
DE KEUZE VAN DE VAKMAN

 CATALOGUS  NON PAINT 2 



WOORD VOORAF

Voor u, beste schilder – decorateur, ligt de catalogus Non Paint 2, het broertje van de Non Paint 1. In deze module leveren wij u 
een compleet overzicht van alle egalisaties, plamuren, kitten en lijmen die wij in ons distributiecentrum op voorraad hebben en 
dus binnen 24u voor u beschikbaar kunnen zijn.

Met deze schat aan productinformatie kan u gegarandeerd de juiste, snelste, beste keuzes maken voor uw schilder- & interieur-
werken. Alle producten zijn ook op onze website terug te vinden, met bijhorende technische en veiligheidsfiches, instructiefilm-
pjes,... U vindt op onze website ook meteen de weg naar uw dichtstbijzijnde Copagro groothandel in de BENELUX.

Hou ook onze andere catalogi in de gaten. Steeds een up-to-date en compleet assortiment voor de vakman.

• Copagro Non paint 1 | uitgave Juni 2019
Werkkledij, persoonlijke bescherming, schoenen, maskeer- & protectiemateriaal, tapes, schuur- & reinigingsmateriaal 

• Copagro Tools 1 | uitgave September 2019
Handgereedschappen: verfborstels &-rollers, plamuurmessen, verfemmers,... 

• Copagro Paint | uitgave December 2019
Verven, chemische vloeistoffen, …

• Copagro Tools 2 | uitgave Maart 2020
Elektrisch gereedschap, ladders, trappen, steigers 

• Copagro Non-paint 2 | uitgave Januari 2021
Lijmen, kitten, egalisaties, plamuren, vulmiddelen

• Copagro Deco | uitgave voorzien 2021
Vloer, muur- & raambekleding, plinten & profielen

Veel leesgenot en tot binnenkort in één van onze Copagro groothandels.

 David De Waegeneer      Natalie Van Havere
 Sales & Marketing Director     Webshopbeheerder
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Dispersieprimer voor dekvloeren
GRIP A500 MULTI
GRIP A500 MULTI is een gebruiksklare, oplosmiddelvrije dispersieprimer. Te gebruiken 
als voorstrijk op poreuze en niet-poreuze ondergronden, zoals cement dekvloer, 
betonvloeren, polybeton zonder curing, anhydrietvloer (droging min.  12  u), oude 
tegelvloer, oude watervaste lijmresten. Als hechtingsverbeteraar voor egaliseer-
middelen.

• Zeer gemakkelijk aan te brengen
• Universele primer (geschikt op bijna alle ondergronden)
• Gering verbruik
• Zonder oplosmiddel
• Geschikt op vloerverwarming
• Gebruiksklaar
• Kleur: blauw
• Basis: styreen acrylaat
• Soortelijk gewicht: 1,05 gr/ml
• Verwerkingstemperatuur: +10 - +20 °C
• Houdbaarheid: 12 maanden
• Verbruik: 100-120 gr/m²

Art . Nr . Oud artikelnr Inhoud

30615711 30047913 5 kg

Voorstrijk voor gesloten  
ondergronden
GRIP A936 XPRESS
GRIP A936 XPRESS is een 1-component primer met een dubele functie: - hechtprimer 
in combinatie met het vochtscherm HYTEC E336 XTREM - hechtprimer voor gesloten 
ondergronden vóór het uitvlakken binnen.

• Polyvalente, hoogwaardige primer zonder oplosmiddel
• Tijdwinst bij het aanbrengen van een vochtscherm, zand instrooien niet nodig
• Creëert een hechtbrug op geblokkeerde ondergronden vóór het aanbrengen van 

egalisaties
• Gemakkelijk aan te brengen met een rol
• Geen geurhinder: kan in elk type lokaal gebruikt worden
• Kleur: wit
• Basis: kunstharsdispersie
• Soortelijk gewicht: 1,4 gr/ml
• Verwerkingstemperatuur: +15 - +20 °C
• Houdbaarheid: 12 maanden
• Verbruik: 100 gr/m²

Art . Nr . Oud artikelnr Inhoud

30615707 30601077 7 kg



VOORBEHANDELING

5

Instrooizand
S 409
Zand voor het instrooien van HYTEC E336 XTREM. 
Korrelgrootte: 0,4 - 0,9 mm. Verbruik: 2,5 à 3 kg/m².

• Betere hechting van de egaline of parketlijm op HYTEC E336 XTREM
• Kleur: beige-grijs
• Basis: zand
• Houdbaarheid: 12 maanden
• Verbruik: 2,5 - 3 kg/m²

Art . Nr . Inhoud

B12 3600 25 kg

Vochtscherm
HYTEC E336 XTREM
HYTEC E336 XTREM is een 2-componenten epoxyharsprimer 
en vochtscherm.

• Hoogwaardige primer
• Universeel inzetbaar
• Uitstekende hechtbrug
• Oplosmiddel- en krimpvrij
• Toepasbaar ongeacht het vochtgehalte van de ondergrond
• Kleur: geel
• Basis: 2-componenten epoxyhars
• Soortelijk gewicht: 1,08 gr/ml
• Verwerkingstemperatuur: +10 - +25 °C
• Houdbaarheid: 12 maanden
• Verbruik: 450-800 gr/m²

Art . Nr . Oud artikelnr Inhoud

30615716 30176194 5 kg

30615715 30176195 25 kg
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Niet-druppelende multifunctionele 
grondering
P3
• Voor wand, plafond en vloer
• Zeer emissiearm, oplosmiddelvrij
• Betrouwbare voorstrijk met een breed toepassingsgebied
• Grondering, hechtbrug en poriënafsluiting met waterafstotende werking
• Gemakkelijke schone verwerking, spat en druppelt niet
• Geen vervuiling van aangrenzende constructiedelen
• Geen verliezen door neerdruppelend materiaal
• Contact met huid en ogen wordt zo veel mogelijk vermeden
• Ideaal voor werkzaamheden boven het hoofd
• Toepassing: Binnen
• Droogtijd bij >20°C: ca. 1u - 3u

Art . Nr . Inhoud

60211 5 kg

Epoxy reparatiehars
Eponal 342
Eponal 342 is een 2-componenten epoxyhars voor het opvullen van (krimp)scheuren.

• Doeltreffend: geschikt voor het herstellen van (krimp) scheuren in alle afmetingen
• De herstelling is definitief en duurzaam (steviger dan het originele beton)
• Het gebruik van metalen voegkrammen is overbodig
• Kleur: grijs
• Basis: 2-componenten epoxyhars
• Soortelijk gewicht: 1,08 gr/ml
• Verwerkingstemperatuur: +10 - +25 °C
• Houdbaarheid: 12 maanden
• Verbruik: 450-800 gr/m²

Art . Nr . Inhoud

B30166622 5 kg
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1-component PU voorstrijk
PU30
• Afsluiting tegen verhoogde restvochtigheid in cementdekvloeren en betonnen 

vloeren tot maximaal 4 CM-%
• Voorstrijken op vochtgevoelige ondergronden
• Verstevigen van zuigende ondergronden
• Voorstrijken op nieuwe en oude ondergronden
• Snelvoorstrijk onder parketvloeren in combinatie met de reactielijmen van ARDEX
• Sneldrogend, na één uur verder te bewerken
• 1-componentproduct (gebruiksklaar)
• Lage viscositeit, hoog intrekkend vermogen
• Veelzijdig inzetbaar en gemakkelijk op te brengen
• Uiterst emissiearm
• Water- en oplosmiddelvrij
• Toepassing: Binnen
• Droogtijd bij >20°C: ca. 1u

Art . Nr . Inhoud

22390 11 kg

Voorstrijkconcentraat
P52
• Voor vloeren, wanden en plafonds
• Zeer emissiearm
• Vrij van oplosmiddelen
• Voorstrijk, hechtbrug en poriënafsluiter met waterafstotende werking
• Verhindert het opstijgen van luchtbellen uit de ondergrond
• Met water te verdunnen
• Toepassing: Binnen
• Droogtijd bij >20°C: ca. 90min. - 3u

Art . Nr . Inhoud

24762 1 kg

59185 5 kg

59188 10 kg
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Kwartszand
QS
Voor het afzanden van:
ARDEX EP 2000, ARDEX FB, ARDEX PU 5, ARDEX P 10 SR.

• Korrelgrootte 0,4 – 0,8 mm
• Gelijkmatig strooibeeld

Art . Nr . Inhoud

73124 25 kg

Epoxyhars
EP2000
Multifunctionele epoxyhars.
Oplosmiddelvrij, lage viscositeit, ongevulde twee componenten epoxyhars.

• Gronderen en versterken van ondergronden
• Afsluiten van scheuren in dekvloeren en beton
• Hechtbrug
• Rol- en strijkbaar
• Gemakkelijk te verwerken
• Hoge hechtsterkte
• Toepassing: Binnen - buiten
• Belastbaar: Na 1 dag
• Verwerkingstijd >20°C: ca.30 min.

Art . Nr . Inhoud

60170 1 kg

60202 4,5 kg

Giethars
FB
• Epoxyhars-basis
• Om een sterke verbinding te maken in scheuren in cementdekvloeren en andere 

ondergronden
• Als hechtbrug tussen ondergrond en frisse mortel of beton
• Zeer vloeiend, zeer hoge mate van indringing
• Toepassing: Binnen - buiten
• Belastbaar: Na 1 dag
• Verwerkingstijd >20°C: ca. 90 min.

Art . Nr . Inhoud

60200 1 kg
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Multi-primer
THOMSIT R 766
Voor absorberende en dichte ondergronden.

Producteigenschappen: 
• Uiterst geconcentreerd – zuinig in gebruik
• Voor vele doeleinden geschikt
• Sneldrogend
• Geschikt onder houten vloeren

Toepassingsgebied: Zeer emissiearm, geconcentreerd voorstrijkmiddel als hechtbrug 
voor Thomsit-egaliseermiddelen op cement/calciumsulfaatgebonden dekvloeren en 
betonvloeren, egalisatielagen, droogbouwplaten, oude, niet-zandgestrooide giet-
asfalt vloeren, stenen vloeren en keramische tegels, houten vloerdelen en spaanplaat 
P4 tot P7, reactiehars als tussenliggende primer.

• Droogtijd: 0 - 12 uur afhankelijk van de toepassing
• Temperatuurbestendig: 5 tot 50 °C

Art . Nr . Inhoud

30134 10 kg

Acrylic-primer ready-mixed
THOMSIT R 777 RM
Voor absorberende dek- en betonvloeren.

Producteigenschappen: 
• Bindt reststof
• Sluit poriën van dekvloeren en past het absorptievermogen aan
• Krachtige hechtbrug
• Zeer zuinig in gebruik

Toepassingsgebied: Zeer emissiearme dispersieprimer gebruikt als hechtbrug voor 
Thomsit-egaliseermiddelen op zuigende ondergronden zoals cementdekvloeren, 
betonvloeren, calciumsulfaatgebonden dekvloeren, egalisatie en droogbouwplaten. 
Kan ook worden gebruikt voor de directe verlijming van vloerbedekking op geschikte 
onderlagen met Thomsit-lijmen. Thomsit R 777 is niet geschikt als vochtscherm.

• Droogtijd: 0 - 24 uur afhankelijk van de toepassing
• Temperatuurbestendig: 5 tot 50 °C

Art . Nr . Inhoud

30131 10 kg
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Epoxy vochtscherm 2-c
THOMSIT R 755
Voor kritieke ondergronden en sterke belasting.

Producteigenschappen: 
• Hoogste barrière tegen restvocht
• Geen beperking van het maximale restvochtgehalte
• Zeer goede hechting, zelfs op licht vochtige ondergronden
• Extreem belastbaar
• Kan gebruikt worden voor PAH-decontaminatie
• Zeer emissiearm 

Toepassingsgebied: Zeer emissiearm epoxyhars tweecomponenten-voorstrijkmiddel 
voor het afsluiten van capillair optrekkend vocht of restvocht in onverwarmde 
cementdekvloeren en betonvloeren zonder beperking van het maximale restvocht-
gehalte, restvocht in verwarmde dekvloerconstructies met een maximaal 
restvochtgehalte van 6 CM %. Het afsluiten van oude, bestaande ondergronden en 
gietasfalt voorafgaand aan de direct verlijming met elastische parketlijmen (blokkeren 
van weekmakers). De bescherming van vochtgevoelige ondergronden, zoals stevig 
vastzittende lijmresten, droogbouwplaten, houten ondergronden, magnesia en 
magnesiumoxychloride dekvloeren. Als bindmiddel voor het maken van epoxyhars 
mortels en epoxyhars dekvloeren gebruikt in combinatie met Thomsit QS 10 / QS 20 
kwartszand. Hechtbrug “nat-in-nat” bij werkzaamheden aan nieuwe dekvloeren aan 
bestaande oppervlakken.

• Uithardingsduur: 12 uur
• Temperatuurbestendig: -20 tot 50 °C

Art . Nr . Inhoud

30159 7 kg
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Egaliseermiddel
Copegal
Egalisatiemassa voor de behandeling van binnenvloeren voor ruimten met intensief 
verkeer en bureaustoelen op wieltjes.

• Zelf-egaliserend
• Grote buigsterkte
• Geringe porositeit
• Uitstekende hechting
• Laagdikte: 1 tot 6 mm
• Verwerkingstijd: ± 25 min
• Beloopbaar op: > 2 uur
• Toepassing: Binnen
• Hoeveelheid water/ zak: 60 l

Art . Nr . Inhoud

COPEGAL 25 kg

Universeel voorstrijkmiddel
044 EUROPRIMER MULTI
Universeel voorstrijkmiddel voor het verbeteren van de hechting van egalisatie- 
middelen op alle steenachtige ondervloeren zoals zand/cement dekvloeren en 
anhydriet-gietvloeren. Eveneens geschikt voor gladde en gesloten ondergronden 
zoals, terrazzo, keramisch tegelwerk, monolietvloeren, etc. Tevens geschikt voor 
houten vloeren, oude, vastliggende, waterbestendige lijmrestanten, asfaltvloeren. 
Geschikt voor binnen en buiten. Emicode “EC1 Plus” en “Blauer Engel”.

• Zeer emissiearm
• Emicode EC1 Plus
• Universeel toepasbaar
• Gunstig verbruik
• IMO gecertificeerd
• Kleur: Wit
• Basis: Acrylaatdispersie
• Consistentie: Vloeibaar
• Verbruik: 50-75 g/m² bij gesloten ondervloeren. | 100-200 g/m² bij zuigende 

ondervloeren

Art . Nr . Inhoud

044 10 l
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Egaliseermiddel voor industriële 
toepassingen
Niboplan Direct
Niboplan Direct is een egaline met extreem hoge druksterkte voor cementdekvloeren, 
anhydrietdekvloeren, sneldrogende dekvloeren en beton. In laagdiktes van 1-10 mm 
in één laag toepasbaar. Te gebruiken als slijtlaag vanaf 3 mm dikte. Egaliseren 
zonder primer op normaal poreuze ondergronden. Kan bedekt worden met volgende 
vloerbekledingen: PVC, tapijt, linoleum, parket (laagdikte > 3 mm), rubber en tegels.

• Zonder primer toepasbaar op normaal poreuze ondergronden
• Snel uithardend
• Afwerken na 4 uur
• In dunne lagen te verwerken
• Verpompbaar
• Spanningsarm en zeer hoge drukweerstand
• Geschikt voor zwenkwielbelasting vanaf 1 mm laagdikte
• Geschikt voor vorkheftruckverkeer vanaf 3 mm laagdikte
• Kleur: grijs
• Basis: cement, hoog kunsthars gemodificeerd, grijs poeder
• Houdbaarheid: 6 maanden
• Verbruik: 1,5 kg/mm/m²
• Laagdikte: 1-10 mm

Beschikbaar tot einde voorraad.

Art . Nr . Inhoud

B12 3151 25 kg

Universeel egaliseermiddel
SL C350 UNIVERSAL
SL C350 UNIVERSAL is een universeel egaliseermiddel voor cementdekvloeren, 
sneldrogende dekvloeren, anhydriet en beton. Toepasbaar van 1-10 mm in één laag-
dikte. Zeer geschikt voor gebruik in openbare/publieke ruimtes. Renovaties: oude 
tegelvloeren, oude egalisatielagen, vloeren met lijmresten. SL C350 UNIVERSAL kan 
bedekt worden met volgende vloerbekledingen: pvc, tapijt, linoleum, rubber, parket 
(vanaf 3 mm laagdikte en verlijmd met WOOD H180 CLASSIC, WOOD H550 Eco Plus 
of WOOD H200 ELASTIC) en tegels.

• Bijzonder spanningsarm
• Perfect zelfvloeiend, ook in dunne lagen: minder schuren
• Geschikt op vloerverwarming
• Verpompbaar
• Kleur: grijs
• Basis: cement, met kunsthars gemodificeerd, grijs poeder
• Houdbaarheid: 6 maanden
• Verbruik: 1,5 kg/mm/m²
• Laagdikte: 1-10 mm

Art . Nr . Oud artikelnr Inhoud

30615473 30122834 25 kg
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Vezelversterkt egaliseermiddel
SL C780 FLEX
SL C780 FLEX is een zelfnivellerend egaliseermiddel gewapend met vezels voor 
gebruik binnen op houten vloeren, cementdekvloeren die gevoelig zijn voor lichte 
vervormingen en tegels. SL C780 FLEX kan bedekt worden met volgende vloer-
bekledingen: pvc, tapijt, linoleum, rubber, parket en tegelvloer. Toepasbaar voor 
laagdikten van 3 - 15 mm.

• Egaliseermiddel versterkt met vezels: spanningsvrij
• Absorbeert de relatieve beweging van de ondergrond
• Geschikt op vloerverwarming
• Zeer hoge drukweerstand
• Verpompbaar
• Kleur: grijs
• Basis: cement, met kunsthars gemodificeerd, grijs poeder
• Houdbaarheid: 6 maanden
• Verbruik: 1,6 kg/mm/m²
• Laagdikte: 3-15 mm

Art . Nr . Oud artikelnr Inhoud

30615448 30122833 25 kg

Hoogwaardig egaliseermiddel
SL C710 BEST
SL C710 BEST is een hoogwaardig cementair egaliseermiddel dat resulteert in een glad 
en hard oppervlak. SL C710 BEST is geschikt voor cementdekvloeren, sneldrogende 
dekvloeren, tegelvloeren en beton.
Toepasbaar in laagdiktes van 1-15 mm. Zeer spanningsarm en dus geschikt voor alle 
renovaties. SL C710 BEST kan bedekt worden met volgende vloerbekledingen: pvc, 
tapijt, linoleum, parket (laagdikte > 3 mm), rubber en tegels.

• Glad en hard oppervlak
• Zeer lange open tijd (40 minuten)
• Perfect zelfvloeiend, ook in dunne lagen: minder schuren
• Geschikt op vloerverwarming
• Zeer hoge drukweerstand
• Spanningsarm
• Verpompbaar
• Kleur: grijs
• Basis: cement, hoog kunsthars gemodificeerd, grijs poeder
• Houdbaarheid: 6 maanden
• Verbruik: 1,5 kg/mm/m²
• Laagdikte: 1-15 mm

Art . Nr . Oud artikelnr Inhoud

30615475 30602214 25 kg
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Standvaste reparatiemortel
SL C950 RENOQUICK
SL C950 RENOQUICK is een niet-zelfvloeiende reparatiemortel met snelle droging 
voor het herstellen van dekvloeren. SL C950 RENOQUICK is speciaal geschikt voor het 
nivelleren van grote oneffenheden op diverse ondergronden, het opvullen van gaten, 
het nivelleren en herstellen van trapneuzen en fijn modelleerwerk. Ook zeer geschikt 
voor het maken en herstellen van een helling. Voor het plaatsen van een soepele 
vloerbekleding is egaliseren noodzakelijk.

• Zeer emissiearm (A+)
• Standvast
• In dunne lagen aan te brengen
• Spanningsarm en snel doorhardend
• Fijnkorrelig
• Strekbaar met zand S409
• Kleur: grijs
• Basis: cement, kunsthars gemodificeerd
• Houdbaarheid: 6 maanden
• Verbruik: 1,6 kg/mm/m²
• Laagdikte: 1-50 mm

Art . Nr . Oud artikelnr Inhoud

30615444 30507960 25 kg

Vezelversterkt egaliseermiddel
SL C730 FIBRE
SL C730 FIBRE is een zelfnivellerend egaliseermiddel gewapend met vezels voor 
binnenvloeren. Geschikt als egaliseermiddel op houten vloeren, voor cementgebonden 
dekvloeren die gevoelig zijn voor lichte vervormingen en keramische tegelvloeren. 
SL C730 FIBRE kan bedekt worden met de volgende vloerbekledingen: PVC, tapijt, 
linoleum, rubber en tegels. Toepasbaar in laagdiktes van 1 - 10 mm.

• Product versterkt met vezels: spanningsvrij
• Absorbeert de relatieve beweging van de vloer
• Geschikt op vloerverwarming
• Verpompbaar
• Kleur: grijs
• Basis: cement, kunsthars gemodificeerd
• Houdbaarheid: 9 maanden
• Verbruik: 1,5 kg/mm/m²
• Laagdikte: 1-10 mm

Art . Nr . Oud artikelnr Inhoud

30615455 30503203 25 kg
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Glasvezels voor egalisatiemiddelen

Speciale glasvezels die bij het toevoegen aan egaliseermiddelen het risico op scheur-
vorming verminderen.

• Behoud van de consistentie en het nivelleringsvermogen van de egaline
• Verhoogt de treksterkte en buigtreksterkte
• Kleur: Wit
• Basis: korte AR-glasvezels
• Houdbaarheid: 24 maanden
• Verbruik: 250 gr/25 kg egaline

Art . Nr . Inhoud

B18 3304 250 gr

Egaliseermiddel  
voor binnen en buiten
SL C980 XPS
SL C980 XPS is een egalisatiemortel met snelle doorharding geschikt voor lokalen met 
intens verkeer (binnen en buiten). Voor laagdiktes van 3-15 mm, voor hogere diktes 
na toevoeging van 30% zand S409. SL C980 XPS is geschikt voor cementdekvloeren, 
sneldrogende cementdekvloer en beton zowel binnen als buiten in productiehallen, 
scholen, ziekenhuizen, ateliers, parkeergarages. Geschikt voor zware belasting met 
rollend materieel. SL C980 XPS kan met alle mogelijke bekledingen bedekt worden: 
PU of epoxy verf, gelijmde vloerbekledingen of als slijtlaag zonder bedekking.

