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BOSTIK 

Bostik is een wereldwijde lijmspecialist in de industriële 

productie, bouw- en consumentenmarkt. Al meer dan  125 jaar 

ontwikkelt Bostik intelligente en innovatieve lijmoplossingen. 

Op het gebied van gevelplaatverlijming is Bostik al ruim 25 jaar 

actief en toonaangevend qua kennis, ervaring en kwaliteit. Er 

zijn verschillende soorten gevelplaatmaterialen op de markt 

met ieder hun eigen specifieke kenmerken. Om deze reden 

heeft Bostik meerdere speciale gevelplaatlijmsystemen 

ontwikkeld om aan de allerhoogste eisen te kunnen voldoen.

ETERNIT EQUITONE

Onder de merknaam Equitone biedt Eternit een groot 

assortiment aan architectonische gevelbekledings-

materialen. Equitone verwijst naar de textuur en het uniek 

aanvoelen van vezelcement. Vezelcement is een mineraal 

composietmateriaal met uitstekende fysische en esthetische 

eigenschappen.

Het gevelplaatlijmsysteem van Bostik voor Equitone 

gevelpanelen is tot in lengte van dagen in staat om onder 

extreme omstandigheden, zoals aan de kust en op grote 

hoogten, de windbelasting op te vangen en een duurzame 

hechting te garanderen. Het lijmsysteem voorkomt dat de 

platen door het eigen gewicht zakken en vangt cyclische 

krimp en uitzetting door temperatuur- en vochtigheids-

veranderingen op. 

WAAROM GEVELPLATEN VERLIJMEN?

- blinde bevestigingsmethode (esthetischer)

- geen zichtbaar blijvende schroeven die vuilstrepen geven

- gebruik van dunnere panelen mogelijk

- de elastische lijm is beter bestand tegen trillingen

- gunstige spanningsverdeling

-  geen stofontwikkeling en lawaai door boren en schroeven

- vermindering van koude bruggen

- snelle en eenvoudige bevestigingsmethode

ETERNIT EQUITONE GEVELPANELEN 
VERLIJMD MET PANELTACK HM



GEGARANDEERD EEN DUURZAME GEVEL?

Het gebruik  van kwalitatief hoogwaardige producten van 

Eternit Equitone en Bostik geeft al zeer veel zekerheid met  

betrekking tot de levensduur van de gevel. Ook een juiste 

verwerking en bevestiging van de materialen is van zeer groot 

belang. Vandaar dat het verstandig is om de gevelpanelen te 

laten bevestigen door vakbekwame applicateurs.

Bostik heeft daarom, in samenwerking met het onafhankelijke

adviesbureau Afbouw Gevelsupport, een aantal applicatie- 

bedrijven opgeleid en gecertificeerd om zeker te zijn dat  het 

gevelplaatlijmsysteem volgens de juiste verwerkings-

voorschriften wordt aangebracht.

Maar welke garantie bieden goede producten en een  juiste 

verwerking in een bouwsysteem waarbij verschillende 

partijen betrokken zijn?

GARANTIE BIJ GEVELPLAATVERLIJMING

Iedereen die een product koopt, heeft wettelijk recht op een 

goed product. Een product moet voldoen aan de 

verwachtingen die men ervan mag hebben. Bij de bevestiging 

van een gevelplaatsysteem zijn meerdere partijen betrokken, 

zoals de fabrikant van de gevelplaten, de fabrikant van de lijm 

of andere bevestigingsmethode, de verwerker en de 

opdrachtgever (klant/bouwbedrijf/architect).  

Bij wie kan de klant terecht  als zich onverhoopt een probleem 

voordoet met de gevelplaatbevestiging? Dan moet eerst 

uitgezocht worden wat de oorzaak van het probleem is. Ligt 

het aan een bepaald product (de plaat, de lijm) of ligt het aan 

een onjuiste verwerking? Of heeft het bouwbedrijf/architect 

een fout gemaakt? Maar het kan ook gebeuren dat één van de 

betrokken partijen failliet is gegaan of is overgenomen. 

