
Werken met Bostik producten betekent voor ons: prettig samenwerken 

met vakmensen. Waarin we in elke fase -van voorontwerp tot uitvoering– 

gebruik kunnen maken van de kennis en ondersteuning van de Bostik 

adviseurs. Dat geeft vertrouwen, ook bij de opdrachtgever. Want ook bij 

grote projecten, zoals BMW Keram Airport Maastricht, kunnen wij de 

opdrachtgever garanties van duurzaamheid bieden.
Bostik staat voor een hoogwaardig eindproduct. Zeker 

wanneer dat gebeurt in combinatie met de optimale 

toelevering van Albers Parket Weert en de uitvoering van 

parketeur Van de Rijdt Parket uit Maastricht. Een perfecte 

drie-éénheid. “Bostik biedt naast een goed product vooral een 

perfecte ondersteuning, van adviesfase tot uitvoering. Dat 

geeft ons, maar zeker ook een relatie als BMW Keram de 

zekerheid dat wij ook een dergelijk omvangrijk project aan 

kunnen. Bostik biedt de ondersteuning dat een project goed 

verloopt. De opdrachtgever heeft de garantie dat hij over een 

aantal jaren nog steeds over een perfect vloer beschikt.

Project: BMW KeraM airPort Maastricht

‘Bostik producten; een garantie voor 
duurzaamheid’

ProjectPartners

opdrachtgever BMW Keram

Parket- en 
lijmleverancier

Albers Parket, Weert

Uitvoering Van de Rijdt Parket, Maastricht

toegePaste materialen:

Parfix Classic (voorheen Parcol Mono Hybride Easy)

Parfix D 38 (voorheen Parcol D 38)

Notelaar notenhout

Het renovatieproject BMW Keram betrof in totaal ongeveer 

680 m2 parketvloer,  verdeeld over 3 vloeren uitgevoerd in 

notelaar of te wel notenhout. Te weten de bar annex 

koffiecorner; een kantoor en een BMW presentatieplatform. 

De grootste uitdaging zat in het aanbrengen van de vloer van 

het presentatieplatform, waar het parket over een bestaande 

tegelvloer werd gelegd. Pascal van de Rijdt: “Dit levert een 

aanzienlijke kostenbesparing op. Men bespaart op het 

uitbreken en afvoeren van tegelvloer. Het vraagt wel om het 

gebruik van extra sterke lijmen. Op de bestaande tegelvloer 



werd eerst een onderplaat verlijmd en vervolgens de nieuwe 

vloer bevestigd. Voor het bevestigen van de ondervloer op de 

tegellaag werd het product: Parfix Classic toegepast. Een 

één-componentenlijm, die zorgt voor een harde elastische 

lijmlaag. De kracht van het product ontstaat door de nieuw 

toegepaste hybride technologie, die zorgt voor een 

uitstekende verlijming en snelle initiële hechting. Deze Parfix 

Classic biedt weerstand tegen vocht (zoals verlijming van teak 

in vochtige ruimtes). De vloer kan na het verlijmen direct 

worden betreden. Omdat de lijm géén water bevat, loopt men 

géén risico dat het hout gaat vervormen. Het product is 

oplosmiddel- en isocyanaatvrij en zoals bij BMW Keram het 

geval was, geschikt voor vloerverwarming en elektrische 

vloerverwarming.

Parfix D38

Vervolgens werd de notenlaar ( een notenhouten parketvloer) 

bevestigd met de waterarme dispersielijm Bostik Parfix D 38. 

Deze lijm is uitermate geschikt voor het verlijmen van 

ondervloeren: mozaïek, spaanplaatbroodjes, OSB (geschuurd) 

als ook voor het verlijmen van stroken (tapis) en Bourgogne 

vloeren (9 mm massief) op ondervloer. Het product is 

oplosmiddelvrij, zeer emissiearm/EC1 en zorgt voor een 

uitermate snelle verbinding. De vloer is direct in gebruik te 

nemen en laat zich eenvoudig verwerken 

Bostik, kwaliteit in advies en ondersteuning

“Wij kijken met trots terug op dit project”, zegt Pascal van de 

Rijdt. “Het geeft ons een entree in een zakelijk vloersegment, 

waar we tot nu toe minder aanwezig waren. Door de intensieve 

samenwerking met Albers Weert, maar zeker ook met Bostik, 

kunnen wij  de opdrachtgever de garantie bieden van een 

duurzame vloer die jarenlang meegaat. Kwaliteit geeft 

vertrouwen en die is bij Bostik, zowel in het product als in het 

advies, in hoge mate aanwezig`, besluit Pascal van de Rijdt.
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