• Zeer hoge indruk- en slijtweerstand
• Voor binnen en buiten
• Geschikt voor alle industriële afwerkingen zoals epoxy en PU
• Snel beloopbaar na 1 uur
• Geschikt op vloerverwarming
• Kleur: grijs
• Basis: cement, kunsthars gemodificeerd
• Verwerkingstemperatuur: +15 - +20 °C
• Houdbaarheid: 9 maanden
• Verbruik: 1,6 kg/mm/m²
• Laagdikte: 3-15 mm

Art . Nr . Oud artikelnr Inhoud

30615447 30123612 25 kg
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4-uren dekvloer bindmiddel
A38

• Voor het maken van snel bruikbare en belegbare cementdekvloeren verbonden aan 
de ondergrond of op een isolatie- of scheidingslaag

• Na 4 uren te beleggen met tegels, natuursteen- en betonsteentegels
• Na 2 dagen te beleggen met elastische en textiele vloerbedekkingen en parket
• Gecontroleerd bindmiddelsysteem = vrijwel krimp- en spanningsvrije verharding en 

droging
• Toepassing: Binnen - buiten
• Verwerkingstijd >20°C: ca. 60 min.
• Beloopbaarheid >20°C: ca. 2 - 3 u
• Legklaar >20°C: Tegels : na 4u / andere vloeren : na 2 dagen

Art . Nr . Inhoud

51140 25 kg

4-uren snelmortel
A38 MIX

• Kant-en-klare snelmortel vervaardigd met ARDEX A38 4 uren dekvloer bindmiddel
• Voor het maken van snel bruikbare en belegbare chapes verbonden aan de 

ondergrond of op een isolatie- of scheidingslaag
• Voor het saneren van cementdekvloeren
• Na 4 uren te beleggen met keramische tegels, natuursteen en betonsteentegels
• Na 2 dagen te beleggen met elastische en textiele vloerbedekking en parket
• Voldoet aan de eisen van DIN 18560 en EN 13813 (sterkteklasse CT-C35-F5)
• Toepassing: Binnen - buiten
• Verwerkingstijd: 60 min
• Legklaar na: ca. 4 à 48 u

Art . Nr . Inhoud

51139 25 kg
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Microtec vloeregalisatie
K39

• Uitvlakken en nivelleren van cement-, gietasfalt- en calciumsulfaat-dekvloeren, 
betonvloeren en andere geschikte vloeren voor het leggen van elastische en textiele 
vloerbedekkingen, tegels en parket

• Aanbrengen van gladde en vlakke legvlakken, speciaal ook voor PVC- en PVC-
design-bedekkingen en grote tegel- en plaatbedekkingen

• Extra lange verwerkingstijd
• Toepassing: Binnen
• Laagdikte: tot 10 mm
• Verwerkingstijd >20°C: ca. 40 min.
• Beloopbaarheid >20°C: ca. 2 à 3 u
• Legklaar >20°C: 5 mm na 1 dag / 10 mm na ca. 2 dagen / tegels na ca. 2 à 3u

Art . Nr . Inhoud

16775 25 kg

Vezelversterkte vloeregalisatie
FA20

• Met ARDURAPID-EFFECT
• Zeer emissiearm
• Cementbasis
• Optimale vloei-eigenschappen, zelfnivellerend
• Betrouwbaar door vezelversterking
• Scheurvrij, snel beloopbaar, snel belastbaar, snel bruikbaar
• Voor het uitvlakken en egaliseren van houten dekvloeren, spaanplaatelementen 

t.b.v. van een droog bouwsysteem, gietasfaltdekvloeren, oude ondergronden 
met lijmresten, alle gebruikelijke dekvloeren en ondergronden in oude en nieuwe 
gebouwen

• Voor het beleggen met textielbedekking en elastische vloerbedekking, keramisch 
tegelwerk, parket e.d.

• Toepassing: Binnen
• Laagdikte: > 3 mm
• Verwerkingstijd >20°C: ca. 30 min.
• Beloopbaarheid >20°C: ca. 120 min.
• Legklaar >20°C: < 10 mm : 1 dag / > 10 mm : 2 dagen

Art . Nr . Inhoud

53178 25 kg
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Snelegalisatie
K55
• SpeedTec = snel belegbaar
• Cementgebonden, sneldrogende egalisatie die de afbinding van lijmen versnelt
• Met optimale vloei-eigenschappen en zuiniger in verbruik
• Opslag ten minste 24 maanden
• Na 60 minuten belegbaar met textiele vloerbedekking, PVC-, PVC-design en CV-

bedekkingen, linoleum en rubber
• Ook voor parket (in combinatie met ARDEX PREMIUM AF 2420)
• Door hoge hechtingsgraad op de meeste ondergronden zonder voorstrijken 

inzetbaar
• Optimaal voor snelle vloerbedekkingswerken in de nieuwbouw en voor renovatie-

werkzaamheden
• Snel te beleggen ook in dikke lagen
• Toepassing: Binnen
• Laagdikte: tot > 10 mm
• Verwerkingstijd >20°C: ca. 15 min.
• Beloopbaarheid >20°C: ca. 60 min.
• Legklaar >20°C: ca. 60 min.

Art . Nr . Inhoud

53118 20 kg

Egalisatie op latexbasis
K60
• Zeer emissiearm, cementbasis, zelfnivellerend, flexibel
• Hoge hechting
• Op bijna alle bouwondergronden zonder voorstrijk inzetbaar
• Optimaal voor kritische ondergronden, reparatie- en renovatiewerkzaamheden
• Egaliseren zonder toevoeging van water
• Watervast en vochtbestendig
• Tot 15 mm in één keer, aangelengd met zand tot 30 mm
• Toepassing: Binnen
• Laagdikte: tot 15 mm
• Verwerkingstijd >20°C: ca. 20 min.
• Beloopbaarheid >20°C: ca. 2 u
• Legklaar >20°C: tot 3 mm ca. 12 uur / tot 5 mm ca. 24 uur / tot 10 mm ca. 48 uur

Art . Nr . Inhoud

30498 4,8 kg

24201 20 kg



EGALISATIE- & UITVLAKMIDDELEN

19

Uitvlak- en egalisatieproduct
K15DR

• Met ARDURAPID-effect
• Zeer emissiearm
• Cementbasis
• Met verbeterde verwerkingseigenschappen en een gunstiger verbruik
• Egalisatieproduct, uitvlakproduct, niveleringsproduct
• Dunne dekvloer
• Zelfglettend, geeft in één arbeidsgang belegklare vlakken
• Scheurvrij, zelfs in dikke lagen
• Ook te gebruiken op harde of zachte gietasfaltvloeren
• Ook te verpompen
• Toepassing: Binnen
• Laagdikte: tot 10 mm
• Verwerkingstijd >20°C: ca. 30 min.
• Beloopbaarheid >20°C: ca. 2 u
• Legklaar >20°C: ca. 1 dag

Art . Nr . Inhoud

53134 25 kg

Universele egalisatie
K33

• Met ARDURAPID-effect
• Zeer emissiearm
• Cement-basis
• Voor het maken van gelijkmatig absorberende en vlakke oppervlakken voor het 

dragen van elastische en textiele vloerbedekkingen, parket en tegelbekleding
• Zelfnivellerend
• Schuurbaar, grote vulkracht, te verpompen, scheurvrij
• Geeft in één arbeidsgang belegklare oppervlakken
• Ideale voorbereiding onder decoratieve technieken i.v.m. snelle droging
• Toepassing: Binnen
• Laagdikte: 2 tot 15 mm
• Verwerkingstijd >20°C: ca. 30 min.
• Beloopbaarheid >20°C: ca. 2 - 3 u
• Legklaar >20°C: 1 dag / laagdiktes > 10 mm na ca. 3 dagen / tegels na ca. 2-3 u

Art . Nr . Inhoud

53122 25 kg
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Supersnelle vloeregalisatie
Fix
• Met ARDURAPID-effect
• Cementbasis
• Reparatie-egalisatie met finish-karakter op de vloer
• Bespaart de voorstrijk
• Snel hard, snel droog
• Tot op 0 mm af te werken
• Voor het vullen van gaten en sleuven, voor het uitvlakken en bijwerken van 

hoogteverschillen en oneffenheden, voor plaatselijke egalisaties
• Als egalisatielaag in te zetten in diktes van 0 tot 4 mm
• Geschikt op vloerverwarming
• Toepassing: Binnen
• Laagdikte: tot 4 mm
• Verwerkingstijd >20°C: ca. 5 min
• Beloopbaarheid >20°C: ca. 30 min
• Legklaar >20°C: ca. 30 min

Art . Nr . Inhoud

52117 5 kg

Buitenegalisatie
K301
• Cementbasis, zelfglettend, te pompen, snel beloopbaar, snel belastbaar, scheurvrij
• Egaliseren, uitvlakken en nivelleren van vloeroppervlakken van beton, cement-

dekvloeren, tegelwerk en van andere geschikte ondergronden
• Het maken van gebruiksklare vloeren in opslagruimtes, werkplaatsen, productie-

hallen, garages, op parkeerdekken, tuinoppervlakken en toegangswegen
• Nivelleren van vloeroppervlakken in natte ruimtes, continu natte ruimtes, op 

balkons en terrassen voor het maken van tegelwerk, verflagen en bekledingen
• Toepassing: Buiten
• Laagdikte: 2 tot 20 mm
• Verwerkingstijd >20°C: ca. 30 - 45 min
• Beloopbaarheid >20°C: ca. 2 - 3 u
• Legklaar >20°C: ca. 60 min.

Art . Nr . Inhoud

53145 25 kg
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Stabiel uitvlakproduct
A46
• Cementbasis
• Vullen van gaten, sparingen, oneffenheden, sleuven, scheurvorming in vloer- en 

wandoppervlakken
• Verbeteren en nivelleren van traptredes en bordessen
• Het maken van afschotlagen en bijwerken van oneffen vloeroppervlakken
• Nivelleren van vloer- en wandoppervlakken in laagdiktes van 2 tot 30 mm
• Gemakkelijke verwerking
• Kan gepolijst en geglet worden
• Snel begaanbaar, snel belastbaar, scheurvrij
• Toepassing: Binnen - buiten
• Laagdikte: 2 - 30 mm
• Verwerkingstijd >20°C: ca. 15-20 min
• Beloopbaarheid >20°C: ca. 2 - 3 u
• Legklaar >20°C: 1 dag voor vocht ongevoelige bedekkingen

Art . Nr . Inhoud

53080 25 kg

Stabiel reparatieproduct
A45
• Met ARDURAPID-effect
• Zeer emissiearm
• Cementbasis
• Snel verhardend, sneldrogend, snel klaar om te beleggen
• Voor het vullen van gaten en oneffenheden in cementdekvloeren en betonnen 

vloeren
• Voor het uitvlakken en egaliseren van traptreden en trapportalen
• Toepassing: Binnen
• Laagdikte: tot 5 mm
• Verwerkingstijd >20°C: ca. 15 min
• Beloopbaarheid >20°C: ca. 60 min
• Legklaar >20°C: ca. 60 min.

Art . Nr . Inhoud

53110 25 kg
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Snel egaliseermiddel
THOMSIT XXL XPRESS
Voor het egaliseren van 0,5 - 20 mm in één bewerking.

Producteigenschappen: 
• Al na circa 90 minuten belegbaar
• Minder stof om schoon werken mogelijk te maken
• Uitstekend zelfvloeiend vermogen
• Zeer glad oppervlak, waardoor het aanbrengen van lijm wordt vergemakkelijkt en 

minder lijm wordt verbruikt
• Zeer hoge sterkte (geschikt voor gebruik onder houten vloeren)

Toepassingsgebied: Thomsit XXL Xpress is een zeer emissiearm cementgebonden 
vloeregaliseermiddel voor het maken van normconforme ondergronden, klaar voor 
het leggen van vloerbekleding en houten vloeren. Al na ca. 90 minuten kan Thomsit 
XXL Xpress worden bedekt met vloerbekleding en is derhalve bij uitstek geschikt 
voor vloerbedekkingswerkzaamheden onder hoge tijdsdruk. Thomsit XXL Xpress 
snel egaliseermiddel kan worden gebruikt op dekvloeren, beton, tegels en platen, 
natuursteen en terrazzo, oude ondergronden met stevig vastzittende, watervaste 
lijmresten.

• Verwerkingstijd: ca. 20 min
• Beloopbaar na: ca. 1,5 uur
• Belegbaar na: ca. 1,5 - 12 uur afhankelijk van toepassing
• Temperatuurbestendig: -20 tot 50 °C
• Laagdikte: 0,5 - 20 mm
• Verbruik: 1,5 kg/mm/m²

Art . Nr . Inhoud

30261 25 kg

Objectegalisatie
CL100

• Egaliseren van cementdekvloeren, calciumsulfaatdekvloeren, gietasfaltdekvloeren, 
magnesietdekvloeren, betonvloeren en andere geschikte ondergronden - voor het 
leggen van vloerbedekkingen

• Toepassing: Binnen
• Laagdikte: tot 5 mm
• Verwerkingstijd >20°C: ca. 30 min
• Beloopbaarheid >20°C: ca. 2,5 u
• Legklaar >20°C: Na 1 dag

Art . Nr . Inhoud

53117 25 kg
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Egaliseermiddel
THOMSIT XXL Power
Voor het egaliseren van 0,5 - 20 mm in één bewerking.

• Extra snel en super variabel
• Verbeterd vloeigedrag
• Optimaal absorptievermogen
• Snel klaar voor vloerbedekking
• Hoge sterktewaarden
• Geschikt voor industriële toepassingen

Toepassingsgebied: Thomsit XXL Power Premium egaliseermiddel is een zeer emissie-
arm egaliseermiddel voor het egaliseren van ondergronden die conform de normen 
zijn en direct kunnen worden belegd met vloerbedekking en parket. Thomsit XXL 
Power kan worden gebruikt op dekvloeren en beton, tegels, natuursteen en terrazzo, 
nieuw, vastgeschroefd OSB/spaanplaat, oude ondergronden met stevig vastzittende, 
watervaste lijmresten.

• Verwerkingstijd: ca. 30 min
• Beloopbaar na: ca. 2 uur
• Belegbaar na: ca. 12 - 48 uur afhankelijk van toepassing
• Temperatuurbestendig: -20 tot 50 °C
• Laagdikte: 0,5 - 20 mm
• Verbruik: 1,5 kg/mm/m²

Art . Nr . Inhoud

30260 25 kg

Vezelversterkt egaliseermiddel
THOMSIT FA 97
Voor het egaliseren van houten vloeren en dekvloeren in laag-
diktes van 3-15 mm in één bewerking.

• Vezelversterkt
• Uitermate geschikt voor het renoveren van oude ondergronden
• Zelfvloeiend
• Spanningsarm
• Hoge sterkte

Toepassingsgebied: Een zeer emissiearm vloeregaliseermiddel voor het maken van 
normconforme onderlagen, klaar voor het leggen van vloerbedekking. Thomsit FA 97 
kan gebruikt worden op houten vloeren, dekvloeren, beton, tegels en platen, natuur-
steen en terrazzo, oude ondergronden met watervaste, stevig vastzittende lijmresten.

• Verwerkingstijd: ca. 30 min
• Beloopbaar na: ca. 2,5 uur
• Belegbaar na: ca. 24 uur
• Temperatuurbestendig: -20 tot 50 °C
• Laagdikte: 3 - 15 mm
• Verbruik: 1,5 kg/mm/m²

Art . Nr . Inhoud

30262 25 kg



EGALISATIE- & UITVLAKMIDDELEN

24

Renovatie egaliseermiddel
THOMSIT RS 88
Egaliseermiddel voor laagdiktes van 1-100 mm in één arbeidsgang.

Producteigenschappen:
• Voor gaten in trappen, bordessen en dekvloeren
• Aan te passen mengseldikte voor egalisatie- en vulwerkzaamheden
• Snel legklaar, ongeacht de laagdikte
• Spanningsarm, hoge eindsterkte

Toepassingsgebied: De mengseldikte kan worden afgestemd - van stevig tot smeuïg 
- door de hoeveelheid aanmaakwater aan te passen. Geschikt voor het repareren van 
betonvloeren en dekvloeren, voor het vullen van gaten en deuken, en voor het ega-
liseren van trappen en bordessen. Uitsluitend voor gebruik in droge binnenruimtes. 
Niet gebruiken voor het egaliseren van grote oppervlakten of als eindvloer. Thomsit 
RS 88 voldoet aan de hoogste eisen voor arbeidsveiligheid, binnenluchtkwaliteit en 
milieuvriendelijkheid.

• Verwerkingstijd: ca. 5 - 15 min afhankelijk van hoeveelheid water
• Beloopbaar na: ca. 30 - 60 min
• Belegbaar na: ca. 60 min (tot 30 mm)
• Temperatuurbestendig: -20 tot 50 °C
• Laagdikte: 1 - 100 mm
• Verbruik: 1,5 kg/mm/m²

Art . Nr . Inhoud

30265 25 kg

Egaliseermiddel
THOMSIT DX
Voor het egaliseren van 0,5-15 mm in 1 bewerking.

• Zelfvloeiend en verpompbaar
• Spanningsarm, hoge sterkte
• Ultraglad oppervlak
• Geschikt voor onder parket

Toepassingsgebied: Zeer emissiearm egaliseermiddel voor ondergronden die conform 
de normen zijn en direct kunnen worden belegd met vloerbedekking en houten 
vloeren en kan worden gebruikt op minerale dekvloeren, op gips-/vezelplaten, 
gietasfaltdekvloer IC 10 -15, beton, tegels en platen, natuursteen en terrazzo, oude 
ondergronden met stevig vastzittende, watervaste lijmresten. Thomsit DX is enkel 
binnen en in een droge omgeving te gebruiken. Niet gebruiken als dekvloer of slijtlaag.

• Verwerkingstijd: ca. 30 min
• Beloopbaar na: ca. 2 uur
• Belegbaar na: ca. 24 - 48 uur afhankelijk van toepassing
• Temperatuurbestendig: -20 tot 50 °C
• Laagdikte: 0,5 - 15 mm
• Verbruik: 1,5 kg/mm/m²

Art . Nr . Inhoud

30259 25 kg
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Projectegalisatie met ingebouwde 
voorstrijk
990 EUROPLAN DIRECT
Zelfuitvloeiend en zeer hoogwaardig egalisatiemiddel met ingebouwde voorstrijk, 
bijzonder geschikt voor kritische, steenachtige ondervloeren. Voor het egaliseren 
in laagdiktes van maximaal 20 mm van cementgebonden en andere steenachtige 
ondervloeren, welke met een vloerbedekking moeten worden belegd. Geschikt 
voor toepassing onder parketvloeren. Mits voorstrijken met 044 Europrimer multi, 
en toevoeging van “250 gr renovezels” per zak egalisatie toepasbaar op houten 
ondervloeren.

• Zeer emissiearm, emicode EC1 Plus en stofarm
• Gunstig verbruik
• Zelfegaliserend
• Spanningsarm
• Voorstrijken is in de meeste gevallen overbodig
• Uitmuntend vloeivermogen
• Verpompbaar
• Hoge drukvastheid
• Caseïnevrij
• Kleur: Grijs
• Basis: Cementpoeder met een bijzonder hoog gehalte aan kunststofbindmiddelen
• Consistentie: Poeder
• Verbruik: Ca. 1,5 kg/m² per mm laagdikte
• Laagdikte: max. 20 mm
• Beloopbaar: 2-3 uur bij 18 - 20 °C

Art . Nr . Inhoud

990 23 kg

Projectegalisatie
975 EUROPLAN SPECIAL
Zelfuitvloeiende projectegalisatie voor steenachtige ondervloeren. Voor het egalise-
ren in laagdiktes tot maximaal 10 mm van cementgebonden en andere steenachtige 
ondervloeren, welke met een vloerbedekking moeten worden belegd.

• Zeer emissiearm, emicode EC1 Plus en stofarm
• Gunstig verbruik
• Zelfegaliserend en super vloeivermogen
• Verpompbaar
• Goede drukvastheid van minimaal 34N/mm²
• Kleur: Grijs
• Basis: Cementpoeder met toeslagstoffen
• Consistentie: Poeder
• Verbruik: Ca. 1,5 kg/m² per mm laagdikte
• Verwerkingstijd: Binnen 30 minuten na het mengen
• Laagdikte: max. 10 mm

Art . Nr . Inhoud

975 23 kg
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Maatemmer
THOMSIT TE 163
Praktische emmer met vulhoogtemarkeringen voor het correct toevoegen van water 
voor Thomsit-egaliseermiddelen.

Art . Nr .

30113

Aanmaakkuip
THOMSIT TE 161
Praktische aanmaakkuip voor Thomsit-egaliseermiddelen.

Art . Nr .

30114

Haken voor reparatie van vloeren
Te gebruiken voor het repareren van barsten, in combinatie 
met Eponal 342 of RENO P520 EASY.

Art . Nr . Inhoud

B08 0240 50 st
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Afwerkplamuur
Copa-Finish
Copa-Finish is een gebruiksklare afwerkplamuur in pastavorm. 
Ideaal dus om te gebruiken als finishing touch.

• Het bekomen van een zeer fijn en glad oppervlak, ideaal om alle soorten verf en 
behang op aan te brengen

• Uitstekende aanhechting op bouwmaterialen en ondergronden als : pleister, 
gipsplaat, beton, cement, stuc, hout,…

• Hoge hardheid en cohesie
• Beperkt de absorptie van de ondergrond en de consumptie van verf
• Gemakkelijk aan te brengen, glijdt perfect
• Gemakkelijk glad te schuren
• Schimmelwerend
• Kleur: Wit
• Laagdikte: tot 2 mm
• Verwerkingstijd: Onbeperkt
• Samenstelling: Oplosbare polymeren in waterachtige toestand
• Dichtheid: ± 1,75 g/ml

Art . Nr . Inhoud

COPAFINISH5 5 kg

COPAFINISH15 15 kg
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Binnenvulmiddel
TX110®
Vulmiddel met tijdswinst.

• Snel overschilderbaar
• Rijk aan harsen, versterkte hechting
• Aangenaam verwerkbaar
• Kleur: wit
• Vorm: poeder
• Laagdikte: onbeperkt
• Open tijd: 30 tot 40 minuten
• Verbruik: 1kg poeder vult 1,1 l
• Aanmaakverhouding: 45% water (hetzij 0,45 l water voor 1 kg poeder)
• Volgende laag: van zodra de plamuur duimhard en schuurbaar is
• Overschilderbaar: na 3 uur
• Ondergrond: nieuw of gerenoveerd, onbehandeld of geschilderd
• Afwerking: kan afgewerkt worden met alle gangbare plamuren en verven voor 

buiten. Niet afwerken met solventgedragen polyurethaan en epoxyverven.

Art . Nr . Inhoud Verpakkingswijze

REB905D 5 kg zak

REB905SCD 5  kg emmer

REB915D 15 kg zak

Binnenvulmiddel
LE REBOUCHEUR
Binnenvulmiddel.

• Ook op geschilderde ondergronden
• Zonder krimp
• Uitstekende hechting en verwerking
• Gemakkelijk te schuren
• Kleur: wit
• Vorm: poeder
• Laagdikte: onbeperkt
• Open tijd: 30 tot 40 minuten
• Verbruik: 1 kg poeder vult 1,1 l
• Aanmaakverhouding: 50% water (is 0,5 l water voor 1 kg poeder)
• Volgende laag: van zodra de plamuur droog is
• Overschilderbaar: na 12 tot 24 uur
• Ondergrond: nieuw of gerenoveerd, onbehandeld of geschilderd : gips, gipsblokken, 

gipskartonplaten, oude geschilderde ondergronden, cement, beton, cellen beton, 
betonblokken, steen, baksteen

• Afwerking: is af te werken met alle gangbare plamuren, verven en muur bekleding

Art . Nr . Inhoud

REB701D 1 kg

REB705D 5 kg

REB710D 10 kg

REB715D 15 kg

REB725D 25 kg
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Uitvlakpleister
CACHET BLANC 2 IN 1
Renovatiepleisterpoeder met tijdswinst.

• 2 in 1 : egaliseren en afwerken
• Hecht op geschilderde ondergronden
• Snel de volgende laag: na 2,5 uur
• Uitstekend verwerkbaar
• Kleur: wit
• Vorm: poeder
• Laagdikte: tot 5 mm
• Open tijd: 2 uur
• Verbruik: 1 kg poeder /m²/mm
• Volgende laag: 2,5 uur
• Overschilderbaar: na 12 tot 24 uur
• Ondergrond: nieuw of gerenoveerd, onbehandeld of geschilderd
• Afwerking: kan afgewerkt worden met de gangbare plamuren, verven en muur-

bekledingen

Art . Nr . Inhoud

CABLAM05 5 kg

CABLC15D 15 kg

CABLAM25 25 kg

Binnenvulmiddel
REDLIGHT®
Lichtgewicht vul- en afwerkplamuur.

