
Bostik kan elke vloer-, wand- en gevelverlijming aan. Of het een 

standaardvloer betreft of zoals in het Belgische Gent, een extreem grote 

ziekenhuisvloer van 50.000 m2, die dagelijks intensief en zwaar wordt 

belast. Om de snelheid van uitvoering bij een dergelijk omvangrijk project 

te intensiveren werd de exclusieve Bostik pumping truck ingezet.

50.000m2 Vloeroppervlak betekent maandenlang werk om 

deze vloer, met een ondergrond van anhydriet voor te strijken, 

te egaliseren, en uiteindelijk te voorzien van een Tarkett pvc-

vloer. Om de snelheid van uitvoering te verkorten, beschikt 

Bostik, als éérste leverancier van kitten en lijmen over een 

pumping truck. Deze exclusieve pumping truck heeft de 

mogelijkheid om circa 750m2 vloeroppervlakte per uur te 

behandelen. Daarmee is deze pumping truck 3 tot 4 keer 

sneller dan het handmatig aanbrengen. Ook zijn er geen 

wachttijden en vindt er geen productverlies plaats tijdens het 

mengen. De Bostik Pumping Truck is een unieke, economische, 

milieuvriendelijke en schone manier om een hoge snelheid 

van uitvoering te realiseren.

Project: Algemeen Ziekenhuis mAriA middelAres, gent 

Bostik adviseert, begeleidt, verpompt en levert 

duurzame verlijming voor 50.000 m2 ziekenhuisvloer

ProjectPartners

Aannemer
Handelsvennootschap OBM, bestaande 

uit Oxfloor (Kortrijk) en Bourgeois Deco 

Contractors (Lebbeke)

toegePaste materialen:

Primer: Nibogrund G 17

Egaline: Niboplan Best

Lijm: Bostik Solfix 500

Professioneel advies

Elke uitvoering begint met een professioneel advies en Bos-

tik bewees vanaf de adviesfase haar meerwaarde. Product-

adviseur Stavros begeleidde het project van begin tot einde 

als rechterhand van Laurent Verhelst en Steven Debuf, die de 

directie voeren over de tijdelijke Handelsvennootschap OBM, 

bestaande uit de bedrijven Oxfloor (Kortrijk) en Bourgeois 

Deco Contractors (Lebbeke). Beide bedrijven zijn al meer dan 

15 jaar gespecialiseerd in de realisatie van soepele vloeren bin-

nen de gezondheidszorg en mochten de afgelopen jaren ver-

schillende nieuwbouwziekenhuizen met succes uitvoeren.



Gangen en ziekenhuiskamers

De oppervlakte van 50.000m2 behelst alle gangen en zieken-

huiskamers van dit imposante ziekenhuis Maria Middelares; 

dewelke zijn voorzien van Tarkett, een homogene pvc-vloer, 

die volledig is toegespitst op een zeer intensief gebruik in 

ziekenhuizen. Want wil een vloer, waar dagelijks tientallen 

bedden en karren over rijden en vele honderden mensen  

lopen, tientallen jaren meegaan, dan is een ultra hoogwaar-

dige toplaag vereist, maar mag zeker ook de verlijming daar 

niet voor onder doen. Tarkett en Bostik vormen in Gent een 

duurzame twee-eenheid. Laurent Verhelst: “In dit project 

heeft Bostik bewezen maatwerk te bieden en niet alleen top-

producten te leveren, maar van advies tot uitvoering zorg te 

dragen voor een optimale begeleiding. Tevens levert de inzet 

van de pompwagen een aanzienlijke bijdrage tot een  

efficiënte uitvoering.

Voorstrijk: Nibogrund G 17

De toegepaste voorstrijk: Nibogrund G 17 is een zeer emissie- 

arme primer, die vrij is van oplosmiddelen. Ter voorbereiding 

van de ondergrond is hij voorzien van een waterverdunbare 

hecht- en gronderingsdispersie. Nibogrund G 17 is geschikt 

voor zuigende en niet-zuigende ondergronden, o.a. cement-

dekvloeren, beton, natuur- en kunststeen, keramische tegels 

en plavuizen e.d. Hij is multifunctioneel toepasbaar en voldoet 

aan de eisen van vloerbedekkingswerkzaamheden volgens 

DIN 18365. 

Egaline: Bostik Niboplan Best

Vervolgens werd de Bostik Niboplan Best toegepast, een 

egaline van een zeer hoge kwaliteit: Een topproduct van Bos-

tik waarmee je in één bewerking een laagdikte van 15 mm kan 

aanbrengen. Dit product is ook geschikt om toe te passen bij 

gietasfalt met diktes tot maximaal 5 mm. Hij heeft een lange 

verwerkingstijd tot ongeveer 40 minuten en een zeer snelle 

toegankelijkheid van slechts 2 tot 3 uur; al na ongeveer 12 uur 

kan met het aanbrengen van de toplaag worden gestart.

Lijm: Solfix 500

Om de Tarkett pvc-vloer te verlijmen werd gebruik gemaakt 

van de Bostik Solfix 500, een oplosmiddelvrije acrylaatlijm 

voor pvc en rubber. De Solfix 500 is speciaal geschikt voor het 

verlijmen van homogene pvc, zoals in dit geval, en heterogene 

pvc, polyolefine- en rubbervloerbekleding. Hij is tevens  

geschikt voor het verlijmen van tapijtsoorten (synthetische 

rug) en halfsoepele tapijttegels. De Solfix 500 onderscheidt 

zich door zijn hoge aanvangskleefkracht, zijn lange opentijd 

en zijn geringe verbruik. Het is bijna vanzelfsprekend dat de 

vloer – mede volgens de eisen van DIN 18365 - vlak, duurzaam 

droog en schoon moet zijn. De wachttijd bedraagt 15 à 30 min. 

Tijdens ons bezoek zagen wij hoe de mensen van OBM op  

vakkundige wijze de lijm aanbrachten en vervolgens de vloer-

bekleding in het lijmbed legden en zorgvuldig aanwalsten met 

een zware rol. “Zo breng je topkwaliteit samen”, lacht Laurent 

Verhelst: “Want een topproduct als Bostik verdient een  

vakkundige montage. Op die manier creëer je jarenlange 

duurzaamheid”.

Bostik hotline

smart help  + 32 9 255 17 17
   + 31 73 6 244244 
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