchtdicht Bouwen! 

Bostik biedt een eenvoudig maar compleet totaalpakket voor 

Luchtdicht Bouwen. Hiermee kan iedere ruimte 100% 

luchtdicht gemaakt worden. 

Er zijn verschillende soorten afdichtingsproducten die 

geschikt zijn voor Luchtdicht Bouwen, waaronder tapes, 

folies, coatings, kitten, pu-schuimen en profielen. Afhankelijk 

van de situatie of plek die luchtdicht gemaakt moet worden, 

kan een keuze worden gemaakt uit de verschillende Aerostop 

producten. Er is dus niet 1 product of systeem dat per definitie 

het beste is. Dit is afhankelijk van verschillende factoren. 

Sommige producten of systemen zijn wat goedkoper, maar 

vergt wat meer werktijd om aan te brengen. Andere 

producten/systemen kunnen soms in eerste instantie wat 

duurder zijn, maar doordat ze sneller verwerkt kunnen worden 

kan dit toch een zeer interessante optie zijn om te gebruiken 

bij het luchtdicht maken van meerdere huizen of gebouwen. 

Daarnaast is de kwaliteit en garantie van wezenlijk belang bij 

de keuze van de verschillende producten. Met de producten 

van het Bostik Aerostop systeem bent u zeker van kwalitatief 

hoogwaardige producten. 
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Slim en duurzaam 
Luchtdicht Bouwen! 

Iedere afdichting moet voldoen aan 3 bouwfysiche aspecten. In onderstaande tabel staat aangegeven welke combinaties  

van Bostik producten mogelijk zijn om te komen tot een juiste luchtdichting van aansluitingen raamkozijn/constructie.  

Bostik helpt u graag bij de keuze van de juiste producten om slim en duurzaam luchtdicht te bouwen.

 Binnen / Luchtdichting Midden / Thermische isolatie Buiten / Regenkering

1 Bostik Aerostop Acryl Seal Bostik Aerostop Foam Flex Bostik Aerostop Siloseal

2 Bostik Aerostop Outside Foil

3 Bostik Aerostop Inside Foil Bostik Aerostop Foam Flex Bostik Aerostop Siloseal

4 Bostik Aerostop Outside Foil

5

6 Bostik Aerostop Siloseal

7 Bostik Aerostop Inside Foil Bostik Aerostop Expansion Tape Bostik Aerostop Outside Foil

8 Bostik Aerostop Acryl Seal Bostik Aerostop Foam Flex Bostik Aerostop Expansion Tape

9 Bostik Aerostop Expansion Tape

10 Bostik Aerostop Expansion Tape Bostik Aerostop Foam Flex Bostik Aerostop Siloseal

11 Bostik Aerostop Outside Foil

12 Bostik Aerostop Expansion Tape
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3Bostik BV
De Voerman 8, 5215 MH ‘s-Hertogenbosch

Téléphone +31 (0)73 - 6 244 244

www.bostik.nl

Bostik Belux SA - NV
Meulestedekaai 86, B-9000 Gand, Belgique

Téléphone : +32 (0)9 255 17 17

www.bostik.be

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

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. 