• Speciaal voor express herstellingen
• Snel overschilderbaar
• Zonder krimp
• Zonder schuren
• Lichtgewicht vul- en afwerkmiddel
• Gebruik: 30-40 min
• Kleur: extra wit
• Vorm: pasta
• Gebruiksklaar: ja
• Laagdikte: onbeperkt
• Open tijd: geen
• Overschilderbaar: na 1 tot 2 uur
• Ondergrond: nieuw of gerenoveerd
• Afwerking: is af te werken met alle gangbare plamuren, verven en muur bekleding

Art . Nr . Inhoud

REDLP01D 1 l

REDLP04D 4 l
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Uitvlakpleister
TX120® CONFORT+
TX 120 Confort + Uitvlakpleister pasta.

• Hecht op geschilderde ondergronden
• Groot gebruiksconfort
• Uitsluitend manueel
• Verwerken van voegenbanden
• Gemakkelijk schuurbaar
• Kleur: wit
• Vorm: pasta
• Gebruiksklaar: ja
• Laagdikte: tot 5 mm
• Open tijd: geen
• Verbruik: 1,7 kg/m²/mm
• Volgende laag: van zodra de plamuur droog is
• Overschilderbaar: na 12 tot 24 uur
• Ondergrond: nieuw of gerenoveerd, onbehandeld of geschilderd
• Afwerking: kan afgewerkt worden met de gangbare plamuren, verven en muur-

bekledingen

Art . Nr . Inhoud

EGALP15D 15 kg

Uitvlakpleister
TX120 SANEO
Een luchtzuiverende uitvlakpleister of egalisatieplamuur voor manuele of airless 
toepassing.

• 2 in 1 : egaliseren en afwerken
• Zeer vullend en dekkend
• Uitstekende verwerking
• Mechanische en manuele toepassing
• Vangt en vernietigt de formaldehydemoleculen
• Kleur: wit
• Vorm: pasta
• Gebruiksklaar: ja
• Laagdikte: tot 5 mm per laag
• Verbruik: 1,7kg/m²/mm
• Volgende laag: zodra de vorige laag droog is
• Overschilderbaar: gemiddeld na 24 tot 48 uur
• Ondergrond: de ondergronden moet hard, hechtend, proper, gezond en droog zijn
• Afwerking: kan afgewerkt worden met de gangbare plamuren, verven en muur-

bekledingen

Art . Nr . Inhoud

TX12020D 20 kg
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Uitvlakpleister
AIRSPRAY® G
Uitvlakpleister speciaal voor airless.

• Uistekende verhouding prijs / kwaliteit
• Gemakkelijk schuurbaar
• De pomp zuigt geen vacuüm
• Zeer vullend en dekkend vermogen
• Vorm: pasta
• Laagdikte: tot 5 mm
• Verbruik: 1,7kg/m²/mm
• Volgende laag: zodra de vorige droog is
• Overschilderbaar: gemiddeld na 24 tot 48 uur
• Ondergrond: de ondergronden moet hard, hechtend, proper, gezond en droog zijn
• Afwerking: kan afgewerkt worden met de gangbare plamuren, verven en muur-

bekledingen

Art . Nr . Inhoud

AIRSPRG25 25 kg

Egalisatie
PLANEO® G 2 IN 1
Uitvlakpleister volgens nieuwe technologie.

• Gebruiksklaar
• Gemakkelijk schuurbaar
• Ideaal voor 1 dikke laag en dan schuren
• Zeer vullend en dekkend vermogen
• Kleur: wit
• Vorm: pasta
• Gebruiksklaar: ja
• Laagdikte: tot 5 mm per laag
• Verbruik: ongeveer 1,7 kg/m2/mm
• Volgende laag: van zodra de plamuur droog is
• Overschilderbaar: gemiddeld na 24 tot 48 uur
• Ondergrond: de ondergronden dienen hard, hechtend, proper, gezond en droog te 

zijn
• Afwerking: kan afgewerkt worden met alle soorten plamuren, verven en muur-

bekledingen

Art . Nr . Inhoud

PSG2P20D 20 kg
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Uitvlakpleister
EC3 JOINTFILLER
EC3 Jointfiller.

• Uitstekende verhouding prijs/kwaliteit
• Verlijmen van gipsblokken
• Bevestigen van nadenbanden
• Gemakkelijk schuurbaar
• Diklagig uitvlakken
• Kleur: wit
• Vorm: poeder
• Laagdikte: Vullen : onbeperkt/Egaliseren : tot 5 mm per laag
• Verbruik: Lijmen : 2 tot 3 kg/m²/Egaliseren : 1,1 kg/m²/mm
• Aanmaakverhouding: Vulmiddel : 38% water (is 0,38 l water voor 1 kg poeder) 

- Lijmen/egaliseren : 42% water
• Volgende laag: na 45 minuten
• Overschilderbaar: na gemiddeld 24 tot 48 uur
• Ondergrond: wordt toegepast op geschilderde of onbehandelde oppervlakken
• Afwerking: kan afgewerkt worden met de gangbare plamuren, verven en muur-

bekledingen

Art . Nr . Inhoud

EC305D 5 kg

Uitvlakpleister
AIRSPRAY® 2 IN 1
Uitvlakpleister speciaal airless.

• Zeer vullend en dekkend
• Goed afwerkniveau
• Uitzonderlijke kwaliteit/prijs verhouding
• De pomp zuigt geen vacuüm
• Gemakkelijk schuurbaar
• Kleur: wit
• Vorm: pasta
• Laagdikte: tot 5 mm
• Verbruik: 1,7kg/m²/mm
• Volgende laag: zodra de vorige droog is
• Overschilderbaar: gemiddeld na 24 tot 48 uur
• Ondergrond: de ondergronden moet hard, hechtend, proper, gezond en droog zijn
• Afwerking: kan afgewerkt worden met de gangbare plamuren, verven en muur-

bekledingen

Art . Nr . Inhoud

AIRSPR25SO 25 kg
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Afwerkplamuur
AIRSPRAY® F
Afwerkplamuurpasta Speciaal airless.

• Voor nieuwe, voorbereide oppervlakken
• Zelfegaliserend
• Gemakkelijk schuurbaar
• Voor nieuwe, voorbereide oppervlakken
• Kleur: wit
• Vorm: pasta
• Laagdikte: tot 1,5mm
• Verbruik: 1,2 à 1,5 kg/m²
• Volgende laag: van zodra de plamuur droog is
• Overschilderbaar: na 24 tot 48 uur
• Ondergrond: de ondergronden moet hard, hechtend, proper, gezond en droog zijn
• Afwerking: kan afgewerkt worden met alle gangbare plamuren, verven en muur-

bekleding

Art . Nr . Inhoud

AIRSPF25SO 25 kg

Afwerkplamuur
CACHET BLEU
Afwerkplamuur met tijdswinst.

• Zeer verzorgde afwerking
• Goede hechting op geschilderde ondergronden
• Uitstekend verwerkbaar
• Aanmaakverhouding: 42% water (is 0,42 l water voor 1 kg poeder)
• Kleur: extra wit
• Laagdikte: tot 1 mm
• Open tijd: 24 uur
• Verbruik: 250 tot 350 g/m²
• Volgende laag: van zodra de plamuur droog is
• Overschilderbaar: na 8 tot 12 uur
• Ondergrond: nieuw of gerenoveerd, onbehandeld of geschilderd
• Afwerking: kan afgewerkt worden met alle gangbare plamuren, verven en muur-

bekleding

Art . Nr . Inhoud Vorm

CBP01 .5D 1,5 kg pasta

CB805D 5 kg poeder

CB815D 15 kg poeder

CBN825 25 kg poeder
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Afwerkplamuur
PLANEO® F
Afwerkplamuurpasta volgens nieuwe technologie.

• Uiterst goed verwerkbaar
• Zeer strak resultaat na droging
• Zeer dekkend
• Uitstekend aanbrengcomfort
• Goede hardheid
• Kleur: wit
• Vorm: pasta
• Gebruiksklaar: ja
• Laagdikte: tot 1 mm
• Verbruik: schraaplagen: 0,3-0,4 kg/m2

• Volgende laag: de volgende laag met hetzelfde product kan van zodra de plamuur 
duimhard is

• Overschilderbaar: tussen 6 en 12 uur
• Ondergrond: wordt aangebracht op onbehandelde of  geschilderde ondergrond
• Afwerking: kan afgewerkt worden met alle gangbare watergedragen verven, mat of 

zijdeglans

Art . Nr . Inhoud

PSFP17D 17 kg

Afwerkplamuur
AIRSPRAY® J
Afwerkplamuur en voegenbandplamuur voor manuele of airrless toepassingen.

• Verzorgde afwerking
• Gemakkelijk schuurbaar
• Manueel of met airless te verwerken
• Kleur: wit
• Vorm: pasta
• Gebruiksklaar: ja
• Laagdikte: tot 5 mm per laag
• Verbruik: 350 g/lopende meter - 1,7 kg/m²/mm
• Volgende laag: van zodra de plamuur droog is
• Overschilderbaar: na 24 tot 48 uur
• Ondergrond: de ondergronden moet hard, hechtend, proper, gezond en droog zijn
• Afwerking: kan afgewerkt worden met alle gangbare plamuren, verven en muur-

bekleding

Art . Nr . Inhoud

AIRSPJ25 25 kg
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Uitvlakpleister
PARIJSE PLAASTER

• Uiterst fijn
• Snelle uitharding
• Ideaal om te modeleren
• Manuele toepassing

Art . Nr . Inhoud

PLA04 4 kg

Afwerkplamuur
TX130® CONFORT+
Afwerkplamuur.

• Gebruiksklaar
• Uitstekende hechting op geschilderde ondergronden
• Uitstekend verwerkbaar
• Gladde en strakke afwerking
• Gemakkelijk schuurbaar
• Spanningsvrij
• Kleur: wit
• Vorm: pasta
• Gebruiksklaar: ja
• Laagdikte: 1 mm (tot plaatselijk 2 mm)
• Verbruik: 450 à 700 g/m²
• Volgende laag: van zodra de plamuur droog is
• Overschilderbaar: na 8 uur
• Ondergrond: nieuw of gerenoveerd
• Afwerking: kan afgewerkt worden met met alle gangbare soorten verven en muur-

bekledingen

Art . Nr . Inhoud

SURFP04D 4 kg

SURFP12D 12 kg
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Afwerkplamuur
TX140®
Renovatieplamuurpasta voor alle gebruik.
Voor soepele ondergronden en muurtegels.

• Ideaal voor keuken en badkamer
• Uitzonderlijke hechting op alle ondergronden
• 2 in 1 : egaliseren en afwerken
• Gemakkelijk aan te brengen en te schuren
• Blijft soepel na droging
• Binnen/Buiten
• Kleur: wit
• Vorm: pasta
• Gebruiksklaar: ja
• Laagdikte: tot 4 mm per laag
• Verbruik: 1,7 kg/m2 /mm
• Volgende laag: van zodra de plamuur droog is
• Overschilderbaar: na 24 tot 48 uur
• Ondergrond: de ondergronden moeten hard,  hechtend, proper en gezond zijn
• Afwerking: kan afgewerkt worden met alle binnen-en buiten verven (behalve 

minerale verven) en muur bekledingen (gelieve ons hiervoor te contacteren)

Art . Nr . Inhoud

TX14005D 5 kg

TX14015D 15 kg

Vul- en afwerkplamuur
MULTIFONCTIONS
Polyvalente plamuur.

• Vullen en afwerken
• Ideaal voor grotere projecten
• Afwerken van voegenbanden
• Gemakkelijk schuurbaar
• Kleur: wit
• Vorm: poeder
• Laagdikte: Vullen : onbeperkt / Afwerken : plaatselijk tot 5 mm
• Open tijd: 1 uur
• Verbruik: 1 kg poeder /m²/mm
• Aanmaakverhouding: Vullen : 35% water (hetzij 0,35 l water voor 1 kg poeder) 

/ Dunpleister : 40% water (hetzij 0,40 l water voor 1 kg poeder)
• Overschilderbaar: na 12 tot 24 uur
• Ondergrond: wordt toegepast op alle gangbare nieuwe en gerenoveerde, 

geschilderde of onbehandelde ondergronden
• Afwerking: kan afgewerkt worden met alle gangbare plamuren, verven en muur-

bekleding

Art . Nr . Inhoud

MULT15 15 kg
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Reparatiemiddel
HUMI-BLOCK
Antivochtplamuur voor minerale ondergronden.

• Ademende waterdichting
• Ideaal voor kelders, kruipkelders onderkanten van gevels
• Preventieve en curatieve werking
• Kleur: gebroken wit
• Vorm: poeder
• Laagdikte: tot plaatselijk 1 cm
• Verbruik: 1,5 kg/m2/mm
• Aanmaakverhouding: voor gebruik met blokborstel : 27% water (hetzij 0,27 l water 

per 1 kg poeder) / voor gebruik met de vlakspaan : 22% water (hetzij 0,22 l water 
voor 1 kg poeder)

• Volgende laag: van zodra de plamuur droog is
• Overschilderbaar: gemiddeld na 24 uur
• Ondergrond: de ondergronden moeten hard, hechtend, proper, gezond, vochtig of 

droog zijn.
• Afwerking: kan afgewerkt worden met alle gangbare ademende verven teneinde 

zijn ademend effect te behouden en dampspanningsregeling toe te laten

Art . Nr . Inhoud

HUMIB06 6 kg

HUMIB20 20 kg

Vulmiddel
FIBACRYL®
Vulmiddel voor bewegende scheuren.

• Soepel en vezelversterkt
• Voegwerk tussen materialen van verschillende aard
• Volgt de bewegingen van de ondergrond zonder te scheuren
• Zonder weekmakers, voorkomt aanklevend vuil op de gevel
• Beperkte krimp
• Kleur: wit
• Vorm: pasta
• Gebruiksklaar: ja
• Laagdikte: tot 1 cm
• Verbruik: 1,4 kg vult een volume van 1 l
• Volgende laag: van zodra de plamuur droog is
• Overschilderbaar: gemiddeld na 24 uur
• Ondergrond: de ondergronden moeten hard, hechtend, proper en gezond zijn.
• Afwerking: kan afgewerkt worden met de gangbare plamuren, verven en muur-

bekledingen

Art . Nr . Inhoud

FIBACP05D 5 kg

FIBAC310D 310 ml
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Muurverharder
DURCISSEUR
Fixerende diepgrondering.

• Versterkt en verhardt
• Verstevigt broze ondergronden
• Zachte en verpoederende ondergronden
• Dringt snel en diep in
• Op basis van alcohol
• Kleur: wit, wordt kleurloos na drogen
• Vorm: vloeibaar
• Gebruiksklaar: ja
• Laagdikte: onbeperkt
• Verbruik: 8 m²/l
• Overschilderbaar: gemiddeld na 24 uur
• Ondergrond: wordt aangebracht op alle absorberende, zachte en of poederende 

ondergronden
• Afwerking: kan afgewerkt worden met alle gangbare plamuren, verven en muur-

bekleding

Art . Nr . Inhoud

DUR01D 1 l

Vochtscherm
HUMI-STOP
Vochtscherm.

• Stop vocht
• Hecht op vochtige, ruwe en geschilderde ondergronden
• Laat de ondergrond ademen
• Binnen/Buiten
• Kleur: wit
• Vorm: vloeibaar
• Gebruiksklaar: ja
• Laagdikte: onbeperkt
• Verbruik: 3 m²/l voor 2 lagen
• Volgende laag: na 8 uur
• Overschilderbaar: gemiddeld na 24 uur
• Ondergrond: de ondergronden moeten hard,  hechtend, proper en gezond zijn
• Afwerking: kan afgewerkt worden met de gangbare plamuren, verven en muur-

bekledingen

Art . Nr . Inhoud

LSHS01 1 kg

HS05L6 5 kg
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Wittener bouwdispersie
E100

• Toeslag op acrylaatbasis voor cementmortels en betonreparatieproducten
• Voor mortels die met de troffel worden verwerkt
• Gemakkelijk te verwerken
• Oplosmiddelvrij
• Verhoogt hardheid, elasticiteit en hechting
• Vermindert scheurvorming en slijtage
• Bestand tegen alkalische inwerking
• Verbeterde bescherming tegen corrosie
• Toepassing: Binnen - buiten

Art . Nr . Inhoud

59280 5 kg

Betonreparatiemortel
B14

• Voor het repareren van dragende bouwdelen van oude en nieuwe beton in dunne 
en dikke lagen zoals: het opvullen van gaten, afgebrokkelde en foute stukken, het 
herstellen en uitvlakken van wand en plafondvlakken uit beton, sierbeton, kant en 
klare betondelen en cementen stucwerk

• Met zand vermengd voor opvul- en uitvlakwerk
• Zowel op een droge als op een vochtige ondergrond te gebruiken
• Toepassing: Binnen - buiten
• Laagdikte: tot 5 mm (zonder toevoeging van zand of grind)
• Verwerkingstijd >20°C: ca. 30 min.
• Beloopbaarheid >20°C: ca. 90 min.

Art . Nr . Inhoud

50130 25 kg

Betonpleister
B12

• Voor het uitvlakken, herstellen, egaliseren en plaatselijk repareren van wanden 
en plafonds van sierbeton en betonelementen, cement- of kalkstuclagen en ruw 
metselwerk

• Voor het opvullen van scheuren, gaten en grote oneffenheden in muren en plafonds
• Voor het uitvlakken van binnenwanden van gasbeton
• Toepassing: Binnen - buiten
• Laagdikte: tot 5 mm (zonder toevoeging van zand of grind)
• Verwerkingstijd >20°C: ca. 45 min.
• Beloopbaarheid >20°C: ca. 2 u

Art . Nr . Inhoud

50110 25 kg
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Vezelversterkte gevelegalisatie
F5

• Zekerheid door vezelversterking
• Snelle en scheurvrije uitharding ook bij dikkere lagen
• Met ARDEX BU-R- Wapeningsweefsel geschikt voor scheursanering
• Glet- en schuurbaar
• Klinkt niet in en is gemakkelijk aan te brengen
• Met een langere nabewerkingstijd dan Ardex F3
• Toepassing: Binnen - buiten
• Laagdikte: tot 10 mm
• Verwerkingstijd >20°C: ca. 30 min.

Art . Nr . Inhoud

56159 5 kg

56149 25 kg

Wandreparatie en egalisatie
F3

• Bevat cement
• Vullen, repareren en egaliseren van gevels, wanden en plafonds binnen
• Als ondergrond voor dispersieverf en -pleisters, silicoonharsverf, dispersie silikaat-

verf, silikaatverf, lazuur, spons- en pleistertechnieken enz.
• Snelle en scheurvrij verharding
• Met ARDEX BU-R Wapeningsweefsel geschikt voor renovatie van scheuren
• Zeer goede hechting, gemakkelijk te verwerken
• Sterk met kunsthars verbeterd
• Zeer zuinig in het gebruik
• Toepassing: Binnen - buiten
• Laagdikte: alle
• Verwerkingstijd >20°C: ca. 30 min.

Art . Nr . Inhoud

56160 5 kg

56150 25 kg
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Universele snelpleister
R4 Rapid

• Met ARDURAPID®-effect
• Witte cementbasis
• Stabiel reparatiemiddel met finish-karakter
• Hecht op vrijwel alle gebruikelijke ondergronden zonder voorstrijk
• Voor wand, plafond en vloer
• Voor het vullen van gaten en uitgebroken vlakken
• Voor het egaliseren en bijwerken van hoogteverschillen, overgangen en oneffen-

heden
• Voor plaatselijk bijwerken
• Voor het snel vastzetten van metalen profielen, voeg- en hoekprofielen
• Overheen te werken na 45-60 minuten, sneldrogend
• Tot op 0 mm verwerkbaar
• Zuiver wit van kleur
• Toepassing: Binnen
• Laagdikte: tot 10 mm
• Verwerkingstijd >20°C: ca. 15 min.

Art . Nr . Inhoud

23006 2,5 kg

Gevelegalisatie
F11

• Cementbasis
• Weersbestendig, spanningsarm, ademend
• Uitvlakken, herstellen en nivelleren van gevels, wanden en plafonds
• Uitvlakken van oppervlakken van sierbeton, ruw metselwerk en stucwerk
• Opvullen van scheuren, gaten en grotere niveau-verschillen in wanden en plafonds
• Glad maken van binnenmuren van gasbeton
• Toepassing: Binnen - buiten
• Laagdikte: tot 5 mm
• Verwerkingstijd >20°C: ca. 30 min.

Art . Nr . Inhoud

56200 5 kg

56190 25 kg
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Renovatiepleister
R1

• Met ARDURAPID®-effect
• Bevat cement
• Voor het gletten en pleisteren van wanden en plafonds in de renovatie en in de 

nieuwbouw
• Combineert de voordelen van een dispersiepleister met de snelle droging van een 

snelpleister
• Pleisterwerk conform kwaliteitsgradaties Q1-Q4
• Spanningsarm en scheurvrij
• Klinkt niet in, gemakkelijk te verwerken, uitstekende hechting
• Te gletten zonder te schuren
• Zuinig in het verbruik
• Toepassing: Binnen
• Laagdikte: tot 10 mm
• Verwerkingstijd >20°C: ca. 30 min.

Art . Nr . Inhoud

53172 5 kg

53171 25 kg

Flexegalisatie, grijs
A950

• Met ARDURAPID-effect
• Bevat cement
• Voor het gletten en egaliseren van wanden en plafonds, voor het aanbrengen van 

tegels en andere bedekkingen
• Voor het uitvlakken van vloeroppervlakken ten behoeve van het leggen van tegels 

en plaatbedekkingen
• Verhardt en droogt snel
• Spanningsarm, ook in dikke lagen, grote vulkracht
• Groot uitstrijkvermogen door lichte vulstoffen, korrelgrootte tot 1 mm
• Gemakkelijk te verwerken, schuur- en gletbaar
• Perfect in systeem met decoratieve technieken
• Toepassing: Binnen
• Verwerkingstijd >20°C: ca. 30 - 40 min.

Art . Nr . Inhoud

56171 25 kg
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Uitvlakmiddel voor wanden
A828

• Filler op gips-kunststofbasis
• Uitvlakmiddel met de voordelen van een snelpleister
• Voor het dichten van voegen bij gipsplaten en andere platen
• Verhardt in elke laagdikte continu
• Klinkt niet in, blijft scheurvrij
• Toepassing: Binnen
• Verwerkingstijd >20°C: ca. 30 min.

Art . Nr . Inhoud

56140 5 kg

56130 25 kg

Ultra lichtgewichtpleister
A828 Comfort

• Comfortabel mengen ook van grotere hoeveelheden
• Consistentie blijft binnen de verwerkingstijd hetzelfde
• Goede nabewerking zonder schuren
• Afwerking tot op 0 mm is mogelijk
• Zuinig in verbruik, heel goed te schuren
• Toepassing: Binnen
• Laagdikte: Naar wens
• Verwerkingstijd >20°C: ca. 60 min.

Art . Nr . Inhoud

32587 15 kg

HandSpuitRol pleister
W820

• Kunststof verbeterde gipspleister voor machinale en handverwerking
• Droge mortel voor dunne gipslagen C6/20/2 volgens DIN EN 13279
• Voegvuller voor het pleisteren van voegen zonder gaasband, type 4 B, volgens EN 

13963
• Voor het maken van oppervlakken van de kwaliteitsklasses Q1 - Q4
• Voor decoratieve vormgeving van oppervlakken
• Niet-brandbaar bouwmateriaal, klasse A 1, conform EN 13501, deel 1
• Goed schuurbaar, hoge vulkracht
• Toepassing: Binnen
• Laagdikte: tot 20 mm
• Verwerkingstijd >20°C: ca. 3 u

Art . Nr . Inhoud

56168 25 kg
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Wandpleister en voegenvuller
A828 Ready

• Filler
• Hoge stabiliteit
• Tot op 0 mm verwerkbaar
• Heel goed te schuren
• Geschikt voor airless apparatuur
• Zeer goede hechting zonder voorstrijk op veel gangbare ondergronden
• Toepassing: Binnen

Art . Nr . Inhoud

32554 18 kg

Pleister in tube
RF

• Krimpvrij, tot 12 mm éénlaagse laagdikte
• Overschilderbaar, flexibel, geurloos, oplosmiddel-, isocyanaat- en siliconenvrij, 

schuurbaar
• Toepassing: Binnen - buiten
• Laagdikte: tot 12 mm

Art . Nr . Inhoud

32419 310 ml

Wandegalisatie
A826

• Finishpleister op gips-kunststofbasis
• Voor het gletten en vullen van wanden en plafonds
• Zeer zuinig in het gebruik
• Onbrandbare bouwstof Klasse A1 volgens EN 13501, deel 1
• Product voor het dichten/uitvlakken van voegen/naden zonder band of gaas 

type 4B volgens EN 13863
• Toepassing: Binnen
• Verwerkingstijd >20°C: ca. 60 min.

