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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 die 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 

hechtingen die de mens ooit is tegen gekomen. Zo kunnen ze kunnen  

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, kan zich makkelijk aan omgevingen aan-

passen, 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 e in de huidige markt tegenkomen.



Professionele producten 
en systemen voor 

stukadoors
BOSTIK IS WERELDWIJD EEN TOONAANGEVENDE PRODUCENT EN SPECIALIST IN LIJMEN, KITTEN, MORTEL- EN 

AFDICHTINGSSYSTEMEN VOOR DE BOUW-, INDUSTRIE- EN CONSUMENTENSECTOR. AL MEER DAN 130 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 duurzaamheids-

certificaten: 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.

- 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 STUCCO

Naast onze huidige assortimenten, biedt Bostik professionals 

nu ook een totaaloplossing voor stukadoors. Met de nieuwe 

Bostik Stucco producten bieden we de stukadoor een 

constante kwaliteit, hoogwaardige producten, technische 

advisering en praktische ondersteuning op het gebied van 

wandafwerking. Professionals zijn daardoor altijd verzekerd 

van een perfect eindresultaat. 
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1. Voorbehandelen

Om een hoogwaardige hechting te garanderen is 
het van groot belang om de ondergrond voor te 
behandelen. Deze voorbehandeling heeft tot 
doel de draagkrachtigheid van het hechtings- 
oppervlak te vergroten. Daarnaast dient het als 

bescherming van vochtgevoelige ondergronden.  
Voor alle mogelijke situaties, nieuwbouw of re-
novatie, heeft Bostik een voorbehandelings-
middel in het assortiment.
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ARDAGRIP CLASSIC 
Ardagrip Classic is een oplosmiddelvrij, gebruiksklaar voorbehandelingsmiddel voor poreuze, 

zuigende ondergronden, bijvoorbeeld: cementgebonden mortels, gipsplaten, gasbeton. Snel 

drogend. Makkelijk aan te brengen met roller of kwast.

80-150
g/m2

2 h

ARTIKEL
NUMMER

EAN CODE KLEUR VERPAKKING
PALLET 

HOEVEELHEID

30604977 4026923100005 licht groen flacon 1 kg 360 

30604953 4026923100012 licht groen jerrycan 5 kg 60

30604957 4026923100029 licht groen jerrycan 10 kg 32

ARDAGRIP XPRESS
Ardagrip Xpress is een gebruiksklaar voorbehandelingsmiddel voor niet-poreuze ondergronden. 

Eenvoudig met een roller dun aan te brengen. Zeer snelle droogtijd, waardoor men efficiënter 

kan werken. Makkelijk aan te brengen. Bij uitstek geschikt voor tegel over tegel.

ARTIKEL
NUMMER

EAN CODE KLEUR VERPAKKING
PALLET 

HOEVEELHEID

30604952 4026923602738 rood emmer  5 kg 51 

30610526 8713572039706 rood emmer  10 kg 30

ca. 100
g/m2

0,5 - 3 h

ARDAGRIP CONTACT 
Ardagrip Contact is een oplosmiddelvrije kunststofdispersie voor dichte, gladde, zwak zuigende  

en niet-zuigende ondergronden (beton). Het product is gebruiksklaar en kan met een roller 

worden aangebracht. Uitermate geschikt voor een betere hechting van gipspleister op beton.

ARTIKEL
NUMMER

EAN CODE KLEUR VERPAKKING
PALLET 

HOEVEELHEID

30611060 8713572039676 roze emmer  15 kg 30

ca. 100
g/m2



2. Vullen

Om een egale wandafwerking te kunnen 
garanderen, heeft Bostik verschillende producten 
in het assortiment om oneffenheden in het 

wandoppervlak te corrigeren. Deze fillers zijn 
geschikt voor diverse soorten ondergronden, zijn 
uitstekend schuurbaar en zeer goed af te werken. 
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STUCCO PLASTERBOARD FILLER 
Ultra lichtgewicht gebruiksklare vulpasta. Stucco Plasterboard Filler is een vrijwel krimpvrije, 

gebruiksklare vulpasta voor het in één keer vullen en repareren van scheuren en gaten. Daarnaast 

ook geschikt voor het uitvlakken van naden en schroefgaten in o.a. gipskarton wanden en 

plafonds. Ook voor het in één keer vullen, repareren en gladstrijken van gaten en barsten in 

steenachtige ondergronden zoals stucwerk, beton en sierpleister.