Kortom; als klant/opdrachtgever ga je dan een onzekere tijd 

tegemoet óf en wanneer het probleem opgelost gaat worden.

DÉ OPLOSSING: EEN ALL-RISK GARANTIEVERZEKERING

Bostik heeft het, samen met Eternit Equitone en de 

onafhankelijke partijen Afbouw Gevelsupport en Stichting 

Garantiefonds, mogelijk gemaakt om een verzekerde garantie 

oftewel een All Risk garantie bij gevelplaatverlijming af te 

sluiten. Hierbij worden de verschillende partijen niet meer  

los van elkaar gezien, maar als  

1 partij. Mocht er zich onverhoopt 

een probleem voordoen, dan is er 

maar 1 aanspreekpunt en kan er 

veel sneller een passende 

oplossing gevonden worden.

Tegen een 1-malige geringe 

premie kan deze verzekering 

worden afgesloten en bent u 

verzekerd van een groot aantal 

voordelen die deze All Risk 

garantieverzekering met zich 

meebrengt.



VOORDELEN ALL RISK GARANTIE

- Eén aanspreekpunt voor het gehele gevelplaatlijmsysteem 

(gebruikte producten en verwerking)

- Volledige garantie bij projecten (zelfs als één van de partijen 

failliet gaat)

- Spoedig herstel door een gecertificeerd montagebedrijf  

gedurende 10 jaar

- Zekerheid dat met hoogwaardige kwaliteitsproducten 

wordt gewerkt; specifiek ontwikkeld voor het complete 

gevelplaatlijmsysteem met Eternit Equitone gevelpanelen

- Tussentijdse controles door het onafhankelijke 

bouwadviesbureau Afbouw Gevelsupport

- Kwalitatief en ervaren verwerking geselecteerde en 

gecertificeerde applicatiebedrijven

 

WERKWIJZE

Meld uw project met Eternit Equitone panelen aan via Eternit 

Equitone, via Bostik of via één van de gecertificeerde 

applicateurs om gevelpanelen te verlijmen. Tijdens de 

aanmeldfase worden door de betrokken partijen de 

technische specificaties met elkaar besproken en afgestemd.  

Het project wordt via Bostik aangemeld bij Stichting 

Garantiefonds en daar officieel geregisteerd. Vervolgens kan 

het gevelplaat-lijmproject door een gecertificeerd 

montagebedrijf worden uitgevoerd. Dit is zeer belangrijk 

omdat deze bedrijven een speciale opleiding hebben gevolgd 

voor een goede  professionele gevelplaatverlijming, waardoor 

een duurzaam resultaat is gegarandeerd. 

Het project zal door de onafhankelijke controlerende instantie 

Afbouw Gevelsupport  worden begeleid en bewaakt. Als het 

project volgens de verwerkingsvoorschriften is voltooid, zal 

er een officieel garantiecertificaat worden getekend en 

overhandigd. In het geval van onvolkomendheden biedt de All 

Risk garantie de zekerheid dat het probleem zo snel mogelijk 

wordt hersteld, los van eventueel langdurige trajecten met 

onzekere afloop. De garantieverzekering is ondergebracht bij 

een gerenommeerde verzekeringsmaatschappij die borg 

staat voor schadevergoeding.

KORT SAMENGEVAT

Met de All Risk garantie wordt voor een periode van 10 jaar, 

door de verzekeringsmaatschappij volledige garantie 

verleend op de verlijming van Eternit Equitone gevelpanelen 

op een houten en metalen draagconstructie. Deelname is 

mogelijk tegen een zeer geringe premie ten opzichte van de 

aannemingssom van het complete gevelsysteem.