Art . Nr . Inhoud

56120 5 kg

56110 25 kg
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Decorpleister
W1 2 .0

• Geoptimaliseerde formule
• Lange verwerkingstijd
• Vormgeving van wanden en plafonds, binnen
• Cement-kunststofbasis
• Verhardt en droogt snel, spanningsarm en scheurvrij
• In alle laagdiktes
• Gemakkelijk te verwerken
• Uitstekende hechting
• Zeer zuinig in het gebruik
• In te kleuren met kleurvloeistof voor betonlookpleister

Voor het maken van representatieve, creatief vormgegeven dagziende vlakken, bij-
voorbeeld in tentoonstellingsruimtes, foyers, openbare gebouwen, verkoopruimtes 
en in particuliere woonruimtes.

Art . Nr . Inhoud

30630 5 kg

Finishpleister
A826 Ready

• Aanzetloos tot op 0 mm te verwerken
• Zeer goede hechting zonder voorstrijk op veel gangbare ondergronden
• Toepassing: Binnen
• Laagdikte: tot 3 mm

Art . Nr . Inhoud

32583 5 kg
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Steenolie
Pandomo Wall
Steenolie ter bescherming van ingekleurde en gepolijste Pandomo Wall betonlook-
pleister oppervlakken.

• Olie-waxbasis, vrij van conserveringsmiddelen
• Zijdeglans
• Slijtagebestendig
• Waterafstotend
• Kleurverdiepend
• Zeer zuinig in verbruik
• Diffusie-open

Art . Nr . Inhoud

PANDOMO SP-SL 250ML 250 ml

Kleurvloeistof voor betonlook- 
pleister
Pandomo Wall
Kant-en-klare kleurvloeistof voor het inkleuren van PANDOMO W1 2.0 betonlook-
pleister. Het in te kleuren wandpleister geeft elk project, klein of groot, hét unieke 
betonlook design. De PANDOMO Wall kleurvloeistof wordt geleverd in een flacon van 
250 ml: exact de juiste hoeveelheid voor het inkleuren van 5 kg witte PANDOMO W1 
2.0 betonlookpleister, voldoende voor ca. 5m² wandoppervlak. De eindkleur van het 
product wordt bereikt door afwerking met PANDOMO SP-SL steenolie.

• Sterk geconcentreerd
• Zeer zuinig in gebruik
• Bindmiddelvrij
• Met elkaar te mengen

Art . Nr . Inhoud Kleur

W1-17/1 .3 250 ml Groen-grijs

W1-17/2 .2 250 ml Bruin-grijs

W1-17/3 .2 250 ml Donkergrijs

W1-17/4 .1 250 ml Bruin

W1-17/6 .2 250 ml Grijs
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Anhydriet wandegaliseermiddel
Stucco W-26
Stucco W-26 is een wandegalisatie op basis van anhydriet met een heel fijne structuur. 
Door de speciale samenstelling krimpt het product niet en is er een visuele controle 
van de droging.
Stucco W-26 is 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 en het verankeren van elektriciteitsdozen, lasdozen ed. Doordat 
het product (ook bij het opvullen van grote gaten) niet krimpt is één arbeidsgang 
voldoende. Stucco W-26 is ook geschikt voor het verlijmen van gipsblokken, 
gasbetonblokken, gipsornamenten ed.

• Absoluut krimpvrij
• Droogt scheurvrij
• Zeer fijne structuur
• Tot 0 mm aan te brengen
• Toepasbaar op zeer poreuze ondergronden
• Zeer gemakkelijk te verwerken
• Goed schuurbaar
• Zeer goede hechting
• Voldoet aan de classificatie Q1-Q4
• Verrijkt met kunstharsen
• Kleur: wit
• Basis: calciumsulfaat, kunststofveredeld,vezelversterkt
• Houdbaarheid: 12 maanden
• Verbruik: 1 kg/mm/m²

Art . Nr . Inhoud

B30611192 17,5 kg

Watergedragen PU-sealer
Pandomo SP-PS
Voor bescherming en sealing van PANDOMO vloeren en wanden. Voor binnen: 
Verleent PANDOMO® oppervlakken een eenvoudig te reinigen oppervlak en 
verbeterde vlekbestendigheid.

• Waterbestendig
• Schuurbestendig
• Oplosmiddelvrij
• Reukarm
• Zuinig in gebruik
• Zijdematte oppervlaktefinish
• Toepassing: Binnen

Art . Nr . Inhoud

24538 3,2 kg
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Universal Pro
Een universele filler & finisher in poedervorm die rechtstreeks aangebracht kan 
worden in aanzienlijke diktes, op verschillende ondergronden. Geschikt voor elk type 
wandbekleding: verf, behang, decoratief vezelgaas, etc.

• Vulvermogen tot wel 50 mm - met min. krimp
• Gipsplaten met kwaliteitsniveau Q1-Q2-Q3-Q4 afwerken
• Buitengewone hechting, zelfs op geverfde ondergronden
• Mengt eenvoudig tot homogene massa
• Goede bindende werking
• Toepassing: binnen
• Kleur: wit
• Applicatie: plakspaan, plamuurmes
• Dichtheid: 0,7 g/cm³
• Overschilderbaar na ca.: volledige droging
• Volledig uitgehard na ca.: 1 uur per mm
• Laagdikte: 50 mm

Art . Nr . Inhoud

70082-002 5 kg

70082-003 8 kg

70082-001 20 kg

Universal Mix
Een lichtgewicht vulmiddel in pastavorm. Na het schuren kan dit vulmiddel recht-
streeks aangebracht worden op gladde en niet absorberende ondergronden zoals 
glasvezelbehang, oude verflagen, oude decoratieve acrylpleisters e.d. Zakt niet in.

• Joint filler, joint finisher en uitvlakken van gipsplaten
• Kwaliteitsniveau Q1-Q2-Q3-Q4
• Kant-en-klare pasta met snelle droging
• Groot vulvermogen tot 5 mm met min. krimp
• Buitengewone hechting, zelfs op geverfde ondergronden
• Toepassing: binnen
• Kleur: lichtgrijs
• Applicatie: plakspaan, plamuurmes
• Dichtheid: 1,1 g/cm³
• Overschilderbaar na ca.: volledige droging
• Volledig uitgehard na ca.: 12 uur per mm
• Laagdikte: 5 mm

Art . Nr . Inhoud

70081-002 4 ltr

70081-001 10 ltr
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All 4 in
Deze allround plamuur kenmerkt zich door een uiterst eenvoudige verwerking en 
toepassing. Classificatie volgens EN 13963: 3A. 

• Licht en moeiteloos aanbrengen
• Zeer goed schuurbaar
• Uitstekende hechting
• Geschikt voor afwerking in kwaliteitsniveau Q1-Q2-Q3-Q4
• Toepassing: binnen
• Kleur: wit
• Applicatie: plakspaan, plamuurmes, spuit
• Dichtheid: 0,70 g/cm³
• Overschilderbaar na ca.: volledige droging
• Volledig uitgehard na ca.: 24 uur per mm
• Laagdikte: 6 mm

Art . Nr . Inhoud

70530-002 15 kg

Fill & Finish
Een fijne plamuur voor het gladstrijken en afwerken van absorberende oppervlakken.

• Uitvlakken van mogelijke oneffenheden
• Voor een decoratieve afwerking
• Ideaal als ondergrond voor alle types verf en behang
• Eenvoudig te bereiden en te mengen
• Schimmelwerend
• Toepassing: binnen
• Kleur: wit
• Applicatie: plakspaan, plamuurmes
• Dichtheid: 0,7 g/cm³
• Overschilderbaar na ca.: volledige droging
• Volledig uitgehard na ca.: 1 uur per mm
• Laagdikte: 30 mm

Art . Nr . Inhoud

70472-002 1 kg

70472-001 5 kg
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Fibra
Een elastische plamuur, versterkt met glasvezel, voor het dichten van scheuren en 
barsten. Direct gebruiksklaar en biedt een uitstekende aanhechting. Uitstekende 
cohesie, elasticiteit en flexibiliteit, zelfs op lage temperatuur.

• Versterkt met lange glasvezels
• Uitstekende cohesie, elasticiteit en flexibiliteit
• Vervangt behandelingssystemen van barsten met bewapening en gaasbanden
• Uitstekende hechting absorberende ondergronden
• Barst niet
• Kleur: transparant
• Applicatie: plakspaan, plamuurmes
• Dichtheid: 1,2 g/cm³
• Overschilderbaar na ca.: volledige droging
• Toepassing: binnen en buiten
• Volledig uitgehard na ca.: 24 uur per mm

Art . Nr . Inhoud

70471-001 200 ml

70471-002 750 ml

Express
Een vulmiddel met een zeer snelle droging, met een groot vulvermogen en kan in één 
keer op diktes van maximaal 50 mm. worden aangebracht. Goede hechting op elke 
ondergrond zelfs op tegels en in natte ruimtes. 

• Buitengewone hechting op elke ondergrond
• Groot vulvermogen, in één keer tot max. 50 mm
• Supersnelle droging: na 3 uur schuren en schilderen
• Witte en fijne afwerking
• Kan nat-in-nat worden gebruikt
• Toepassing: binnen
• Kleur: wit
• Applicatie: plakspaan, plamuurmes
• Dichtheid: 0,7 g/cm³
• Overschilderbaar na ca.: 3 uur
• Vorm: poeder

Art . Nr . Inhoud

70219-002 1 kg

70219-001 4 kg

70219-005 6 kg
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Standard Professional
Fijne afwerkplamuur in een pasta. Gebruiksklaar product dat een excellente onderlaag 
geeft om direct te schilderen of behangen. 

• Voor verkrijgen van zeer gladde oppervlakken
• Uitstekende aanhechting op pleister, gipsplaat, beton, cement, stuc, hout
• Gemakkelijk aan te brengen, glijdt perfect
• Gemakkelijk glad te schuren
• Geeft een fijn glad oppervlak om over te schilderen
• Uitvlakken op absorberende ondergronden
• Toepassing: binnen
• Kleur: wit
• Applicatie: plakspaan, plamuurmes
• Dichtheid: 1,75 g/cm³
• Overschilderbaar na ca.: volledige droging
• Volledig uitgehard na ca.: 12 uur/mm
• Laagdikte: 2 mm
• Vorm: ready mix

Art . Nr . Inhoud

70068-003 15 kg

Top Fill
Deze witte, lichte vulpasta heeft een hoge capaciteit voor het dichtstoppen van gaten 
en scheuren. 

• Repareren en bepleisteren van muren
• Dichten van gaten tot 5 mm
• Herstellen en verkleven van sierlijsten
• Zorgt voor een fijne afwerking (min. krimp)
• Schimmelwerend
• Toepassing: binnen
• Kleur: wit
• Applicatie: plakspaan, plamuurmes
• Dichtheid: 1,4 g/cm³
• Overschilderbaar na ca.: volledige droging
• Volledig uitgehard na ca.: 12 uur per mm
• Laagdikte: 10 mm

Art . Nr . Inhoud

70479-001 1 kg
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ONETIME Beton
Een reparatiemiddel voor het afwerken, bijwerken en herstellen van gaten, barsten en 
naden in steen en beton. Het product is na zeven dagen volledig uitgehard.

• Goed vullend
• Gemakkelijk te schuren
• Minimale krimp
• Goed overschilderbaar
• Gemakkelijk te verwerken
• Toepassing: binnen, buiten
• Kleur: grijs
• Applicatie: plamuurmes
• Dichtheid: 823 g/ltr
• Overschilderbaar na ca.: 2 uur
• Laagdikte: 30 mm

Art . Nr . Inhoud

RD0470/3L 1 ltr

RD0471/3L 4 ltr

ONETIME Plamuur
Red Devil ONETIME Plamuur is een superlichte, kant en klare renovatiepasta voor het 
afwerken, herstellen en opvullen van gaten, barsten en naden. Het product is na zeven 
dagen volledig uitgehard.

• Goed vullend
• Gemakkelijk te schuren
• Minimale krimp
• Binnen en buiten toepasbaar (bij buitengebruik min. 2 x overschilderen)
• Eenvoudig te verwerken
• Toepassing: binnen, buiten
• Kleur: wit
• Applicatie: plamuurmes
• Dichtheid: 423 g/ltr
• Overschilderbaar na ca.: 2 uur
• Volledig uitgehard na ca.: 7 dagen

Art . Nr . Inhoud

RD0542/3L 0,25 ltr

RD0544/3L 1 ltr

RD0541/3L 4 ltr

RD0510/3L 10 ltr

RD0547/GB 19 ltr
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Voegmiddel
JointFiller 45

• Ideaal voor het voegwerk op kleine en middelgrote werven
• Voor het afvoegen van gipsplaten met ABA voegen
• Toe te passen in combinatie met een voegwapeningsband

Art . Nr . Inhoud

124154 5 kg

Plasterboard-Filler
Ultra lichtgewicht gebruiksklare vulpasta

• Droogt snel
• Gebruiksklaar
• Ultralicht
• Snel overschilderbaar
• Schuurbaar na uitharding
• CE markering EN 13963:1A

Zwaluw Plasterboard-Filler is een vrijwel krimpvrije, gebruiksklare, ultralichte vul-
pasta voor het vullen en repareren van scheuren en gaten in gipskarton wanden en 
plafonds.

Art . Nr . Kleur Inhoud

12002320 Wit 1 ltr

12002321 Wit 5 ltr

11221202 Wit 310 ml

Reparatiepasta lichtgewicht
Een gebruiksklare reparatiepasta op basis van speciale acrylaatpolymeren voor het 
vullen en uitvlakken van barsten, voegen en gaten tot maximaal 50 mm breedte en 
diepte. Bijzonder goede hechting op poreuze materialen zoals steen, beton, pleister, 
hout en metselwerk. Krimpvrij, barst niet en is overschilderbaar na enkele minuten 
met een verf op waterbasis en met een verf op solventbasis.

Niet geschikt voor gebruik op kunststof, metaaloppervlakken alsook op permanent 
vochtige ondergronden.

Art . Nr . Inhoud Kleur

33580001 1 ltr Wit

33580002 5 ltr Wit
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Voegpasta
JointFinisher Premium

• Voor het handmatig finishen volgens de hoogste afwerkingsgraad van voeg- en 
plaatoppervlak.

Art . Nr . Inhoud

126472 5 kg

Voegpasta
ProMix Premium

• Gebruiksklare universele voegspecie voor het handmatig of machinaal ’airless’ 
finishen volgens de hoogste afwerkingsgraad van voeg- en plaatoppervlak.

Art . Nr . Inhoud

126371 20 kg

Voegmiddel
Rifino Premium

• Rifino Premium is bestemd voor het optimaal afvoegen van Gyproc® platen met 
ABA kantvorm.

• Hoger rendement bij ABA voegen door een combinatie van 1 laag Rifino Premium als 
voegenvuller en 1 laag ProMix Premium als eindlaag.

• Uitermate geschikt als schildersplamuur dankzij het hoogvullend vermogen en de 
uitstekende hechting op diverse materialen.

Art . Nr . Inhoud

126550 5 kg
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Buitenvulmiddel
TOUPRELEX®
Lichtgewicht buitenvulmiddel.

• Tijdswinst
• Overschilderbaar na 1 uur
• Rijk aan harsen
• In 1 laag
• Kan geboord worden
• Gladde afwerking
• Kleur: grijs
• Vorm: pasta
• Gebruiksklaar: ja
• Laagdikte: onbeperkt
• Open tijd: geen
• Volgende laag: van zodra de plamuur droog is
• Overschilderbaar: na 1 uur
• Ondergrond: nieuw of gerenoveerd, onbehandeld of geschilderd
• Afwerking: kan afgewerkt worden met alle gangbare buitenplamuren en buiten-

verven

Art . Nr . Inhoud

TLX01D 1 l

TLX04D 4 l

Reparatiemiddel
MUR EX®
Vul- en reparatiemiddel voor buiten.

• Extreem hard
• Zeer rijk aan harsen
• Hecht op alle oppervlakken
• Herstellen zonder bekisting
• Kleur: wit
• Laagdikte: onbeperkt
• Open tijd: 30 minuten
• Verbruik: 1 kg poeder vult een volume van 1L
• Aanmaakverhouding: 45% water (hetzij 0,45 l water voor 1 kg poeder)
• Volgende laag: van zodra de plamuur droog is
• Overschilderbaar: na 24 uur
• Ondergrond: nieuw of gerenoveerd, onbehandeld of geschilderd
• Afwerking: kan afgewerkt worden met alle gangbare plamuren en verven voor 

buiten. Niet afwerken met solventgedragen polyurethaan en epoxyverven

Art . Nr . Inhoud Vorm Verpakkingswijze

MUX05D 5 kg poeder zak

MUX05SCD 5 kg pasta emmer

MUX15D 15 kg poeder zak

MUX25 25 kg poeder zak
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Afwerkplamuur
EGALISS FACADE
Lichtgewicht uitvlak- en afwerkplamuur, in pasta, voor gevels 
en buitentoepassingen.

• Flexibel - bestand tegen kleine barstjes
• Uitstekende hechtig
• Uitstekend aanbrengcomfort
• Verzorgde afwerking met minder schuren
• Zeer vullend en dekkend vermogen
• Kleur: room wit
• Vorm: pasta
• Gebruiksklaar: ja
• Laagdikte: tot 5 mm
• Verbruik: 1,37 kg/m²/mm
• Volgende laag: van zodra de plamuur droog is
• Overschilderbaar: na 24 tot 48 uur
• Ondergrond: nieuwe of te renoveren ondergronden, onbehandeld of geschilderde 

en zelfs gesloten ondergronden
• Afwerking: kan afgewerkt worden met alle soorten buitenplamuren en buiten verven

Art . Nr . Inhoud

EGFA04D 4 l

EGFA10D 10 l

Buitenvulmiddel
FIBAREX®
Polyvalente buitenplamuur voor gladde afwerking.

• Vezelversterkt en schuurbaar
• Vullen, herstellen en uitvlakken
• Versterkte hechting en versterkte weerstand
• Waterdampdoorlatend
• Snel overschilderbaar
• Kleur: wit
• Vorm: poeder
• Laagdikte: onbeperkt
• Open tijd: 40 minuten
• Volgende laag: van zodra de plamuur droog is
• Overschilderbaar: na 24 uur
• Ondergrond: nieuw of gerenoveerd, onbehandeld of geschilderd
• Afwerking: kan afgewerkt worden met alle gangbare buitenplamuren en buiten-

verven

Art . Nr . Inhoud

FIBA05D 5 kg

FIBA15 15 kg
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Reparatiemiddel
TOUPRELITH® F
Reparatiemiddel voor minerale ondergronden.

• Ook voor vochtige ondergronden
• Herstellen zonder bekisting
• Gemakkelijk sculpteerbaar
• Goede bescherming van betonijzers
• Verwerkingsduur: 30 minuten
• Kleur: grijs
• Vorm: poeder
• Laagdikte: onbeperkt
• Verbruik: 1,2 kg poeder vult 1 liter
• Aanmaakverhouding: 35 % water (hetzij 0,35 l water voor 1 kg poeder) 
• Volgende laag: van zodra de plamuur droog is
• Overschilderbaar: na 48 tot 72 uur
• Ondergrond: Onbehandelde, minerale ondergronden: cement, beton, betonblokken, 

baksteen, steen
• Afwerking: kan afgewerkt worden met alle soorten buitenplamuren en buiten verven

Art . Nr . Inhoud

THR05ED 5 kg

THR15D 15 kg

Afwerkplamuur
EGALISS FACADE
Egalisatieplamuurpoeder voor buiten, voor manuele en mechanische toepassing met 
spuitmachines.

• Manuele en mechanische toepassing
• Uitstekende hechting
• Zeer dekkend
• Verwerkingstijd: 6 uur
• Kleur: wit
• Vorm: poeder
• Gebruiksklaar: nee
• Laagdikte: tot 4cm als vulmiddel en tot 5 mm bij uitvlakken
• Verbruik: 1,2 kg poeder/m²/mm
• Aanmaakverhouding: 25-30 % water (hetzij 0,25-0,30 l water voor 1 kg poeder)
• Volgende laag: van zodra de plamuur droog is
• Overschilderbaar: na 24 tot 48 uur
• Ondergrond: nieuwe of te renoveren ondergronden, onbehandeld of geschilderde 

en zelfs gesloten ondergronden
• Afwerking: kan afgewerkt worden met alle soorten buitenplamuren en buiten verven

Art . Nr . Inhoud

EGFAP015D 15 kg
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Super Repair
Sneldrogend allround buitenvulmiddel voor het herstellen en hermodelleren van 
kanten en hoeken, zonder bekisting. Het herstellen en reconstrueren van façades: 
daklijsten, zuilen, sculpturen, sierlijsten, decoratieve elementen en balkons.

• Reparaties van elke ondergrond
• Geen bekisting nodig bij reparatie van randen en hoeken
• In alle diktes in één keer aanbrengen, met weinig krimp
• Vervormt niet na uitharding
• Bijzondere flexibiliteit ondanks de hardheid
• Toepassing: binnen, buiten
• Kleur: wit
• Applicatie: plakspaan, plamuurmes
• Dichtheid: 0,95 g/cm³
• Overschilderbaar na ca.: 24 uur
• Volledig uitgehard na ca.: 24 uur per mm

Art . Nr . Inhoud

70222-001 1 kg

70222-004 8 kg

Universal Fassade
Een lichtgewicht vulmiddel in pastavorm voor gevels. Heeft een groot vulvermogen en 
is geschikt voor het afwerken, uitvlakken en renoveren van alle soorten ondergronden, 
ook niet absorberende. 

• Vocht en waterbestendig
• Lagen tot 5 mm
• Voor natte ruimtes en direct op geglazuurde tegels
• Fijne granulometrie voor perfecte, gladde afwerking
• Schimmelbestendig
• Toepassing: binnen, buiten
• Kleur: lichtgrijs
• Applicatie: plakspaan, plamuurmes
• Dichtheid: 1,2 g/cm³
• Overschilderbaar na ca.: volledige droging
• Volledig uitgehard na ca.: 12 uur per mm
• Laagdikte: 5 mm

Art . Nr . Inhoud

70079-001 10 ltr
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Polysoft Professioneel
Snel uithardende plamuur voor binnentoepassing.

• Snelle uitharding (ca. 15/20 minuten)
• Geschikt voor metaal, beton, steen, hout en kunststof
• Overschilderbaar en schuurbaar
• Automatische dosering i.c.m. Polysoft doseerpistool (separaat verkrijgbaar)

Zwaluw Polysoft Professioneel is een snel uithardende 2-componenten plamuur op 
basis van polyesterharsen voor binnentoepassing. Het product is goed schuurbaar en 
overschilderbaar. Automatische dosering i.c.m. Polysoft doseerpistool.
Verharder ook apart verkrijgbaar.