ARTIKEL
NUMMER

EAN CODE KLEUR VERPAKKING
PALLET 

HOEVEELHEID

30607948 8713572039683 wit patroon 310 ml 1248

30610507 8713572039690 wit emmer 1000 ml 240

STUCCO FILLER FINISH
Stucco Filler Finish is een gebruiksklare lichte pasta op dispersiebasis voor droge ruimtes 

binnenshuis die met een plamuurmes of spaan kan worden aangebracht. De pasta kan op 

ondergronden zoals beton, gasbeton, gipsplaten, groot formaat kalkzandsteen en pleisterwerk 

worden gebruikt. Stucco Filler Finish is geschikt voor het vullen, repareren en gladstrijken van 

gaten en barsten en kan tevens worden gebruikt als fijn pleisterwerk op wanden en plafonds of 

als ondergrond voor overige afwerkingen.

ARTIKEL
NUMMER

EAN CODE KLEUR VERPAKKING
PALLET 

HOEVEELHEID

30611004 8713572039744 wit emmer 11 kg 33

1,1 
kg/m2



3. Uitvlakken en  
egaliseren

De afwerking van wanden en plafonds vraagt in 
diverse ruimtes om verschillende soorten 
producten. Voor vele toepassingen en vrijwel 

alle ondergronden heeft Bostik een juiste 
oplossing in het assortiment, zowel op basis van 
gips als op basis van cement. 
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60 min
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STUCCO W-26  (voorheen Niboplan W-26) 
Stucco W-26 is een met kunsthars verrijkte wandegalisatie op basis van gips 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, het 

verankeren van elektriciteitsdozen, lasdozen en het verlijmen van gipsblokken, gasbetonblokken, 

gips-ornamenten, etc.

ARTIKEL
NUMMER

EAN CODE KLEUR VERPAKKING
PALLET 

HOEVEELHEID

30611191 8713572041020 wit emmer 5 kg 44

30611192 8713572041013 wit zak 17,5 kg 42

STUCCO W-110 
Stucco W-110 is een witte pleistermassa op basis van kunsthars gemodificeerd witcement. 

Uiterst geschikt voor het pleisteren van wanden en oppervlakken op het gebied van renovatie en 

sanering voor laagdikten tot 10mm. Na 24 uur afwerkbaar. Stucco W-110 wordt gekenmerkt door 

zijn uitstekende schuurbaarheid, is licht verwerkbaar en gemakkelijk glad te pleisteren.

ARTIKEL
NUMMER

EAN CODE KLEUR VERPAKKING
PALLET 

HOEVEELHEID

30610182 87135720039652 wit zak 20 kg 42

10 9

30 min
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Uitvlakken en 
repareren van wanden

NIEUW! 

GESCHIKT VOOR UITVLAKKEN
EN REPARATIES VAN 5 - 40 MM

LANGE OPEN TIJD EN AL NA
CIRCA 3 UUR TE BETEGELEN

UITSTEKENDE HECHTING
EN HOOG STANDVERMOGEN

Improved
Formula

DUST REDUCED

Improved
Formula
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STUCCO W-105
Een hydraulisch uithardende, fijnkorrelige uitvlakmortel voor wanden. Geschikt voor het 

uitvlakken en herstellen van kleine scheuren en oneffenheden in wanden binnen en buiten voor 

laagdikten tot 5 mm. Ook geschikt voor natte ruimten. Geschikte ondergronden zijn 

cementgebonden en andere steenachtige ondergronden zoals (gas)beton, prefabelementen in 

beton, stortbeton en metselwerk. Stucco W-105 kan ook aangebracht worden als dunpleister 

op o.a. kalkzandsteenelementen en cellenbeton als voorbereiding van de ondergrond voor 

toekomstig tegelwerk. 