 

In geval van een defect wordt er zo spoedig mogelijk door de 

verzekeringsmaatschappij een onafhankelijke expert aan-

gewezen die het defect beoordeelt, zorg draagt voor een 

prijsopgave van de herstelwerkzaamheden en toestemming 

geeft om het herstel van het defect door een vakkundig 

montagebedrijf uit te laten voeren.

Om de kwaliteit van zowel het werk, maar  ook het gehele 

proces en de contacten met de verzekeringsmaatschappij te 

waarborgen wordt samengewerkt met de onafhankelijke 

partijen Stichting Garantiefonds Gevelsystemen en Afbouw 

Gevelsupport.

STICHTING GARANTIEFONDS GEVELSYSTEMEN 

Het Garantiefonds biedt financiële en bouwtechnische 

zekerheid voor het product gevelplaatverlijming door een 

uitgebreide kwaliteitszorg te koppelen aan een 

garantieverzekering. Mocht er binnen de garantietermijn 

schade optreden aan gevelprojecten die onder haar 

garantieregeling vallen, dan zorgt het Garantiefonds voor 

herstel van de schade of voor vervanging. Hiermee wil het 

onafhankelijke fonds ook opdrachtgevers overtuigen van de 

kwaliteit en de vele interessante toepassingen van 

gevelsystemen. Kiezen voor het Garantiefonds is kiezen voor 

betaalbare zekerheid. Door het constante toezicht op de 

kwaliteit zijn de risico’s laag. Hierdoor zijn ook de kosten van 

de garantiepremie laag. Daar komt nog bij dat het Garantiefonds 

onafhankelijk is en dus geen winstoogmerk kent.

AFBOUW GEVELSUPPORT

Afbouw Gevelsupport B.V. is een onafhankelijk adviesbureau 

in Gevelsystemen en   Afbouw. Zij zijn specialist in beoordeling,  

uitvoeringsbegeleiding, onderhoud en beheer van gevels, 

wanden, vloeren en plafonds. Voor de verzekerde garantie van 

Bostik-Eternit verlijmde gevelbeplating bewaakt Afbouw 

Gevelsupport B.V. een correcte en kwalitatief hoogwaardige 

uitvoering in de projecten. Dat doen zij door middel van 

praktijkgerichte inspecties. Deze zijn bedoeld om in positieve 

zin met betrokken bouwpartijen “de puntjes op de i” te zetten. 

MEER INFORMATIE?

Wilt u meer informatie ontvangen over de All-Risk garantie 

of heeft u andere vragen over gevelplaatverlijming, neem 

dan gerust contact met ons op (zie achterzijde)  of kijk op de 

website(s) www.bostik.nl / www.bostik.be of direct op  

www.gevelplaatverlijming.nl / www.gevelplaatverlijming.be

AFBOUW
GEVELSUPPORT



NIEUW!

Dé All-risk verzekering 
voor uw gevel projecten

EQUITONE GEVELPLATEN VERLIJMD MET BOSTIK PANELTACK HM

 ÉÉN GARANTIE VOOR HET GEHELE GEVELSYSTEEM:
 GEVELPLAAT, LIJM EN APPLICATIE

 MONTAGE DOOR GECERTIFICEERDE APPLICATEUR, 
 INCLUSIEF BOUWKUNDIGE CONTROLE EN BEGELEIDING

 10 JAAR LANG 100% ZEKERHEID OP VOLLEDIGE  
 SCHADEDEKKING EN HERSTEL



Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoekingen, 

alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de documentatie met de grootste 

zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- 

of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig 

achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten 

onze beoordeling vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor 

uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze verkopen en 

leveringen zijn van toepassing onze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.
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NIEUW!

Bostik BV
De Voerman 8, 5215 MH ‘s-Hertogenbosch

Telefoon +31 (0)73 - 6 244 244

www.bostik.nl

Bostik Belux SA - NV
Meulestedekaai 86, B-9000 Gent, België

Telefoon: +32 (0)9 255 17 17

www.bostik.be

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