Art . Nr . Kleur Inhoud

POLYSOFT Wit 1,5 kg

07500045ZW-verharder 45 gr

Renovatiepasta
Novostuc
Novostuc is een snel uithardende 2-componenten plamuur op basis van polyester-
harsen voor binnentoepassing. Ontwikkeld voor het repareren en uitvlakken van 
scheuren, deuken, krassen en andere beschadigingen in metaal, beton, steen, hout 
en kunststof ondergronden. Automatische dosering in combinatie met het Novostuc 
doseerpistool. Inclusief verharder.

• Snelle uitharding
• Goed schuurbaar
• Overschilderbaar
• Toepassing: Binnen
• Samenstelling: Mix van onverzadigde polyester harsen

Art . Nr . Kleur Inhoud

NSTW Wit 1,5 kg

NSTB Bruin 1,5 kg



2K-POLYESTERPLAMUREN

61

2K Polyesterplamuur styreen-arm
Een witte styreen-arme 2K plamuur die minder belastend is voor mens en milieu. 
Onderscheidt zich door zijn elasticiteit. Toepasbaar op schilder- en verfwerken, 
reparaties van auto’s, staal, houtwerken, etc.

• Wit (ook na toevoeging van harder)
• Elastisch en gemakkelijk te schuren
• Lager percentage styreen (SA)
• Goed vullend
• Kleur: wit
• Applicatie: plamuurmes
• Toepassing: binnen, buiten
• Dichtheid: 1,7 g/cm³
• Overschilderbaar na ca.: 30 min
• Laagdikte: geen beperking
• Vorm: ready mix

Art . Nr . Inhoud

00481 500 gr

00482 1 kg

Poly-Plamuur
Snel uithardende 2-componenten plamuur.

• Snelle uitharding (ca. 15/20 minuten)
• Schuurbaar
• Overschilderbaar 

Zwaluw Poly-Plamuur is een snel uithardende, 2-componenten plamuur op basis van 
polyesterharsen. Het product is goed schuurbaar en goed overschilderbaar.

Art . Nr . Kleur Inhoud

POLY200 Gebroken wit 200 gr

POLY800 Gebroken wit 800 gr

POLY2 Wit 2 kg



2K-POLYESTERPLAMUREN

62

Polyesterplamuur
Universele 2-componenten polyester plamuur voor het egaliseren van oneffenheden 
in ondergronden van staal, aluminium, hout, beton en polyester. Polyester plamuur 
is elastisch en zeer goed schuurbaar. Polyester plamuur is overspuitbaar met alle 
verfsystemen en bestand tegen chemicaliën en weersinvloeden. MoTip Polyester 
Plamuur kan aangebracht worden in laagdiktes tot 2 centimeter.

Art . Nr . Inhoud

MOT000051 0,25 kg

MOT000098 0,5 kg

MOT000052 1 kg

Polyester vulpasta
Een 2-componenten plamuur op basis van polyesterharsen. Krimpt niet, is boterfijn, 
werkt soepel en geeft een glad oppervlak. Voor reparatie van krassen en deuken, 
scheuren in carrosserie, polyester oppervlakken, voor het dichten van lasnaden, het 
waterdicht maken van boten, reparaties aan radiatoren, benzine- en olietanks, water-
pompen, wasbakken, leidingen, metalen-, houten- en kunststof raamkozijnen, cara-
vans etc. Ook geschikt voor het borgen van hang- en sluitwerk, het lijmen van metalen 
handgrepen e.d. op glas, hout, steen, metaal etc.

Art . Nr . Inhoud Kleur

34626031 250 gr Licht grijs

34626035 500 gr Licht grijs

34626040 1 kg Licht grijs

Renovatiepasta
Een snelhardende 2-componenten renovatiepasta op basis van asbestvrije polyester. 
Ideaal voor het herstellen van scheuren en gaten in diverse ondergronden zoals hout, 
ijzer, kunststof en beton. Is elastisch en buigzaam na uitharding. Gemakkelijk schuur-
baar en heeft een hoogvullend vermogen. Voor gebruik binnen en buiten, voorname-
lijk bij onderhoudsschilderwerk.

Art . Nr . Inhoud Kleur

33570000 1,4 kg Wit
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Snelplamuur
Een sneldrogende elastische reparatieplamuur met een hoge vulkracht. Speciaal voor 
kleine reparaties en spijker-, schroef-, nietgaatjes en voor het vullen van houtporiën, 
verstekken, beschadigingen in hout en metaal of wegwerken van krassen.

• Overschilderbaar met waterverdunbare lakken, alkydharslakken, nitro- en spuitbus-
lakken

• Sneldrogende reparatieplamuur
• Hoge vulkracht en elastisch
• Na droging, goed schuurbaar
• Kleur: wit
• Dichtheid: 1,9 g/cm³
• Toepassing: binnen, buiten
• Applicatie: plamuurmes
• Volledig uitgehard na ca.: 3 uur
• Laagdikte: 1 mm

Art . Nr . Inhoud

00521 0,125 kg

00522 0,25 kg

00525A 0,8 kg

Reparatieplamuur
Acryl rapid
Copagro Acryl Rapid is een watergedragen reparatieplamuur als vul- en snelplamuur 
voor kleine oppervlakken. Ideaal voor het vullen van houtporiën, verstekken, kleine 
gaatjes, beschadigingen in hout en metaal, beton en pleisterwerk.

• Watergedragen
• Oplosmiddelvrij
• Snelle droging
• Tot 1 cm nat per laag
• Meerdere lagen aanbrengen in korte tijd
• Zeer goed schuurbaar
• Met roestinhibitor, dat roesten van spijkers en nietjes voorkomt en voorgronden 

onnodig maakt op ijzer en staal
• Overschilderbaar met alkydharslakken en acryllakken, als ook met dispersieverven
• Kleur: Wit
• Toepassing: Binnen - buiten
• Dichtheid: 1,95 g/m³

Art . Nr . Inhoud

ACRAPL400 400 gr

ACRAPL1300 1,3 kg
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Rapid Plamuur
Unieke snelhardende één-component plamuur op basis van speciale kunststofcombi-
natie voor toepassing op nieuw hout, op geschuurde oude verflagen, ijzer en muren. 
Een echte snelplamuur voor spoedeisend werk binnen en buiten. Kan al na 2 à 3 uur 
overschilderd worden met alle normale grond- en aflakken.

Art . Nr . Inhoud Kleur

33205020 800 gr Wit

Acrylplamuur Rapid
Een zeer sneldrogende reparatieplamuur op waterbasis. Voor plamuren van gaten, 
scheurtjes en oneffenheden op gegrond houtwerk (binnen), stucwerk, beton 
en gegrond ijzerwerk (binnen en buiten). Scheuroverbruggend ook bij grotere 
laagdiktes tot ca. 1000 µ natte laagdikte. Te schuren na 1-2 uur. Over te lakken met 
dispersieverven, acryl- en kunstharslakken.

Art . Nr . Inhoud Kleur

33565030 400 gr Wit

33565035 1,3 kg Wit

Acryl Snelplamuur
Een watergedragen plamuur met een roest-inhibitor speciaal voor kleine reparaties 
zoals spijker-,schroef- en nietgaatjes. Direct inzetbaar zonder te gronden en goed vul-
lende plamuur die tot 1000 micron is op te zetten. Overschilderbaar met
diverse verfsystemen.

• Als vul- en snelplamuur
• Tot 1000 µ nat per laag
• Met roest-inhibitor
• Watergedragen en snelle droging
• Kleur: wit
• Dichtheid: 1,95 g/cm³
• Applicatie: plamuurmes
• Toepassing: binnen, buiten
• Laagdikte: 2 mm
• Vorm: ready mix

Art . Nr . Inhoud

00531A 0,4 kg

00532A 0,6 kg

00533A 1,3 kg

00534A 6 kg
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Instant
Een waterbestendige vulpasta voor snelle herstellingen met een zeer snelle droging. 
Dankzij de snelle droging kan deze na 15 min. worden geschilderd. 

• Uitzonderlijke aanhechting op moeilijke ondergrond
• Water- en vochtbestendig
• Zeer glad, fijn en hard oppervlak
• Geschikt voor alle type verf
• Eenvoudig toe te passen en glad te schuren
• Toepassing: binnen, buiten
• Kleur: wit
• Applicatie: plakspaan, plamuurmes
• Dichtheid: 1,55 g/cm³
• Overschilderbaar na ca.: volledige droging
• Volledig uitgehard na ca.: 30 min.
• Laagdikte: 3 mm
• Vorm: ready mix

Art . Nr . Inhoud

70474-001 200 ml

Muurvuller
Een zeer sneldrogende reparatieplamuur op waterbasis. Voor het glad maken van 
oneffenheden en het vullen van scheuren en gaten in muren en plafonds. Toepasbaar 
op alle minerale ondergronden, zoals b.v. beton, metselwerk en gepleisterde 
oppervlakken. Tevens toepasbaar op gipsplaten en dispersieverf.

Art . Nr . Inhoud Kleur

33610001 400 gr Wit

Acrylplamuur
Een sneldrogende, waterverdunbare dispersieplamuur van zeer hoge kwaliteit, 
speciaal geformuleerd voor het makkelijk plamuren, uitvlakken en dichten van gegrond 
houtwerk, beton, ijzer en oude pleisterlagen. De acrylplamuur is zowel binnen als 
buiten toepasbaar alsmede in waterverdunbare verfsystemen.

Art . Nr . Inhoud Kleur

33166003 800 gr Wit
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Instant Vuller
Gebruiksklaar vulmiddel voor het snel vullen, herstellen en egaliseren van gaten, kie-
ren en oneffenheden o.a. in steen, stucwerk en hout. Krimpvrij en zeer sneldrogend. 
Geschikt voor binnen en buiten.

• Krimpvrij
• Gebruiksklaar
• Geschikt voor binnen en buiten
• Droogt heel snel: kieren tot 1mm drogen in minder dan 10 minuten, kieren van 1 tot 

2mm: 10 tot 15 minuten en kieren van 2 tot 3mm: 15 tot 20 minuten
• Verwerkingstemperatuur (min): 5 °C
• Functie: vullen
• Eindsterkte (min): 10 minuten
• Eindsterkte (max): 20 minuten
• Toepassingen: o.a. steen, stucwerk en hout

Art . Nr . Inhoud Kleur

H525182 300 gr Wit

Snelplamuur
Sneldrogende plamuur voor het bijwerken en egaliseren van oneffenheden in hout, 
MDF, metaal en polyester. Sneldrogend en overschilderbaar met alle verfsoorten. 
Geschikt voor binnen en buiten.

• Gebruiksklaar
• Droogt snel: 30 minuten
• Overschilderbaar met alle verfsoorten
• Geschikt voor binnen en buiten
• Droogtijd: na 30 tot 45 minuten bij een temperatuur van +20 graden celcius.
• Verwerkingstemperatuur (min): 10 °C
• Functie: vullen
• Eindsterkte (min): 30 minuten
• Eindsterkte (max): 45 minuten
• Toepassingen: hout, MDF, metaal en polyester.

Art . Nr . Inhoud Kleur

H489852 230 gr Wit
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Vulmiddel
Vulmiddel voor het snel vullen, herstellen en egaliseren van gaten, kieren en 
oneffenheden in stucwerk, behandeld metaal en gips. Meng het poeder met water. 
Krimpvrij en sneldrogend. Geschikt voor binnen.

• Krimpvrij
• Droogt snel
• Geschikt voor binnen
• Droogt ultrawit op binnen 3 tot 4 uur
• Verwerkingstemperatuur (min): 6 °C
• Functie: vullen
• Eindsterkte (min): 3 uur
• Eindsterkte (max): 4 uur
• Toepassingen: stucwerk, behandeld metaal en gips

Art . Nr . Inhoud Kleur

H524410 500 gr Wit

Flexibele vuller
Gebruiksklaar, flexibel vulmiddel voor het vullen en herstellen van scheuren, naden en 
kieren in werkende ondergronden zoals steen, pleisterwerk en hout. 

• Flexibel vulmiddel speciaal voor ondergronden onderhevig aan beweging
• Blijvend elastisch
• Overschilderbaar
• Geschikt voor binnen en buiten
• Verwerkingstemperatuur (min): 5 °C
• Functie: vullen
• Eindsterkte (min): ± 24 uur
• Toepassingen: hout, steenachtig stuc pleisterwerk, steen, steenachtig beton

Art . Nr . Inhoud Kleur

H509671 300 gr Wit
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Supervuller
Gebruiksklaar vulmiddel om gaten en oneffenheden snel op te vullen. Hecht aan 
steen, stucwerk, gips, beton, polystyreen en MDF. Ultralicht, zakt niet uit en glad zon-
der schuren. Geschikt voor binnen en buiten.

• Glad zonder schuren
• Gebruiksklaar
• Superlicht, zakt niet uit
• Geschikt voor binnen en buiten
• Verwerkingstemperatuur (min): 5 °C
• Functie: vullen
• Toepassingen: steen, stuc, gips, beton, polystyreen en MDF

Art . Nr . Inhoud Kleur

H526823 700 ml Wit

Allesvuller
Gebruiksklaar vulmiddel voor het vullen, herstellen en egaliseren van gaten, scheuren 
en oneffenheden. Hecht o.a. op steen, stucwerk, gips, beton, hout, MDF, metaal, 
polyester, enz. Schroef- en spijkervast en krimpvrij. Geschikt voor binnen en buiten.

• Slijtvast
• Gebruiksklaar
• Krimpvast
• Geschikt voor binnen en buiten
• Verwerkingstemperatuur (min): 5 °C
• Functie: vullen
• Eindsterkte (min): 1 uur
• Eindsterkte (max): 2 uur (1 tot 2 uur voor een laag van 2mm) 
• Toepassingen: o.a. op steen, stucwerk, gips, beton, hout MDF, metaal, polyester.

Art . Nr . Inhoud Kleur

H526208 1 kg Wit
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Acryl Lakplamuur
Jansen Acryl Lakplamuur is een watergedragen lakplamuur. Met zeer hoge laagdikte 
(tot 800 micron) is het mogelijk om grote oppervlakken te plamuren en in meerdere 
lagen per dag aan te brengen.

• Voor het verkrijgen van gladde oppervlakken
• Ook voor grote vlakken
• Door het natrekken, is schuren niet nodig
• Overschilderbaar met 1K kunsthars- en waterverdunbare lakken
• Hoge vulling
• Kleur: wit
• Applicatie: plamuurmes
• Toepassing: binnen, buiten
• Laagdikte: 1 mm
• Dichtheid: 1,78 g/cm³

Art . Nr . Inhoud

00511 0,2 kg

00512 0,4 kg

00513 0,8 kg

00514 2,5 kg

Lakplamuur
Deze boterzachte kunsthars lakplamuur is door zijn lichte verwerking eenvoudig te 
verwerken op grote oppervlakken tot wel 5 lagen per dag (Laagdikte max. 500 micron 
nat), ook nat in nat. Door na te trekken met een schoon plamuurmes hoeft u niet te 
schuren.

• Voor het verkrijgen van gladde, ook grotere oppervlakken, als deuren, panelen, 
kozijnen en andere oppervlakken van hout en metaal

• Synthetische plamuur
• Korte, boterzachte structuur, lichte verwerking
• Plamuren zonder schuren door natrekken met schoon plamuurmes
• In het geheel geplamuurde vlakken kunnen zonder tussenlaag direct worden 

overgelakt
• Kleur: wit
• Applicatie: plamuurmes
• Toepassing: binnen, buiten
• Vorm: ready mix
• Dichtheid: 1,84 g/cm³

Art . Nr . Inhoud

00501 0,15 kg

00502 0,4 kg

00503 0,8 kg

00504 2,5 kg
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Aqua Kwastplamuur
Een goed vullende, reukloos en sneldrogende, waterverdunbare kwastplamuur voor 
houtwerk binnen. Door zijn grote vulkracht ook geschikt voor het vullen/egaliseren 
van poriën, nerven en kleine spijkergaatjes. De goede schuur- en afbouwbaarheid 
maakt het mogelijk om snel een glad oppervlak te bewerkstelligen, klaar om af te 
lakken.

Art . Nr . Inhoud Kleur

33580010 1 ltr Wit

Acryl lakplamuur
Een lakplamuur met unieke eigenschappen en kan door de fijne homogene structuur 
zonder rollen op grote oppervlakken opgezet worden. Door meerdere lagen aan te 
brengen met tussenpauzes van 3-4 uur verkrijgt men een bijzonder glad oppervlak, 
zodoende wordt schuren bijna overbodig.

Art . Nr . Inhoud Kleur

33130200 200 gr Wit

33130400 400 gr Wit

33130800 800 gr Wit

Lakplamuur
Een sneldrogende, waterverdunbare lakplamuur van zeer hoge kwaliteit, speciaal 
geformuleerd voor het glad maken van oppervlakken die geverfd moeten worden. 
Geschikt voor diverse soorten hout (mdf) en kan worden afgelakt met synthetische 
lak, acryllak en latexverf. Niet geschikt voor kunststof en metaal.

Art . Nr . Inhoud Kleur

33610005 400 gr Wit
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Houtrotvuller
Voor het vullen en herstellen van verrot en beschadigd 
hout. O.a. voor kozijnen, ramen en deuren, kasten, houten 
constructies, meubels, houten vensterbanken, steunbalken. 
Kan eveneens worden gebruikt als sneldrogend plamuur.

• Voor kleine en grote reparaties van hout
• Droogt heel snel: 20 minuten
• Krimpvrij
• Geschikt voor binnen en buiten
• Verwerkingstemperatuur (min): 10 °C
• Functie: vullen
• Toepassingen: hout

Art . Nr . Inhoud Kleur

H489846 500 gr Wit

H489842 1 kg Wit

Houtplamuur
Plamuur voor het bijwerken van kieren en barsten in hout, 
MDF en bestaand schilderwerk. Kan met elke soort verf 
worden overschilderd. Geschikt voor binnen en buiten.

• Gebruiksklaar
• Kan met elk soort verf worden overschilderd
• Geschikt voor binnen en buiten
• Verwerkingstemperatuur (min): 7 °C
• Functie: vullen
• Eindsterkte (min): 3 uur
• Eindsterkte (max): 4 uur
• Toepassingen: hout

Art . Nr . Inhoud Kleur

H489848 250 gr Licht beige

Houtvulmiddel tube
Bolivia Houtvulmiddel is een waterverdunbaar vulmiddel van zeer hoge kwaliteit. Dit 
vulmiddel is geschikt voor het glad maken van oneffenheden en het vullen van scheu-
ren en gaten in hout. Laat zich eenvoudig en glad verwerken, hardt gelijkmatig en 
zonder scheuren uit, wanneer afgewerkt met een waterbestendige beschermlaag.

Art . Nr . Inhoud Kleur

33610010 400 gr Wit
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Vulmiddel
HOUTREPARATIE
Houtreparatiepasta om gaten en spleten in hout op te vullen.

• Voor kleine en middelgrote dieptes op te vullen
• Sterke hechting
• Kleur: lichte eik
• Vorm: pasta
• Gebruiksklaar: ja
• Laagdikte: tot 1 cm
• Volgende laag: na 3 uur
• Overschilderbaar: na 12 uur
• Ondergrond: alle soorten ‘levende’ ondergrond en alle houtsoorten inclusief 

exotische houtsoorten, spaanplaat en fineerhout
• Afwerking: alle soorten plamuur speciaal voor hout, verf, lak, beits

Art . Nr . Inhoud

RPBOTUBD 0,33 kg

Vulmiddel
REPAR’WOOD
Vul- en reparatieplamuur voor hout.

• Express
• Uitstekende hechting
• Kan gesculpteerd, geboord, geschaafd en geschilderd worden
• Gemakkelijk schuurbaar
• Kleur: lichte eik
• Vorm: poeder
• Laagdikte: onbeperkt
• Open tijd: 30 minuten
• Verbruik: 1 kg poeder vult een volume van 1 l
• Volgende laag: van zodra de plamuur droog is
• Overschilderbaar: na 3 uur
• Ondergrond: alle gangbare houtsoorten en houten ondergronden
• Afwerking: kan afgewerkt worden met de gebruikelijke verfsoorten

Art . Nr . Inhoud

REPBO01 1 kg
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Afwerkplamuur
WOOD’FINISH
Afwerkplamuur voor hout extra fijn.

• Snelle droging
• Meerdere lagen per dag
• Gemakkelijk schuurbaar
• Kleur: wit
• Vorm: pasta
• Gebruiksklaar: ja
• Laagdikte: tot 0,8 mm per laag
• Verbruik : gemiddeld 450g/m²
• Volgende laag: van zodra de plamuur droog is
• Overschilderbaar: na gemiddeld 4 uur
• Ondergrond: wordt aangebracht op alle gangbare houtsoorten en houten onder-

gronden, alsook op de meeste gebruiklijke exotische houtsoorten.
• Afwerking: kan afgewerkt worden met de gebruikelijke verfsoorten

Art . Nr . Inhoud

LPBO0 .8 0,8 kg

Vulmiddel
HARD’WOOD
Houtverharder.

• Versterkt de hechting van plamuur en verf
• Dringt diep in de ondergrond
• Ook voor vochtig hout
• Kleurloos
• Watergedragen
• Kleur: wit, wordt kleurloos na droging
• Vorm: vloeibaar
• Verbruik: 150 ml/m²
• Overschilderbaar: na gemiddeld 24 uur
• Ondergrond: wordt toegepast op geschuurd of van afwerking ontdaan, vochtig of 

droog maar absorberend hout
• Afwerking: kan afgewerkt worden met alle gangbare houtplamuren, verven, 

vernissen en lazuren

Art . Nr . Inhoud

DURBO01 1 l
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Spack reparatie
Ontwikkeld voor het repareren van structuureffecten in (spack) spuitwerk op wanden 
en plafonds. De (spackspray) spuitbus is een handige kleine verpakking, genoeg voor 1 
vierkante meter, zodat restmateriaal niet onnodig wordt weggegooid.

• Uitstekend standvermogen
• Snel overschilderbaar
• Mooie spackstructuur
• Snelle droging
• Div. structuren mogelijk (grof/fijn)
• Kleur: wit
• Toepassing: binnen
• Applicatie: spuit
• Dichtheid: 1,27 g/cm³
• Glansgraad: mat

Art . Nr . Inhoud

07201 400 ml

Woodfiller
Flexibele houtmastiek, verstevigd met glasvezel. Kan tot 20% beweging in het hout 
aan en barst niet door de temperatuurverschillen. 

• Voor binnen en buiten herstellen van hout
• Flexibel: kan tot 20% beweging in hout aan
• Versterkt met glasvezel
• Vernissen en/of dekkend schilderen
• Egaal glad maken en herstellen van gaten, koven of barsten
• Toepassing: binnen, buiten
• Applicatie: plamuurmes
• Dichtheid: 1,45 g/cm³
• Overschilderbaar na ca.: volledige droging
• Volledig uitgehard na ca.: 4 uur
• Laagdikte: 5 mm

Art . Nr . Inhoud Kleur

70481-001 125 ml den

70481-002 125 ml neutraal

70481-003 125 ml walnoot

70481-004 125 ml eiken

70481-005 125 ml mahonie

70481-006 125 ml kersen

70481-007 125 ml beuken

70481-008 125 ml sapely

70481-009 125 ml teak

70481-010 125 ml wenge

70481-016 125 ml rustiek eiken

70481-017 125 ml meranti (rood)



PLAMUREN IN SPRAY

75

Filler
Sneldrogende filler met zeer hoge dekkracht voor het vullen van kleine oneffenheden 
in behandelde en onbehandelde ondergronden van hout, metaal, aluminium en steen. 
De filler heeft een hoog vullend vermogen en een goede corrosiewering. MoTip Filler 
is goed schuurbaar, zowel nat als droog (vanaf korrel 400) en overspuitbaar met alle 
laksystemen.