ARTIKEL NUMMER EAN CODE KLEUR VERPAKKING PER PALLET

30605027 4008373122295 grijs zak 25 kg 42

STUCCO W-140
Een hydraulisch uithardende cementgebonden uitvlakmortel met lichtgewicht vulstoffen. 

Geschikt voor binnenwanden of plafonds van bijv. renovatieprojecten voor laagdikten tot 40 

mm. Hierbij is het van belang dat de ondergrond voldoende uitgevlakt wordt en dat alle gaten 

zijn opgevuld. Bij voorkeur met één product om tijd te besparen en om fouten te voorkomen. 

Stucco W-140 is een hoogwaardige uitvlakmortel waarmee oneffenheden, diepe gaten en/of 

scheuren opgevuld kunnen worden. Ook kunnen wanden gerepareerd en uitgevlakt worden. 

Tevens geschikt voor natte ruimten. Vanwege de snelheid van afbinden kan de wand snel 

betegeld worden. De Stucco W-140 is uitstekend verpompbaar en behoudt daarbij zijn goede 

eigenschappen.

STUCCO W-140 DR: STOFGEREDUCEERD
Een hydraulisch uithardende cementgebonden uitvlakmortel met lichtgewicht vulstoffen. 

Geschikt voor binnenwanden of plafonds van bijv. renovatieprojecten voor laagdikten tot 40 mm. 

Hierbij is het van belang dat de ondergrond voldoende uitgevlakt wordt en dat alle gaten zijn 

opgevuld. Bij voorkeur met één product om tijd te besparen en om fouten te voorkomen. Stucco 

W-140 DR is een hoogwaardige uitvlakmortel waarmee oneffenheden, diepe gaten en/of 

scheuren opgevuld kunnen worden. Ook kunnen wanden gerepareerd en uitgevlakt worden. 

Stucco W-140 DR heeft stofreducerende eigenschappen. Tevens geschikt voor natte ruimten. 

Vanwege de snelheid van afbinden kan de wand snel betegeld worden. De Stucco W-140 DR is 

uitstekend verpompbaar en behoudt daarbij zijn goede eigenschappen.

ARTIKEL NUMMER EAN CODE KLEUR VERPAKKING PER PALLET

30605028 8713572033513 grijs zak 20 kg 42

ARTIKEL NUMMER EAN CODE KLEUR VERPAKKING PER PALLET

30612617 (DR) 8713572041327 grijs zak 20kg 42

40

40

40 min

6,05

6,0

6,0

45 min

45 min
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4. Gereedschappen
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ARTIKEL NUMMER EAN CODE KLEUR

30612960 8713572041105 blauw

ARTIKEL NUMMER EAN CODE KLEUR

30612848 8713572041129 blauw

ARTIKEL NUMMER EAN CODE KLEUR

30612961 8713572041143 blauw

ARTIKEL NUMMER EAN CODE KLEUR

30181181 4008373117123 blauw

15Gereedschappen - Bostik Stukadoorstechniek 

MENGEMMER 
Emmer voor het aanmaken van egalisatieproducten. Inhoud: 30L voor de aanmaak van 25kg 

poeder.

TROFFEL 
Geschikt als hulpmiddel om de aangemaakte mortel of egalisatieproduct op de spaan te scheppen 

of kleine reparatiewerkzaamheden mee uit te voeren. 

SPAAN 
Geschikt voor het aanbrengen van de uitvlakmortels en wandegalisatieproducten.

SPACKMES
Geschikt voor het gladstrijken van wanden en plafonds. 