Art . Nr . Inhoud Kleur Basis

MOT04064 400 ml Geel-beige Acrylaathars

Spuitplamuur
Sneldrogende spuitplamuur met hoge vul- en dekkracht voor het vullen van oneffen-
heden in behandelde en onbehandelde ondergronden van hout, metaal en aluminium. 
Spuitplamuur heeft een uitstekende hechting en een goede corrosiewering. MoTip 
Spuitplamuur is goed schuurbaar, zowel nat als droog (vanaf korrel 400).

Art . Nr . Inhoud Kleur Basis

MOT04062 400 ml Beige-grijs Acrylaathars

Spack reparatie spray
Een professioneel structuur reparatiemiddel op basis van een unieke PU-dispersie 
voor het repareren van structuur-effecten (spack) op wanden en plafonds. Bolivia 
spackspray kan worden toegepast op pleisterwerk, gips- en spaanplaat en beton 
binnenshuis. Kan ook als afwerking gebruikt worden (spack spuitwerk).

Art . Nr . Inhoud Kleur

33800500 500 ml Wit
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Stopverf
Stopverf voor enkelvoudige beglazing en soepel vulmiddel voor kleine gaatjes in hout.

• Blijft soepel en barst niet
• Gemakkelijk aan te brengen en strak te zetten
• Snelle afwerking
• Binnen/Buiten
• Vorm: pasta
• Gebruiksklaar: ja
• Verbruik: afhankelijk van de schuine stopverfzijde
• Overschilderbaar: van zodra er een huid gevormd is (6 tot 8 dagen)
• Ondergrond: wordt toegepast op voorbehandeld hout
• Afwerking: dient buitenshuis afgewerkt te worden met een aangepast verfsysteem, 

vernis of lazuur. Binnenshuis kan de stopverf onbehandeld worden gelaten

Art . Nr . Inhoud Kleur

MABLA0 .5D 0,5 kg Wit

MABLA01D 1 kg Wit

MABLA05D 5 kg Wit

MAMA01D 1 kg Bruin

Profstop Universal
Overschilderbare stopverf op basis van lijnzaadolie.

• Geschikt voor hout, stalen en betonnen kozijnen
• Overschilderbaar

Zwaluw Profstop Universal is een hoogwaardig, overschilderbare stopverf op basis 
van lijnzaadolie, synthetische harsen en vulmiddelen.

Art . Nr . Inhoud Kleur

01050100ZW 500 gr Naturel

01050200ZW 1 kg Naturel
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PU-Foam
Polyurethaanschuim in handbus.

• Hoogwaardig professioneel PU-schuim

Zwaluw PU-Foam is een 1-component isolatie- en montageschuim, ontwikkeld voor 
het maken van afdichtingen tussen bouwdelen. Zwaluw PU-Foam hardt uit onder in-
vloed van vocht uit de lucht en het bouwmateriaal.

Art . Nr . Inhoud Kleur

0510303NZW 300 ml Licht Groen

0510503NZW 500 ml Licht Groen

PUFOAM750 750 ml Geel

Stopverf
Jansen Stopverf is een traditionele lijnolie stopverf.

• Voor het aanbrengen van een stopverfrand in enkelvoudige beglazing
• Het vullen van kleine gaatjes in hout
• Kleeft niet aan de handen
• Blijft soepel en barst niet
• Op basis van lijnolie
• Toepassing: binnen, buiten
• Applicatie: stopmes
• Dichtheid: 2,1 g/cm³
• Overschilderbaar na ca.: 7 dagen
• Volledig uitgehard na ca.: 7 dagen

Art . Nr . Inhoud Kleur

00460 750 gr Wit

00462 750 gr Bruin

00465 5 kg Wit
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PU-Gunfoam Low Expansion
Professioneel polyurethaanschuim.

• Goed doseerbaar door beperktere opschuiming
• Fijne celstructuur
• Isoleren
• Monteren
• Alleen geschikt voor pistolen

Zwaluw PU-Gunfoam Low Expansion is een 1-component isolatie- en montageschuim, 
ontwikkeld voor het maken van afdichtingen tussen bouwdelen. Zwaluw PU-Gunfoam 
Low Expansion hardt uit onder invloed van vocht uit de lucht en het bouwmateriaal.

Art . Nr . Kleur Inhoud

PISTOOLSCHUIM Licht Groen 750 ml

FP PU Foam
Brandwerend polyurethaanschuim (adapter- & pistoolschuim).

• Gecombineerd met FP Silicone Sealant geschikt voor voegen tot 40mm
• Tot 2 uur brandwerend, oplopend tot 4 uur in combinatie met andere FP producten
• B1 formulering (reactie bij brand)
• Makkelijk aan te brengen met adapter of pistool
• Makkelijke en snelle verwerking
• Kleefvrij na 8 tot 12 minuten
• Getest volgens EN 1366-4

Zwaluw FP PU Foam is een 1-component, brandwerend polyurethaanschuim. Kan met 
de hand of pistool aangebracht worden. Zwaluw FP PU Foam biedt brandweerstand 
tot 120 minuten. Gecombineerd met andere FP producten loopt dit op tot 4 uur! De 
bussen Zwaluw FP PU Foam zijn uitgerust met een adapter om het schuim accuraat 
met de hand aan te brengen of met een aansluiting om het schuim met een professi-
oneel PUR-pistool te verwerken. Professioneel polyurethaan vul- en montageschuim 
met een fijn-cellige structuur. Hoog thermisch en akoestisch isolerend. Bevat goede 
brandwerende en zeer goede hechtingseigenschappen en is na uitharding snijdbaar.

Art . Nr . Kleur Inhoud

12002325 Roze 750 ml
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1K
Soudafoam Click & Fix Low Expansion
Fijn doseerbaar schuim. Zeer geleidelijke en controleerbare opschuiming waardoor de 
veeleisende vakman ook het fijnere werk zonder morsen kan uitvoeren. Voorzien van 
het gepatenteerde “Click & Fix” systeem.

Art . Nr . Kleur Inhoud

110725 Champagne 750 ml

PU-Schuim
Flexifoam Click & Fix
Elastisch PU-schuim. Vangt tot 50% voegbeweging op en garandeert zo een duurzame 
geluids-en warmteisolatie. Akoestische isolatie RST,w= 60 ( -1;-4) dB. Low Expansion. 
Brandklasse B2.

Art . Nr . Kleur Inhoud

118318 Blauw 750 ml

Universal PU-Cleaner
Krachtige reiniger voor PU-schuim.

• Geschikt voor het inwendig reinigen van PUR-pistolen
• Verwijdert niet uitgehard PUR-schuim, PU-lijmen, PU-kitten en PU-lakken

Zwaluw Universal PU-Cleaner is ontwikkeld voor het verwijderen van vlekken en 
resten van zowel 1- als 2-componenten polyurethaanschuim. Dit is mogelijk zolang 
het schuim nog vers is. Uitgehard schuim is niet oplosbaar en kan alleen mechanisch 
worden verwijderd. Zwaluw Universal PU-Cleaner is ook geschikt voor het inwendig 
reinigen van PUR pistolen.

Art . Nr . Kleur Inhoud

PURFOAMR Transparant 500 ml
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Reinigers
Click & Clean
Organisch solvent, speciaal ontworpen voor reiniging van vers gemorst PU schuim en 
reiniging van het “Click & Fix” pistool.

Art . Nr . Kleur Inhoud

113432 Transparant 500 ml

1K
Soudafoam X-TRA
In alle richtingen te gebruiken PU schuim dat door zijn aangepaste formule in 
combinatie met de Soudal Mega adaptor een grotere opbrengst geeft. Door de 
onmiddellijke expansie worden nog meer lopende meters voeg per bus afgewerkt. 
Uitermate geschikt voor het monteren van ramen en deuren.

Art . Nr . Kleur Inhoud

112625 Champagne 750 ml

1K
Soudafoam 1K B3
Topkwaliteit polyurethaanschuim met zeer hoge thermische en akoestische isolatie-
waarde. Uitermate geschikt voor het opvullen van holle ruimten, afdichten van 
openingen in dakconstructies en het aanbrengen van akoestische schermen. Is 
volledig CFK-vrij.

Art . Nr . Kleur Inhoud

100393 Champagne 750 ml
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Flex-voegmortel, snel
G8S Flex 1-6

• Cementbasis
• Snel hardend en belastbaar, flexibel, water- en vuilafstotend
• Fijn voegoppervlak
• Bijzonder goede flankenhechting
• Grote vastheid
• Bestand tegen de inwerking van schimmels
• Geschikt voor vloer- en wandverwarming
• Toepassing: Binnen - buiten
• Voegbreedtes: 1 tot 6 mm

Art . Nr . Inhoud Kleur

19582 5 kg Antraciet

19593 5 kg Zilvergrijs

19595 5 kg Cementgrijs

19599 12,5 kg Grijs

Expansieschuim
M 3000
M 3000 Expansieschuim in combinatie met M 4082 Dichtsok

• Voor een snelle afdichting van water- en gasdoorvoeren in muurwerk en beton
• Krimpt niet / wringbestendig (draaimoment van 240 Nm) / veroudering- en 

verrottingbestendig
• Bestand tegen olie, water en oplosmiddelen
• Bestand tegen alle gebruikelijke bouwwerkstoffen en kunststoffen
• Biologisch niet afbreekbaar
• Verwerkingstemperatuur (min): 5 °C
• Verwerkingstemperatuur (max): 30 °C
• Functie: isoleren
• Eindsterkte (min): 30 minuten
• Toepassingen: Gas doorvoer (o.a. in ketelhuizen ≥ 130 kw); water-, rioolwater- en 

kabel doorvoeren

Art . Nr . Inhoud Kleur Binnen

H316080 300 ml Grijs ja

Reinigers
Gun & Foamcleaner
Reiniger voor vers gemorst schuim en pistool.

Art . Nr . Inhoud Kleur

113433 500 ml Transparant
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Binnenhoek 90°
SK90 Tricom
In combinatie met alle ARDEX-Systeemafdichtingen
• Voor alle waterbelastingsklassen
• Zeer scheurvast en uitzetbaar
• Alkalibestendig
• Bestand tegen agressieve middelen
• Toepassing: Binnen - buiten

Art . Nr . Hoekmaat

13552 120 mm

Buitenhoek 270°
SK270 Tricom
In combinatie met alle ARDEX-Systeemafdichtingen
• Voor alle waterbelastingsklassen
• Zeer scheurvast en uitzetbaar
• Alkalibestendig
• Bestand tegen agressieve middelen
• Toepassing: Binnen - buiten

Art . Nr . Hoekmaat

13551 115 mm

Afdichtingsproduct
8+9
Snelle tweecomponenten afdichting onder decoratieve technieken en tegelwerk. 
Voldoet aan de eisen van DIN 18534 - Afdichting van binnenruimten en DIN 18531 
- Afdichting van balkons, loggia’s en galerijen in combinatie met tegelwerk. Zeer 
emissiearm EC1 Plus R en oplosmiddelvrij

• Toepassing: Binnen - buiten
• Verwerkingstijd >20°C: ca. 45 min.
• Beloopbaarheid >20°C: ca. 2 u

Art . Nr . Inhoud

58161 5 kg (emmer)

58136 5 kg (zak)
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Afdichtring 100/200
SKB Tricom
In combinatie met alle ARDEX-Systeemafdichtingen

• Voor alle waterbelastingsklassen
• Zeer scheurvast en uitzetbaar
• Alkalibestendig
• Bestand tegen agressieve middelen
• Toepassing: Binnen - buiten

Art . Nr . Diameter

70295 200 mm

Afdichtingsband
SK12 Tricom
In combinatie met alle ARDEX-Systeemafdichtingen

• Voor alle waterbelastingsklassen
• Zeer scheurvast en uitzetbaar
• Alkalibestendig
• Bestand tegen agressieve middelen
• Toepassing: Binnen - buiten

Art . Nr . Lengte Breedte

61112 10 m 120 mm

61111 50 m 120 mm

Randisolatiestrips
TP50
Om betrouwbare aansluitvoegen bij wanden te realiseren en spanningen door uit-
zetting en geluidsbruggen bij uitvlak- en egalisatiewerkzaamheden met zelfvloeiende 
en stabiele egalisatiemortels te voorkomen.

• Eenvoudige verwerking, zelfs in hoeken en gaten
• Voorkomt geluidsbruggen en starre verbindingen in het aansluitgebied van de muur
• Randisolatiestroken voor ventilatie aan de achterzijde en bescherming tegen 

geluidsbruggen tijdens vulwerkzaamheden aan houten vloerconstructies

Art . Nr . Lengte

59177 25 m



ACCESSOIRES

84

Voegenband - zelfklevend
CALICOTS
Zelfklevende voegenband voor het behandelen van barsten.

• Manuele toepassing
• Gebruiksklaar: ja

Art . Nr . Inhoud

CAC0505 5x5 cm/m

CAC0520 5x20 cm/m

Papieren voegband
P50

Voorgevouwen papierband voorzien van microperforaties, 48 mm

Art . Nr . Lengte Breedte

103056 76 m 48 mm

Voegenband - fijn
CALICOTS
Fijne elastische voegenband voor het behandelen van barsten.

• Manuele toepassing
• Gebruiksklaar: ja

Art . Nr . Inhoud

CFC0505 5x5 cm/m

CFC0520 5x20 cm/m
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Hoekprofiel
AquaBead® Flex Pro
Stootvast plooibaar profiel, met watergeactiveerde lijm.

De AquaBead® Flex Pro is een plooibaar profiel dat bestaat uit een met latex verzadigd, 
geperforeerd papier, met aan één zijde water-activerende lijm. Het hoekprofiel is 
eenvoudig en snel te plaatsen en is stevig en zeer stootvast. De water-activerende lijm 
verzekert een uitzonderlijke directe kleefkracht van het profiel op de Gyproc® plaat.

De geperforeerde flenzen garanderen perfecte hechting van het hoekprofiel aan het 
plaatoppervlak, doordat de voegspecie doorheen de perforatie tot op de Gyproc® 
plaat voor hechting zorgt.

AquaBead® Flex Pro betekent besparing van tijd en voegproduct omdat het profiel op 
de hoek gekleefd wordt zonder voegspecie.

Art . Nr . Lengte Breedte

G132587 25 m 85 mm

Hoekprofiel
Corner Bead

Thermisch verzinkt staal: 100 g/m² met volle afgeronde hoek en flenzen in fijn strek-
metaal.

Art . Nr . Lengte

114018 3 m

Zelfklevende voegband
G50

Eenzijdig zelfklevende glasvezelband met open mazen, 50 mm

Art . Nr . Lengte Breedte

124694 90 m 50 mm
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Acrylaatkit
Acryl Exterior
Copagro Acryl Exterior is een hoogwaardige acrylaatkit die na het aanbrengen snel 
regenbestendig is.

• Ideaal voor buitentoepassingen
• Direct bestand tegen lichte regen
• Voor aansluitings- en afwerkingsvoegen op pleister, stenen, beton, hout, aluminium, 

metalen en PVC
• Herstellen van naden en scheuren
• Niet corroderend t.o.v. metalen
• Overschilderbaar met watergedragen en synthetische verven
• Hecht perfect zonder primer op de meeste, zelfs vochtige ondergronden
• Uitstekende verwerkingseigenschappen
• Toepassing: Binnen - buiten

Art . Nr . Kleur Inhoud

ACRYLEXW Wit 310 ml

Acrylaatkit
Acryl DSP
Copagro Acryl DSP is een hoogwaardige 1-component acrylaatkit op dispersiebasis. 
Het product is vrijwel reukloos en niet corrosief ten opzichte van metalen.

• Voor aansluitings- en afwerkingsvoegen op pleister, stenen, beton, hout, aluminium, 
metalen en PVC

• Herstellen van naden en scheuren
• Niet corroderend t.o.v. metalen
• Vrijwel reukloos
• Overschilderbaar met watergedragen en oplosmiddelhoudende verven
• Makkelijk aan te brengen en te reinigen
• Binnen en buiten toepasbaar, indien min. 5u droog na het aanbrengen
• Toepassing: Binnen - buiten

Art . Nr . Kleur Inhoud

ACRYLW Wit 310 ml

ACRYLB Bruin 310 ml

ACRYLG Grijs 310 ml

ACRYLZ Zwart 310 ml
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Acryl-W
Hoogwaardige watergedragen acrylaatkit.

• Geschikt voor het afdichten van aansluitvoegen
• Duurzaam, permanent plasto-elastisch blijvend
• Perfecte hechting op de meeste ondergronden
• Binnen en buiten toepasbaar, mits de eerste 5 uur droog
• Eenvoudig in gebruik

Zwaluw Acryl-W is een hoogwaardige afdichtingskit op basis van acrylaatdispersie. Na 
het aanbrengen vormt het product een zacht plasto-elastisch rubber door verdamping 
van het water uit de kit.

Art . Nr . Kleur Inhoud

ZWALUWACRYLWW Wit 310 ml

ZWALUWACRYLWB Bruin 310 ml

ZWALUWACRYLWG Grijs 310 ml

10052301 Zwart 310 ml

Acrylaatkit
Acryl Non-Crack
Copagro Acryl Non-Crack is een hoogwaardige acrylaatkit die kan worden toegepast 
om te worden overschilderd met hooggevulde en hoogdekkende watergedragen 
verven. Door de unieke samenstelling wordt het craqueleren van de aangebrachte verf 
en verkleuring van de verflaag tot een minimum beperkt.

• Voor aansluitings- en afwerkingsvoegen op pleister, stenen, beton, hout, aluminium, 
metalen en PVC

• Herstellen van naden en scheuren
• Voorkomt scheuren en verkleuring van de verf
• Glad afwerkbaar met water
• Niet corroderend t.o.v. metalen
• Vrijwel reukloos
• Binnen en buiten toepasbaar, indien min. 5u droog na het aanbrengen
• Overschilderbaar met watergedragen en synthetische verven
• Toepassing: Binnen - buiten

Art . Nr . Kleur Inhoud

03000806CO Wit 310 ml
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Acryl Anti-Crack
Unieke watergedragen acrylaatkit voor het voorkomen van scheuren en verkleuring 
in verf.

• Zeer goed overschilderbaar met vrijwel alle watergedragen en synthetische verven
• Beperkt de kans op craquelé en verkleuring van verf
• Geschikt voor afdichten van aansluitvoegen en vullen van scheuren, spijker- en 

schroefgaten
• Perfecte hechting op de meeste ondergronden
• Eenvoudig in gebruik
• Binnen en buiten toepasbaar, mits de eerste 5 uur droog

Zwaluw Acryl Anti-Crack is een hoogwaardige acrylaatkit die zeer goed over-
schilderbaar is met vrijwel alle watergedragen en synthetische verven en die craquelé 
en verkleuring van verf voorkomt.

Art . Nr . Kleur Inhoud

03200806ZW Wit 310 ml

Acryl Exterior+
Hoogwaardige snel regenbestendige acrylaatkit voor binnen en buiten.

• Geschikt voor binnen- en buiten toepassingen
• Snel na aanbrengen regenbestendig
• Overschilderbaar met de meeste watergedragen en synthetische verven
• Hoge bewegingsopname
• Uitstekende verwerkingseigenschappen

Zwaluw Acryl Exterior+ is een hoogwaardige acrylaatkit die na het aanbrengen snel 
regenbestendig is. Na het aanbrengen vormt het product een plasto-elastisch rubber 
door verdamping van het water uit de kit.

Art . Nr . Kleur Inhoud

ZWALUWACRYLEX Wit 310 ml

ZWALUWACRYLEXB Bruin 310 ml

ZWALUWACRYLEXG Grijs 310 ml
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Acryl-LM
Hoogwaardige acrylaatkit op dispersiebasis.

• Lage modulus
• Hoge bewegingsopname
• Overschilderbaar met watergedragen en synthetische verven
• Hecht perfect zonder primer op de meeste, zelfs licht vochtige, ondergronden
• Binnen en buiten toepasbaar

Zwaluw Acryl-LM is een hoogwaardige afdichtingskit op basis van een acrylaat-
dispersie. Na het aanbrengen vormt het product een zacht plasto-elastisch rubber 
door verdamping van het water uit de kit.

Art . Nr . Kleur Inhoud

ACRYLLM310 Wit 310 ml

Acryl Wet on Wet
Direct overschilderbare acrylaatkit.

• Snel na applicatie nat in nat overschilderbaar met watergedragen en synthetische 
verven

• Geen verkleuring van de verflaag
• Reduceert risico op craquelé
• Hecht perfect zonder primer op de meeste, zelfs licht vochtige ondergronden
• Vrijwel reukloos
• Gemakkelijk aan te brengen/te reinigen
• Niet corrosief t.o.v. metalen

Zwaluw Acryl Wet on Wet is een hoogwaardige acrylaatkit, speciaal ontwikkeld 
om kort na het aanbrengen nat in nat te worden overschilderd met watergedragen 
en synthetische verven. Voor het afdichten en vullen van aansluitvoegen, naden, 
scheuren en kieren.

Art . Nr . Kleur Inhoud

12003764 Wit 310 ml
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Joint Fix®
Hoogwaardig kant-en-klaar verhardend voegreparatiemiddel.

• Overschilderbaar
• Weer- en regenbestendig
• Gebruiksklaar
• Gemakkelijk aan te brengen/te reinigen
• Binnen en buiten toepasbaar

Zwaluw Joint Fix® is een hoogwaardig verhardend voegenreparatiemiddel op basis 
van acrylaatdispersie voor voegen tussen metselwerk in binnen- en buitenmuren.

Art . Nr . Kleur Inhoud

03210816ZW Licht Grijs 310 ml

03210819ZW Cement Grijs 310 ml

Stuc-O-Seal
Hoogwaardige watergedragen acrylaatkit met korrelstructuur.

• Ingebouwde korrelstructuur
• Modelleerbaar
• Goed overschilderbaar met watergedragen en synthetische verven
• Uitstekende verwerkingseigenschappen
• Binnen en buiten toepasbaar, mits de eerste 5 uur droog 

Zwaluw Stuc-O-Seal is een hoogwaardige acrylaatkit met korrelstructuur. Na het 
aanbrengen vormt het product een plasto-elastisch rubber door verdamping van het 
water uit de kit.

Art . Nr . Kleur Inhoud

STUCOSEAL Wit 310 ml

Acryl Clear WT
Glasheldere overschilderbare acrylaatkit op waterbasis.

• Glashelder (wit tijdens aanbrengen)
• Overschilderbaar met watergedragen en synthetische verven
• Hecht perfect zonder primer op de meeste, zelfs licht vochtige ondergronden
• Vrijwel reukloos
• Gemakkelijk aan te brengen/te reinigen
• Niet corrosief t.o.v. metalen

Zwaluw Acryl Clear WT is een hoogwaardige afdichtingskit op basis van acrylaatdis-
persie. Na het aanbrengen vormt het product een glashelder en stevig plasto-elastisch 
rubber door verdamping van het water uit de kit. Wit tijdens het aanbrengen, trans-
parant na het drogen.

Art . Nr . Kleur Inhoud

SILICRYLWT Transparant 310 ml
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Acrylaat schilderskit
5min
Voegkit voor het afdichten van alle voegen en kieren die nadien overschilderd moeten 
worden.

• Overschilderbaar al na 5 minuten
• Zeer glad na afstrijken
• Zeer goede hechting
• Functie: afdichten
• Toepassingen: hout, steen, steenachtig beton, gips
• Eindsterkte (max): ± 10 dagen/ 5 mm
• Temperatuursbestendig (min): -20 °C
• Temperatuursbestendig (max): 80 °C
• Verwerkingstemperatuur (max): 40 °C
• Verwerkingstemperatuur (min): 5 °C
• Huidvorming: ± 5 minuten

Art . Nr . Inhoud Kleur Binnen/buiten

H2007505 280 ml Wit ja

Acrylaatkit muren en ramen
Voegkit voor het afdichten van voegen tussen muren en deur- en raamkozijnen.

• Duurzame tocht- en waterafdichting
• Bestand tegen UV-stralen en weersinvloeden
• Overschilderbaar
• Verwerkingstemperatuur (min): 5 °C
• Verwerkingstemperatuur (max): 40 °C
• Temperatuursbestendig (min): -20 °C
• Temperatuursbestendig (max): 80 °C
• Functie: afdichten
• Eindsterkte (max): ± 48 uur
• Toepassingen: hout, steen, metaal, PVC

Art . Nr . Inhoud Kleur Binnen/buiten

H2007987 280 ml Wit ja

H2007504 280 ml Bruin ja

H2007631 280 ml Grijs ja
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Acrylaat
Soudafill Light
Soudafill Light is een hoogwaardig vul- en afdichtmiddel voor het eenvoudig en krimp-
vrij herstellen of opvullen van scheuren en schroefgaten in wanden en plafonds.

Art . Nr . Kleur Inhoud

119307 Wit 310 ml

119492 Wit 900 ml

Regenvast acrylaatkit
Afdichting van voegen
Acrylaatkit voor het afdichten van voegen buitenshuis.

• Direct regenbestendig
• Overschilderbaar
• UV- en weerbestendig
• Sterke hechting op hout, PVC en aluminium
• Verwerkingstemperatuur (min): 5 °C
• Verwerkingstemperatuur (max): 40 °C
• Temperatuursbestendig (min): -20 °C
• Temperatuursbestendig (max): 80 °C
• Functie: afdichten
• Toepassingen: hout, metaal, steen, PVC

Art . Nr . Inhoud Kleur Binnen Buiten

H2007590 280 ml Wit nee ja

Acrylaat schilderskit
Pro
Superieure voegkit voor het afdichten van alle voegen en kieren.

• Direct overschilderbaar
• Super glad af te strijken
• Anti-crack: voorkomt barstjes in aangebrachte verf
• Verwerkingstemperatuur (min): 5 °C
• Verwerkingstemperatuur (max): 40 °C
• Temperatuursbestendig (min): -20 °C
• Temperatuursbestendig (max): 80 °C
• Functie: afdichten
• Toepassingen: hout, steen, gips

Art . Nr . Inhoud Kleur Binnen/buiten

H2007594 280 ml Wit ja
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Brandwerende acrylaat
Firecryl FR
Brandwerende schilderskit tot 4 uur brandweerstand. Schuimt op bij temperaturen 
boven 120°C, waardoor de doorgang van rook en vuur verhinderd wordt.

Art . Nr . Kleur Inhoud

106329 Wit 310 ml

Acrylaat
Acryrub
Hoogwaardige acrylaatkit voor het opvullen en waterdicht maken van voegen en 
scheuren, vóór het schilderen. Hecht prima op poreuze ondergronden. Hogere visco-
siteit dan Soudafill, waardoor deze voegkit ideaal met het kitpistool afgewerkt wordt.

Art . Nr . Kleur Inhoud

102600 Wit 310 ml

102598 Grijs 310 ml

102599 Teak 310 ml

102601 Zwart 310 ml

Acrylaat
Acryrub CF2
Acryrub CF2 is een plasto-elastische één-component acrylaatkit op basis van disper-
sie, die snel overschilderbaar is en door zijn unieke samenstelling het craqueleren, 
zelfs van hooggevulde en dekkende verven , tot een minimum beperkt.

Art . Nr . Kleur Inhoud

121616 Wit 310 ml
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Afwerkingskit
Deze elastische pasta op acrylbasis is de ideale oplossing voor plaatsen waar u geen 
plinten of profielen kunt plaatsen. De pasta is beschikbaar in een passende kleur voor 
uw vloer. Gemiddeld gebruik: 1 tube per ruimte van 30 m².

Art . Nr . Inhoud Kleurcode

QSKIT01 0,31 l 01

QSKIT02 0,31 l 02

QSKIT03 0,31 l 03

QSKIT04 0,31 l 04

QSKIT08 0,31 l 08

QSKIT09 0,31 l 09

QSKIT10 0,31 l 10

QSKIT12 0,31 l 12

QSKIT14 0,31 l 14

QSKIT15 0,31 l 15

QSKIT16 0,31 l 16

QSKIT17 0,31 l 17

Voegkit
Sikacryl-200
Sikacryl®-200 is een 1-component, niet uitzakkende voegkit op basis van een acrylaat-
dispersie met ± 12,5% bewegingscapaciteit en een hoge bestendigheid tegen regen.

• Overschilderbaar
• Goede hechting op verschillende ondergronden
• Vervoerbaar bij temperaturen tot -10 °C (maximum 24 uur)
• Voor binnen en buiten gebruik
• Hoge UV bestendigheid
• Regenbestendig

Art . Nr . Kleur Inhoud

493135 Wit 300 ml
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Silicone-NO + Sanitary
Neutrale siliconenkit voor sanitair-, beglazings- en gevelvoegen.

• Blijft permanent elastisch
• Schimmelbestendig
• UV-, water- en weerbestendig
• In de meeste situaties te gebruiken zonder primer
• Geschikt voor binnen en buiten
• Breed hechtingsspectrum
• Geschikt als universele bouw siliconenkit

Zwaluw Silicone-NO + Sanitary is een veelzijdige neutrale siliconenkit voor sanitair, 
bouw-, beglazings- en gevelvoegen die onder invloed van de luchtvochtigheid uithardt 
tot een duurzaam elastisch rubber.

Art . Nr . Kleur Inhoud

ZWALUWSILNT Transparant 310 ml

ZWALUWSILNW Wit 310 ml

ZWALUWSILNCW RAL 9001 (Crèmewit) 310 ml

ZWALUWSILNB Bruin 310 ml

ZWALUWSILNBEI Jasmijn 310 ml

ZWALUWSILNG Grijs 310 ml

ZWALUWSILNZ Zwart 310 ml

ZWALUWSILNM Manhattan 310 ml

04710817ZW Zilver-Grijs 310 ml

04710871ZW Transparant Grijs 310 ml

04711001ZW Transparant 600 ml

Siliconenkit
Copasil N
Copasil-N is een neutrale siliconenkit voor topafdichting in beglazing, aansluiten en 
afdichten van allerlei bouw-, industrie en sanitairvoegen op de meeste ondergronden 
(ook kunststoffen).

• Goed bestand tegen UV, water en weersomstandigheden
• Bestand tegen schimmelvorming
• Neutrale uitharding, vrijwel reukloos
• Sneldrogend
• Duurzaam elastisch
• Niet overschilderbaar
• Toepassing: Binnen - buiten

Art . Nr . Kleur Inhoud

SILNT Transparant 310 ml

SILNW Wit 310 ml
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Silicone-BB + Sanitary
100% zuivere azijnzuurhoudende siliconenkit voor beglazings-, gevelvoegen en 
sanitair

• Uitstekend bestand tegen UV-, water- en weersomstandigheden
• Snelle huidvorming en doorharding
• Permanent elastisch
• Geschikt voor sanitair, schimmelbestendig

Zwaluw Silicone-BB + Sanitary is een azijnzuurhoudende siliconenkit die onder 
invloed van de luchtvochtigheid uithardt tot een duurzaam elastisch rubber. Het 
product is uitstekend bestand tegen UV en weersomstandigheden.

Art . Nr . Kleur Inhoud

10222601 Transparant 310 ml

ZWALUWSILAB Bruin 310 ml

12009827 Transparant Grijs 310 ml

10180001 Grijs 310 ml

10258301 Zwart 310 ml

10271101 Transparant 600 ml

Window Seal® Plus
Duurzame beperkt overschilderbare neutrale siliconenkit voor beglazings- en 
gevelvoegen.

• Geschikt voor binnen en buiten
• Permanent elastisch
• In de meeste situaties zonder primer te gebruiken
• Kan droog (zonder Zwaluw Finisher) verwerkt worden
• KOMO gecertificeerd

Zwaluw Window Seal® Plus is een beperkt overschilderbare, droog afmesbare, 
universele beglazingskit op basis van siliconen technologie die onder invloed van de 
luchtvochtigheid uithardt tot een duurzaam elastisch rubber.

Art . Nr . Kleur Inhoud

WINDOWSEALPW Wit 310 ml

WINDOWSEALPCW RAL 9001 (Crèmewit) 310 ml

WINDOWSEALPT Transparant 310 ml

WINDOWSEALPB Bruin 310 ml

WINDOWSEALPG Grijs 310 ml

WINDOWSEALPZ Zwart 310 ml

04731006ZW Wit 600 ml
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Silicone-COLOURS + Natural Stone
Neutrale siliconenkit voor het afdichten van natuursteen en 
sanitair-, beglazings- en gevelvoegen

• Verkrijgbaar in 15 kleuren
• Geeft geen randzonevervuiling of vlekvorming bij natuursteen
• Neutrale uitharding, vrijwel reukloos
• Perfecte hechting zonder primer op meeste ondergronden
• Goed bestand tegen UV, water, vocht en weersomstandigheden
• Schimmelbestendig

Zwaluw Silicone-COLOURS + Natural Stone is een weekmakervrije neutrale siliconen-
kit voor het afdichten van aansluitvoegen tussen natuursteen en andere sterk absor-
berende ondergronden, waarbij het risico van randzonevervuiling en vlekvorming in 
de ondergronden tot een minimum wordt beperkt.

Art . Nr . Kleur Inhoud

12012321 Wit 310 ml

12012319 Transparant 310 ml

12013543 Transparant Grijs 310 ml

12012318 Zilver-Grijs 310 ml

12012320 Antraciet 310 ml

12012315 RAL 1015 (Licht ivoorkleurig) 310 ml

12012310 RAL 9010 (Zuiverwit) 310 ml

12012328 RAL 9003 (Signaalwit) 310 ml

12012311 RAL 7021 (Zwartgrijs) 310 ml

12012312 RAL 7016 (Antracietgrijs) 310 ml

12012313 RAL 7011 (Ijzergrijs) 310 ml

12012314 RAL 7006 (Beigegrijs) 310 ml

12012316 RAL 7039 (Kwartsgrijs) 310 ml

12012317 RAL 7035 (Lichtgrijs) 310 ml

12012329 RAL 9007 
(Grijs aluminiumkleurig) 310 ml

Sanitair silicone
SE
• Voor het elastisch sluiten van dilatatie-, hoek- en aan-

sluitings voegen
• Schimmelbestendig
• Uitstekende hechting
• Gemakkelijk te verspuiten en glad te maken
• In vele kleuren verkrijgbaar

Art . Nr . Kleur Inhoud

73009 Wit 310 ml

73000 Grijs 310 ml

73016 Zilvergrijs 310 ml

73017 Basalt 310 ml

73040 Cementgrijs 310 ml
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Sanitaire voegkit
Speed Silicone
Sanitaire voegkit met snelle droogtijd voor het afdichten van alle soorten voegen in 
vochtige ruimtes.

• Is al bestand tegen water na 2 uur
• Met duurzame witbescherming tegen zwarte vlekken
• Bestand tegen heet water en onderhoudsproducten
• Verwerkingstemperatuur (min): 5 °C
• Verwerkingstemperatuur (max): 40 °C
• Temperatuursbestendig (min): -30 °C
• Temperatuursbestendig (max): 120 °C
• Functie: afdichten
• Eindsterkte (max): ± 1 dag/ 2 mm
• Huidvorming: ± 10 minuten

Art . Nr . Inhoud Kleur Binnen Buiten

H2007509 280 ml Wit ja nee

Siliconenkit sanitair tegels en  
porselein
Sanitaire voegkit voor het afdichten van voegen langs tegels, email of porselein.

• Bestand tegen zwarte vlekken
• 100% waterdicht
• Bestand tegen heet water en onderhoudsproducten
• Zeer gladde afwerking
• Verwerkingstemperatuur (min): 5 °C
• Verwerkingstemperatuur (max): 40 °C
• Temperatuursbestendig (min): -50 °C
• Temperatuursbestendig (max): 150 °C
• Functie: afdichten
• Eindsterkte (min): 24 uur
• Eindsterkte (max): ± 1 dag/ 2 mm
• Huidvorming: ± 15 minuten

Art . Nr . Inhoud Kleur Binnen Buiten

H2007508 280 ml Wit ja nee

H2007708 280 ml Transparant ja nee
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Silicone
Silirub 2S
Neutrale sanitaire siliconenvoegkit zonder geur. Behandeld tegen het zwart worden 
van sanitaire voegen. Universeel toepasbaar en uiterst geschikt voor voegwerk 
in vochtige ruimten (bad, douche en keuken) waar langdurig contact met water is. 
Speciaal geschikt voor hechting op acrylbaden en kunststof douchewanden.

Art . Nr . Kleur Inhoud

101989 Wit 300 ml

101990 Transparant 300 ml

105758 Transparant-grijs 300 ml

Sanitaire voegkit
Multi Materials
Sanitaire voegkit voor het afdichten van voegen langs acrylbaden en douches, douche-
panelen, tegels, aanbouwmeubelen, enz.

• Bestand tegen zwarte vlekken
• 100% waterdicht
• Bestand tegen heet water en onderhoudsproducten
• Zeer gladde afwerking
• Verwerkingstemperatuur (min): 5 °C
• Verwerkingstemperatuur (max): 40 °C
• Temperatuursbestendig (min): -40 °C
• Temperatuursbestendig (max): 140 °C
• Functie: afdichten
• Eindsterkte (min): 72 uur
• Toepassingen: acryl bad, metaal, glas, keramiek

Art . Nr . Inhoud Kleur Binnen Buiten

H2007589 280 ml Wit ja nee

H2007679 280 ml Transparant ja nee
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Silicone
Silirub Color
Neutrale silicone, speciaal ontwikkeld voor het kleuraangepast afkitten op onder-
gronden (aluminium ramen, PVC en gelakt hout) in RAL-kleuren. Niet geschikt voor 
natuursteen. Hoogglanzende afwerking, ook bruikbaar voor sanitaire toepassingen.

Art . Nr . Kleur Inhoud product

105831 Antracietgrijs 300 ml

113228 Kwartsgrijs 300 ml

105870 Crèmewit 300 ml

Silicone
Silirub AC
Azijnzuurhoudende siliconenvoegkit voor alle gebruikelijke bouw- en constructie-
voegen en beglazingsvoegen. Uitstekende hechting op glas, metaal, keramiek, enz. 
Minder geschikt voor kunststof en PVC.

Art . Nr . Kleur Inhoud product

101445 Transparant 300 ml

Silicone
Silirub 2
ATG gekeurde (ATG 10/1808) neutrale siliconenkit met snelle velvorming, voor 
het afdichten van constructievoegen en beglazing. Uitstekende hechting op alle 
gebruikelijke bouwondergronden, inclusief PVC. Silirub 2 is verkrijgbaar in vele 
kleuren.

Art . Nr . Kleur Inhoud product

102392 Wit 300 ml

102384 Transparant 300 ml

102393 Zwart 300 ml
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Glaskit
Copaglass
Copaglass is een hoogwaardige, professionele, universeel overschilderbare 
afdichtings kit op basis van hybride technologie, die onder invloed van de lucht-
vochtigheid uithardt tot een duurzaam elastisch rubber.

• Uitstekend overschilderbaar met de meeste watergedragen en synthetische verven
• Universeel toepasbaar voor bouw en beglazing voor interieur en exterieur
• Isocyanaat-, oplosmiddel-, ftalaat- en siliconenvrij
• Niet corrosief t.o.v. metalen
• Krimp- en blaasvrij
• Goed bestand tegen UV, vocht, schimmel en weersomstandigheden
• Hecht perfect zonder primer op de meeste, zelfs vochtige, ondergronden
• KOMO gecertificeerd
• Toepassing: Binnen - buiten

Art . Nr . Kleur Inhoud

CGLASW Wit 290 ml

CGLASG Grijs 290 ml

CGLASB Bruin 290 ml

CGLASZ Zwart 290 ml

Silicone
Silirub P2
Silirub P2 is een reukloze, neutrale, universeel overschilderbare één-component voeg- 
en beglazingskit, conform ISO 11600 G 20 HM. Silirub P2 is beperkt overschilderbaar 
met vele low solvent en watergedragen houtverven. Altijd voorafgaandelijk een 
hechtingstest uitvoeren.

Art . Nr . Kleur Inhoud

115962 Wit 310 ml

116362 Zwart 310 ml
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Monustop®
Duurzame elastische overschilderbare hybride stopverf vervanger.

• Snelle doorharding en overschilderbaarheid
• Geen rimpelvorming
• Geschikt voor alle soorten glas, als vervanger van stopverf
• Uitstekend overschilderbaar met watergedragen en synthetische verven
• Duurzaam elastisch blijvend, krimpvrij, geen blaasvorming en hoge mechanische 

weerstand
• Verdraagzaam met gelamineerd of geïsoleerd glas

Zwaluw Monustop® is een stopverf vervanger op basis van hybride technologie, die 
onder invloed van de luchtvochtigheid uithardt tot een duurzaam elastisch rubber.

Art . Nr . Kleur Inhoud

04470706ZW Wit 290 ml

04470716ZW Grijs 290 ml

Hybriseal® 2PS
Uitstekend overschilderbare hybride afdichtingskit voor beglazings- en gevelvoegen.

• Afdichtingskit voor beglazing, bouw en sanitair
• Uitstekend overschilderbaar met watergedragen en synthetische verven
• Goede hechting zonder primer op de meeste ondergronden
• Geschikt voor binnen en buiten
• Blijft permanent elastisch
• KOMO SKH BRL2801 + BRL2803 gecertificeerd

Zwaluw Hybriseal® 2PS is een hoogwaardige professionele universeel overschilder-
bare afdichtingskit op basis van hybride technologie, die onder invloed van de 
luchtvochtigheid uithardt tot een duurzaam elastisch rubber.

Art . Nr . Kleur Inhoud

HYBRISEAL2PSW Wit 290 ml

HYBRISEAL2PSB Bruin 290 ml

HYBRISEAL2PSG Grijs 290 ml

HYBRISEAL2PSZ Zwart 290 ml

HYBRISEAL600 Wit 600 ml
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MS Polymeer
MS Polymeer stopverf.

• Hecht op alle oppervlakken
• Waterdichte top- en hielafdekking voor beglazing
• Hecht ook op vochtige ondergronden
• Kleur: wit
• Vorm: pasta
• Gebruiksklaar: ja
• Overschilderbaar: van zodra er een huid gevormd is
• Ondergrond: wordt toegepast op voorbehandeld hout
• Afwerking: kan afgewerkt worden met alle gangbare acrylaat-of solventgedragen 

verven

Art . Nr . Inhoud

MAPO290D 290 ml

Hybride Polymeer
Glaskit TS
Zeer goed overschilderbare MS polymer beglazingskit. Zeer vlotte afwerking. Over-
schilderbaar met watergedragen en alkydsystemen.

Art . Nr . Kleur

113424 Wit

113427 Bruin

113428 Grijs

115053 Crèmewit

115560 Puur wit

113426 Zwart

115457 Dennengroen
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Lijm- en constructiekit
Copatack
Copatack is een hoogwaardige, professionele constructie- en montagelijm met een 
extreem hoge aanvangshechting op basis van hybride technologie, die onder invloed 
van de luchtvochtigheid uithardt tot een duurzaam elastisch rubber.

• Extreem hoge aanvangshechting
• Voor het verlijmen van vele bouwmaterialen zoals steen, beton, spiegels, glas, gips, 

PU, PVC, harde kunststoffen, emaille, keramiek, koper, lood, zink, tin, aluminium, 
metalen, legeringen, R.V.S., HPL- en cementvezelplaten, hout en verfsystemen.

• Geen fixatie of ondersteuning nodig tijdens uitharden
• Hoge eindsterkte, mechanische weerstand en E-modulus
• Isocyanaat-, ftalaat-, oplosmiddel- en siliconenvrij
• Permanent elastisch
• Krimp- en blaasvrij
• Niet corrosief t.o.v. metalen
• Neutrale uitharding, vrijwel reukloos
• Goed bestand tegen vocht en weersomstandigheden
• Hecht perfect zonder primer op de meeste, zelfs vochtige, ondergronden
• Toepassing: Binnen - buiten
• Samenstelling: Hybride
• Uithardingstijd: 2 à 3 mm/24 uur

Art . Nr . Kleur Inhoud

CTACKW Wit 290 ml

Lijm- en constructiekit
Copaseal MS7
Copaseal MS7 is een hoogwaardige lijm- en constructiekit op basis van MS-Polymeren, 
universeel toepasbaar op alle ondergronden in de bouw en industrie.

• Voor het verlijmen en afdichten van een breed scala aan ondergronden binnen én 
buiten

• Snelle doorharding
• Overschilderbaar met watergedragen verfsystemen
• Hoge mechanische weerstand
• Hecht zelfs op vochtige ondergronden
• Bestand tegen schimmelvorming
• Silicone- en oplosmiddelvrij
• Niet toepasbaar op spiegels, marmer, arduin en andere natuurstenen
• Toepassing: Binnen - buiten

Art . Nr . Kleur Inhoud

COPASEALT Transparant 290 ml

COPASEALW Wit 290 ml
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Hybrifix®
Hoogwaardige universele hybride lijm en kit.

• Binnen en buiten te gebruiken
• Schuurbaar na volledige uitharding
• Toepasbaar in de voedingsmiddelenindustrie
• Perfecte hechting op de meeste, zelfs licht vochtige, ondergronden zonder primer

Zwaluw Hybrifix® is een hoogwaardige professionele universele afdichtingskit en 
constructie- of montagelijm op basis van hybride technologie die onder invloed van 
de luchtvochtigheid uithardt tot een duurzaam elastisch rubber.

Art . Nr . Kleur Inhoud

HYBRIFIXSUPER7 Wit 290 ml

HYBRIFIXSUP7BE Beige 290 ml

HYBRIFIXSUP7BR Bruin 290 ml

HYBRIFIXSUP7GR Grijs 290 ml

HYBRIFIXSUP7Z Zwart 290 ml

High Tack
Hoogwaardige en professionele constructie- en montagelijm 
met een zeer hoge aanvangshechting.

• Direct verlijmen zonder ondersteuning
• Hardt snel uit
• Blijvend elastisch
• Perfecte hechting op de meeste ondergronden zonder primer

Zwaluw High Tack is een hoogwaardige professionele constructie- en montagelijm 
met een zeer hoge aanvangshechting op basis van hybride technologie, die onder 
invloed van de luchtvochtigheid uithardt tot een duurzaam elastisch rubber.

Art . Nr . Kleur Inhoud

HTACKW Wit 290 ml

Clear Fix
Hoogwaardige glasheldere hybride lijm.

• Universele glasheldere lijm
• Geschikt voor het vrijwel onzichtbaar verlijmen van vele 

materialen
• Geschikt voor binnen
• Absorbeert akoestische en mechanische trillingen en vibraties

Zwaluw Clear Fix is een hoogwaardige professionele constructie- en montagelijm op 
basis van hybride technologie, die onder invloed van de luchtvochtigheid uithardt tot 
een duurzaam elastisch rubber.

Art . Nr . Kleur Inhoud

CLEARFIXTR Kristal Helder 290 ml
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Fix All
Fix ALL® Turbo
Supersnelle elastische verlijmingskit met zeer snelle eindsterkteopbouw op basis van 
SMX® Polymer technologie. Voor alle snelle verlijmingen op alle materialen. Handvast 
na 20 minuten. Ook op vochtige, niet poreuze ondergronden.

Art . Nr . Kleur Inhoud

121923 Wit 290 ml

Fix All
Fix ALL® High Tack
Ultrasterke elastische verlijmingskit met zeer hoge initiële kleefkracht op basis van 
SMX® Polymer Technology. Voor uiterst sterke verlijmingen op alle materialen. Ook 
op vochtige, niet poreuze ondergronden.