MAATEMMER 
Maatemmer voor het afmeten van de hoeveelheid water voor het aanmaken van uitvlakmortels 

en wandegalisatieproducten. Inhoud: 10L.

ARTIKEL NUMMER EAN CODE KLEUR

30181180 4008373117130 transparant

* op bestelling

ARTIKEL NUMMER EAN CODE KLEUR

90010273* 8713572039140 zwart

MENGKUIP
Emmer voor het aanmaken van egalisatieproducten. Inhoud: 65L.

NIBOCLEAN PRO

Gebruiksvriendelijk doekje geïmpregneerd met speciale vloeistof geschikt voor het reinigen van 

verse vlekken (lijm- en siliconenresten, vet, olie, smeerstof, verf, etc. op gereedschap en op wand-

en vloerbekleding). Gebruiksklaar, ideaal voor onderweg, krachtige en propere reiniging.

ARTIKELNUMMER EAN-CODE VERPAKKING VERPAKT PER

30607677 4008373126255 8st/doos 560
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TOEPASSINGSTABEL

KEUZETABEL WANDEGALISATIES EN -FINISHERS.

Mits primer toegepast.
Mits droog, stabiel, draagkrachtig en vrij van loszittende delen etc.
Zonder toeslagstoffen

*
** 
***

STUCCO W-26 STUCCO W-110 STUCCO W-105 STUCCO W-140(DR) STUCCO FILLER 
FINISH

BASIS Gips Witcement Cement Cement Dispersie pasta

TOEPASSINGSGEBIED Wanden en plafonds 
Binnen

Wanden en plafonds 
Binnen

Wanden
Binnen en buiten

Wanden, plafonds 
en vloeren
Binnen

Wanden en plafonds  
Binnen

METSELWERK      

NIEUW METSELWERK • • • •

GEMENGD METSELWERK • • • •

BREUKSTEEN • • • •

KALKZANDSTEEN

BLOKKEN, STENEN, 
ELEMENTEN • • • • •

CELLENBETON • • • • •

GIPSBLOKKEN • •* • •* •

BETON

GLAD OF PREFAB • • • • •

RUW • • • • •

OUDE SITUATIE

BESTAAND STABIEL 
STUCWERK** • • • •

NIEUWE SITUATIE

RUW GEKRABTE DROGE 
GIPSLAAG • • •* •*

PLAATMATERIAAL

GIPSKARTONPLATEN • • •** •

EIGENSCHAPPEN

VERWERKINGSTIJD BIJ 20° C ca. 60 min. ca. 30 min. ca. 40 min. ca. 45 min.

LAAGDIKTE tot 0 mm 1 - 10 mm tot 5 mm*** 2 - 40 mm max. 5 mm in één 
arbeidsgang

VERBRUIK IN KG/M² PER MM 
LAAGDIKTE 1,0kg/m²/mm 1,1kg/m²/mm 1,2kg/m²/mm 1,1kg/m²/mm 1,1kg/m²/mm

VERPOMPBAAR nee nee ja ja nee

CLASSIFICATIES EC1-R EC1-PLUS

GESCHIKT VOOR NATTE 
RUIMTEN nee nee ja ja nee
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LEVERINGSVOORWAARDEN

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.

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. 

LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN BOSTIK BV

VOORWAARDEN 

Op alle aanbiedingen, orders en leveringen zijn onze algemene 

Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van toepassing.

BETALINGEN 

Betalingen netto binnen 30 dagen na factuurdatum.

LEVERINGEN 

Franco huis voor leveringen boven € 500,-. Voor zendingen 

minder dan € 500,- wordt € 25,- vracht- en administratiekos-

ten 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. 
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Antwerpse Steenweg 19, 9080, Lochristi, België

Telefoon: + 32 (0)9 255 17 17

www.bostik.be

Bostik B.V. | Bostik Benelux B.V.

Denariusstraat 11, 4903 RC, Oosterhout, Nederland

Telefoon: +31 (0)162 491 000

www.bostik.nl

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. 