Art . Nr . Kleur Inhoud

100268 Wit 290 ml

100270 Grijs 290 ml

Hybriseal® Façade
Hybride afdichtingskit met lage modulus

• Lage modulus (zacht elastisch)
• Goede hechting op de meeste bouwmaterialen
• Goed bestand tegen verouderen en verweren
• Krimp- en blaasvrij
• Geschikt voor voegen in gevels en vloeren en beloopbare voegen

Zwaluw Hybriseal® Façade is een hoogwaardige professionele universele afdichtings-
kit met lage modulus op basis van hybride technologie die onder invloed van de lucht-
vochtigheid uithardt tot een duurzaam elastisch rubber.

Art . Nr . Kleur Inhoud

12001667 Wit 600 ml

12001666 Licht Beige 600 ml

12001669ZW Betongrijs 600 ml

12001671 Donker Grijs 600 ml
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Hybride Polymeer
Soudaseal 250 XF
Uiterst performante elastische MS polymer lijmkit met hoge modulus en snelle 
krachtopbouw. Uitzonderlijk hoge aanvangskleefkracht en eindsterkte voor elastische, 
structurele verlijmingen die zwaar belast worden.

Art . Nr . Kleur Inhoud

113890 Wit 290 ml

113891 Grijs 290 ml

114120 Zwart 290 ml

Fix All
Fix ALL® Flexi
Universele, hardelastische lijm- en voegkit op basis van SMX® Polymer 
Technology. Geschikt voor krachtige, elastische verlijmingen van alle materialen 
op alle ondergronden. Eveneens uiterst geschikt voor alle sanitaire, binnen- en 
buitenvoegwerk. Ook op vochtige, niet poreuze ondergronden. Overschilderbaar met 
de meeste watergedragen verven.

Art . Nr . Kleur Inhoud

105029 Wit 290 ml

Fix All
Fix ALL® Crystal
Kristalheldere lijm- en voegkit op basis van SMX® Polymer Technology. Voor 
onzichtbare krachtverlijmingen van alle materialen op alle oppervlakken. Ook geschikt 
voor alle binnen-, buiten en sanitair voegwerk. Ook op vochtige en niet- poreuze 
ondergronden. De eindsterkte van dit product wordt bereikt na 1 week doorharding.

Art . Nr . Kleur Inhoud

110980 Glashelder 290 ml
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Lijm
DOMOSTYL® HYBRID
Neutrale mastieklijm met een permanente elasticiteit voor buitengebruik voor 
DOMOSTYL® producten.

Art . Nr . Inhoud

MASTIEK290 290 ml

Universele voegkit
FT101
Superieure, universele voegkit voor alle materialen.

• Hecht op alle ondergronden, zelfs vochtige
• Bestand tegen extreme weersomstandigheden
• Zeer lange levensduur
• Ook geschikt voor verlijmingen
• Verwerkingstemperatuur (min): 5 °C
• Verwerkingstemperatuur (max): 40 °C
• Temperatuursbestendig (min): -40 °C
• Temperatuursbestendig (max): 80 °C
• Functie: afdichten
• Toepassingen: alle oppervlaktes

Art . Nr . Inhoud Kleur Binnen Buiten

H1104447 280 ml Wit ja ja

H1698339 280 ml Transparant ja ja

H1104547 280 ml Grijs ja ja

H1104450 280 ml Zwart ja ja

Hybride Polymeer
Soudaseal 211 Interior
Soudaseal 211 Interior is een hoogwaardige, neutrale, elastische één-component 
voegkit op basis van SMX Polymer.

Art . Nr . Kleur Inhoud

135583 Verkeerswit 290 ml

135771 Wit 290 ml
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Siliconenafdichtmiddel
THOMSIT SD 910 N
Universeel zowel binnen als buiten te gebruiken.

Toepassingsgebied: 
• Wanden en vloeren
• Afsluiten van hoek-, aansluit- en uitzetvoegen tussen de meest uiteenlopende 

componenten en materialen, bij het leggen van elastische vloerbedekkingen, tussen 
deur- en raamkozijnen, rolluikbakken en beton, pleister of keramiek, bij metalen 
afdekkingen en vensterbanken of gootlijstaansluitingen bij platte daken en balkons.

• Verwerkingstemperatuur: 5 tot 35 °C
• Uithardingsduur: ca. 2 mm/dag
• Huidvormigheidstijd: ca. 10 - 20 min
• Temperatuurbestendig: -40 tot 165 °C

Art . Nr . Inhoud Kleur

30238 310 ml Wit

30231 310 ml Beige

30242 310 ml Cementgrijs

30247 310 ml Antraciet

30232 310 ml Karamel

30240 310 ml Zandgrijs

Universele kit
Multi Application
Universele voegkit voor het afdichten van voegen langs alle gangbare materialen.

• Voor binnen en buiten
• UV- en weerbestendig
• Sterke hechting op alle gangbare ondergronden
• Verwerkingstemperatuur (min): 5 °C
• Verwerkingstemperatuur (max): 40 °C
• Temperatuursbestendig (min): 0 °C
• Temperatuursbestendig (max): 0 °C
• Functie: afdichten
• Toepassingen: baksteen, hout, gipsplaten, tegels, porselein, glas, acryl, kunststoffen, 

metaal en andere bouwmaterialen.
• Eindsterkte (max): ± 5 dagen/ 5 mm
• Huidvorming: (bij +23°C) Ong. 10-30 minuten

Art . Nr . Inhoud Kleur Binnen Buiten

H2002993 280 ml Transparant ja ja

H2002996 280 ml Wit ja ja

H2003002 280 ml Grijs ja ja
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Repox®
2-componenten elastisch en overschilderbaar houtreparatie-
middel op basis van epoxy.

• Direct uit koker verwerkbaar, zonder primer
• Krimpvrij, hoog standvermogen, vochtongevoelig en zeer beperkte geur
• Voor kleine en grotere reparaties
• Zowel binnen als buiten te gebruiken
• Te verwerken met standaard kitpistool

Zwaluw Repox® is een blijvend elastisch oplosmiddelvrij houtreparatiesysteem voor 
zowel kleine als grotere reparaties op basis van 2-componenten epoxyhars. Zwaluw 
Repox® beschikt over een COT rapport LAB12-0117-RAP, en voldoet daarmee aan de 
eisen gesteld in de COT Kwaliteitsomschrijving 04.20. Houtreparatiemiddel.

Art . Nr . Kleur Inhoud

07610741ZW Beige 265 ml

Montagefix-N
Universele montagelijm op basis van neopreen.

• Geschikt voor poreuze en niet-poreuze ondergronden
• Hecht vrijwel op alle gebruikelijke bouwmaterialen

Zwaluw Montagefix-N is een universeel toepasbare montagelijm op basis van 
neopreen die uithardt door verdamping van oplosmiddel tot een sterke en duurzame 
verbinding.

Art . Nr . Kleur Inhoud

06100850ZW Geel 310 ml

Montagefix-W
Veelzijdige lijm op dispersiebasis.

• Perfecte hechting op de meeste ondergronden zonder primer
• Overschilderbaar met vrijwel alle watergedragen en synthetische verven
• Geschikt voor EPS en XPS

Zwaluw Montagefix-W is een veelzijdige lijm op basis van acrylaatdispersie. De lijm 
hardt uit door verdamping van water en vormt zo een sterke en duurzame verbinding.

Art . Nr . Kleur Inhoud

MONTAGEFIXW Wit 310 ml
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Fix-O-Chem (Styrene Free)
2-componenten styreenvrije pasta voor chemische verankering.

• Snelle verwerking, uitharding en zeer sterk eindresultaat
• Massieve en holle ondergronden
• 2-componenten in 1 koker
• Gebruiksklaar
• Spanningsvrije montage
• Voor draadeinden M8 tot M24
• Toepasbaar tot +5°C

Fix-O-chem is een twee-componenten chemisch anker op basis van styreenvrije 
polyesterharsen voor een snelle verankering van dynamisch belaste constructies, 
bouwelementen, technische apparatuur of steigers.

Art . Nr . Kleur Inhoud

FIXOCHIM Grijs 280 ml

Roofplast®
1-component afdichtingskit op basis van bitumen.

• Hecht op vochtige ondergronden
• Hardt uit tot een plastische afdichting

Zwaluw Roofplast® is een 1-component afdichtingskit op basis van bitumen die uit-
hardt door verdamping van oplosmiddel tot een plastische afdichting.

Art . Nr . Kleur Inhoud

ROOFPLAST Zwart 310 ml

Repox® Fast
2-componenten sneluithardend elastisch overschilderbaar 
houtreparatiemiddel op basis van epoxy.

• Gebruiksklaar
• Schuurbaar én overschilderbaar na 60 minuten
• Primer niet noodzakelijk
• Zowel binnen als buiten te gebruiken
• Te verwerken met standaard kitpistool 

Zwaluw Repox® Fast is een zeer snel werkend blijvend elastisch oplosmiddelvrij 
2-componenten houtreparatiesysteem voor kleine reparaties op basis van epoxyhars. 
Zwaluw Repox® Fast beschikt over een COT rapport LAB12-0118-RAP, en voldoet daar-
mee aan de eisen gesteld in COT Kwaliteitsomschrijving 04.20. Houtreparatiemiddel.

Art . Nr . Kleur Inhoud

07620716ZW Grijs 265 ml
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Lijm
ADEFIX®
Lijm, plamuur en voegmateriaal voor NOËL & MARQUET producten van het gamma 
ARSTYL®, WALLSTYL® en NOMASTYL®.

Art . Nr . Inhoud

ADEFIX 310 ml

Voeg- & lijmkit
Sikaflex 11FC+
Sikaflex®-11 FC+ is een 1-component, oplosmiddelvrije voegkit en multifunctionele 
lijm met een goede standvastheid. Ontworpen als voegkit voor verticale en horizontale 
voegen, geluidsisolatie van leidingen tussen beton en ommanteling, tussen 
scheidingswanden, naadafdichtingen, afdichting in metaal- en houtconstructies en 
ventilatiesystemen. Ontworpen als multifunctionele lijm voor lijmverbindingen binnen 
en buiten van vensterbanken, dorpels, traptreden, plinten, schopborden, afdekplaten 
en prefab elementen.

• Siliconenvrij
• Zeer goede hechting op de meeste bouwmaterialen
• Goede mechanische bestendigheid
• Goede bestendigheid tegen weersomstandigheden
• Slag- en vibratie absorberend
• Zeer lage VOS emissie
• Toepassing: Binnen - buiten
• Dichtheid: 1,3 kg/l
• Basis: i-Cure polyurethaantechnologie

Art . Nr . Kleur

1034 Betongrijs

1057 Zwart

999 Wit

Lijm
ADEFIX® PLUS
Lijm voor stootvoegen van de grotere WALLSTYL® et ARSTYL® producten (vanaf 
8 cm hoogte/uitsprong), voor het lijmen van WALLSTYL® en ARSTYL® profielen op 
niet-absorberende ondergrond, flexibele profielen, plinten in vochtige ruimtes, voor 
indirechte verlichting, overzetplinten en Wall Panels/Wall Tiles.

Art . Nr . Inhoud

ADEFIXPL 290 ml
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Mixed Finisher Spray
Kant-en-klaar gladstrijkmiddel voor het afwerken van voeg-
kitten.

• Perfect afwerkresultaat
• Direct te gebruiken
• Beperkt het verkleuren van kitvoegen

Zwaluw Mixed Finisher Spray is een kant-en-klaar, neutraal universeel hulpmiddel 
voor het nat afmessen van kitvoegen. Zwaluw Mixed Finisher Spray is voor meer dan 
99% biologisch afbreekbaar. Na gebruik van Zwaluw Mixed Finisher Spray wordt ge-
adviseerd om de omgeven ondergronden te reinigen of na te spoelen met water om 
eventuele spoorvorming te voorkomen. Resten van Zwaluw Finisher Spray kunnen 
een negatieve invloed hebben op de uitvloeiing en het hechtvermogen van verf.

Art . Nr . Kleur Inhoud

211173 Transparant 500 ml

Concentrated Finisher
Neutraal additief voor het afwerken van voegkitten.

• Perfect afwerkresultaat
• Beperkt het verkleuren van kitvoegen
• Geschikt voor silicone, polyurethaan en hybride kitten

Zwaluw Concentrated Finisher is een neutraal universeel hulpmiddel bij het nat 
afmessen van kitvoegen. Zwaluw Concentrated Finisher is voor meer dan 90% 
biologisch afbreekbaar. Na gebruik van Zwaluw Concentrated Finisher wordt 
geadviseerd om de omgeven ondergronden te reinigen of na te spoelen met water om 
eventuele spoorvorming te voorkomen. Resten van Concentrated Finisher kunnen een 
negatieve invloed hebben op de uitvloeiing en het hechtvermogen van verf.

Art . Nr . Kleur Inhoud

2011172 Transparant 1 ltr

07815000ZW Transparant 5 ltr
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Universele vloerbekledingslijm
STIX A100 PROJECT
STIX A100 PROJECT is een multifunctionele, oplosmiddelvrije vloerbekledingslijm met 
hoge aanvangshechting en snelle droging.
Één product voor het verlijmen van meerlagig PVC (banen of tegels), geëxpandeerd 
reliëf vinyl, PVC op kurk, halfsoepele tegels, naaldvilt, tapijt met een nonwoven, vilt, 
schuim of synthetische (Action Back) rug, coco, sisal en zeegras met latexrug en lino-
leum.

• Hoge aanvangshechting en snelle droging
• Geschikt voor vloerverwarming
• Oplosmiddelvrij
• Zwenkwielvast
• Kleur: wit-beige
• Basis: lijm op acrylbasis
• Soortelijk gewicht: 1,35 gr/ml
• Verwerkingstemperatuur: +10 - +25 °C
• Houdbaarheid: 12 maanden
• Verbruik: 250-500 gr/m²

Art . Nr . Oud artikelnr Inhoud

30615742 30600091 12 kg

Vloerlijm
Tapijt, lino, PVC
Oplosmiddelvrije tapijtlijm met hoge aanvangshechting geschikt voor tapijt met 
latexrug, tapijt met synthetische rug (action back), naaldvilt, halfsoepele tegels, PVC, 
coco en sisal met latexrug. Ook geschikt voor linoleum.

• Gemakkelijk te verwerken
• Hoge kleefkracht
• Geschikt voor vloerverwarming
• Snelle hechting
• Oplosmiddelvrij
• Toepassing: Binnen
• Samenstelling: Acrylaat
• Verbruik: 280 à 500 g/m²

Art . Nr . Inhoud

LIJM .UNI14 14 kg



VLOERLIJMEN

119

Polyvalente dispersielijm
STIX A550 POWER ELASTIC
STIX A550 POWER ELASTIC is een dispersielijm op basis van specifieke polymeren, 
zeer hoge kleefkracht en een zeer lage emissie.

• Superpolyvalente lijm, alle soorten vloerbekleding
• Alle lokalen: commercieel en privé
• Korte wachttijd: 5 - 10 minuten
• Krachtige initiële hechting, snelle fixatie van de bekleding
• Harde lijmfilm, geschikt voor alle verkeer
• Goede drukweerstand (hospitaalbedden)
• Oplosmiddelvrij, heel lage emissie van VOC, klasse A+ en EC1 plus
• Geschikt voor niet geventileerde lokalen open voor het publiek
• Geschikt voor vloerverwarming
• Kleur: ivoor
• Basis: dispersie op basis van specifieke polymeren
• Soortelijk gewicht: 1,25 gr/ml
• Verwerkingstemperatuur: +15 - +20 °C
• Houdbaarheid: 12 maanden
• Verbruik: 250-400 gr/m²

Art . Nr . Oud artikelnr Inhoud

30615762 30243157 13 kg

PVC vloerlijm
STIX A300 MULTI FLOOR
STIX A300 MULTI FLOOR is een oplosmiddelvrije acrylaatlijm met hoge prestaties. 
Geschikt voor homogene en heterogene pvc, polyolefine- en rubbervloerbekleding in 
banen of tegels (max. 2,5 mm). Ook geschikt voor vele tapijtsoorten (synthetische rug) 
en halfsoepele tapijttegels.

• Hoge aanvangskleefkracht
• Lange open tijd
• Zwenkwielvast
• Gering verbruik
• Oplosmiddelvrij
• Geschikt voor vloerverwarming
• Kleur: gebroken wit
• Basis: acrylaat
• Soortelijk gewicht: 1,22 gr/ml
• Verwerkingstemperatuur: +15 - +20 °C
• Houdbaarheid: 12 maanden
• Verbruik: 250-300 gr/m²

Art . Nr . Oud artikelnr Inhoud

30615977 30046910 12 kg
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Linoleumlijm
STIX A330 LINO PROJECT
STIX A330 LINO PROJECT is een oplosmiddelvrije acrylaatlijm met een hoge initiële 
hechting. Speciaal geschikt voor linoleum in tegels en banen, kurklinoleum en 
Corkment onderlagen op poreuze geëgaliseerde ondergronden.

• Solventvrij
• Hoge aanvangskleefkracht
• Zwenkwielvast
• Snelle droging
• Geschikt op vloerverwarming
• Kleur: beige
• Basis: acrylaat
• Soortelijk gewicht: 1,35 gr/ml
• Verwerkingstemperatuur: +15 - +20 °C
• Houdbaarheid: 12 maanden
• Verbruik: 400 gr/m²

Art . Nr . Oud artikelnr Inhoud

30615759 30820151 14 kg

Tapijtlijm
STIX A320 TEX PROJECT
STIX A320 TEX PROJECT is een vloerbekledingslijm voor tapijt met schuimrug, tapijt 
met synthetische rug (action back), naaldvilt, halfsoepele tegels, coco en sisal met 
latexrug.
Oplosmiddelvrije tapijtlijm.

• Hoge aanvangshechting
• Hoge eindkleefkracht
• Oplosmiddelvrij
• Geschikt voor vloerverwarming
• Kleur: beige
• Basis: acrylaat
• Soortelijk gewicht: 1,4 gr/ml
• Verwerkingstemperatuur: +15 - +20 °C
• Houdbaarheid: 12 maanden
• Verbruik: 350-400 gr/m²

Art . Nr . Oud artikelnr Inhoud

30616221 30043262 14 kg
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Lijm voor het verwijderbaar 
plaatsen van tapijt- en pvc-tegels
FIX A760 TECH
FIX A760 TECH is een fixeermiddel voor het opneembaar plaatsen van tapijttegels 
en pvc-tegels, vloertegels met zwaluwstaartverbinding en laminaatvloeren op 
onderlagen.

• Uitstekende en permanente kleefkracht
• Oplosmiddelvrij
• Gering verbruik
• Zwenkwielvast
• Kleur: wit
• Basis: acrylaat polymeer
• Soortelijk gewicht: 1,02 gr/ml
• Verbruik: 80-150 gr/m²

Art . Nr . Oud artikelnr Inhoud

30615497 30046850 10 kg

Lijm voor het verwijderbaar  
plaatsen van vloerbekleding
FIX A955 VARIO
FIX A955 VARIO is een acrylaatlijm voor pvc vloerbekleding en tapijt die toelaat de 
bekleding later te verwijderen zonder de ondergrond te beschadigen.

• Lijmresten te verwijderen met water (verhuislijm)
• Vloerbekleding makkelijk te verwijderen
• Ideaal voor huurwoningen
• Aanbrengen met een rol
• Geschikt voor vloerverwarming
• Kleur: wit
• Basis: acrylaat dispersie
• Soortelijk gewicht: 1,1 gr/ml
• Verbruik: 100-250 gr/m²

Art . Nr . Oud artikelnr Inhoud

30615755 30243158 12 kg
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Elastische parketlijm
WOOD H550 ECO PLUS
WOOD H550 ECO PLUS is een elastische één-componentlijm op basis van Axios™ 
Trilinking ™ technologie voor het verlijmen van alle types parket op poreuze en 
geblokkeerde ondergronden.

• Zeer hoge aanvangshechting
• Voor alle houtsoorten en alle types parket
• Ftalaatvrij
• Snelle doorharding en blokkering van de parketdelen
• Bijzonder lage emissiewaarden (Classe A+, EC1+, Der blauwe Engel)
• Kleur: bruin
• Basis: elastische ééncomponentlijm op basis van Axios™ Tri-linking™ Technologie
• Soortelijk gewicht: 1,65 gr/ml
• Verwerkingstemperatuur: +15 - + 20 °C
• Houdbaarheid: 6 maanden
• Verbruik: 900-1300 gr/m²

Art . Nr . Oud artikelnr Inhoud

30615803 30605901 14 kg

Hybride parketlijm
WOOD H180 CLASSIC
WOOD H180 CLASSIC is een 1-component MS hybridelijm voor het verlijmen van 
parket. Geschikt voor alle te verlijmen parket op alle ondergronden (absorberend en 
gesloten).

• Hard elastische lijmlaag
• Nieuwe Hybride technologie
• Uitstekende verlijming en snelle initiële hechting
• Plaatsen zonder wachttijd
• Bevat geen water dus geen risico op vervorming van het hout
• Oplosmiddel- en isocyanaatvrij
• Geschikt voor vloerverwarming en elektrische vloerverwarming
• Permanent elastisch (-40 à + 80°C)
• Directe plaatsing op de ondergrond zonder primer
• Kleur: beige
• Basis: MS hybride technologie
• Houdbaarheid: 18 maanden
• Verbruik: 750-1250 gr/m²

Art . Nr . Oud artikelnr Inhoud

30616266 30606721 17 kg



VLOERLIJMEN

123

Tackifier
THOMSIT T 425
Kleverige antislipfixeer voor tapijttegels.

Producteigenschappen:
• Uitermate geschikt voor losliggende tegels met PVC- of vliesrug
• Verwisselen van enkele tapijttegels is mogelijk
• Geschikt als antislip voor tapijttegels
• Ergonomisch aan te brengen met een roller

Toepassingsgebied: Een zeer emissiearm, antislip-fixeermiddel voor het opneembaar 
leggen van losliggende tapijttegels met een gladde PVC- of APO-rug of textielrug, zo-
als vilt of vlies.

• Verwerkingstijd: ca. 24 uur
• Open tijd: 30 min
• Temperatuurbestendig: 5 tot 50 °C
• Uithardingsduur: ca. 72 uur

Art . Nr . Inhoud

30130 10 kg

PU Vloerbekledingslijm
STIX P956 2K
STIX P956 2K is een oplosmiddelvrije universele 2-component polyurethaanlijm voor 
het verlijmen van parket en rubber. Geschikt voor alle niet afgewerkte parketsoorten, 
alle houtextracten, alle formaten. Tevens geschikt voor alle geverniste parketsoorten 
(massief of 2/3-lagig)- alle formaten, strokenparket, massief parket tand en groef, 
lamellen parket (2/3-lagig), mozaïek, lamel op kant, kopshout, plankenvloer, laminaat 
vloeren, houtvezelplaten, OSB (geschuurd), spaanplaat en multiplex. Ook geschikt 
voor het verlijmen van rubber.

• Verwerkingstijd: ± 45 minuten
• Oplosmiddelvrij
• Hoge eindkleefkracht
• Geschikt voor de meeste houtsoorten
• Inzetbaar op anhydrietdekvloeren
• Kleur: bruin
• Basis: polyurethaan
• Soortelijk gewicht: 1,58 gr/ml
• Verwerkingstemperatuur: +15 - +20 °C
• Houdbaarheid: 15 maanden
• Verbruik: 800-1400 gr/m²

Art . Nr . Oud artikelnr Inhoud

30616197 30606115 8 kg
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Dispersielijm
THOMSIT P 618
Voor massief en kant-en-klaar parket alsmede voor houtbestrating.

Producteigenschappen: 
• Milieuvriendelijk product
• Oplosmiddelvrij en niet aan etikettering onderworpen
• Geen negatief effect op de binnenluchtkwaliteit
• Laag watergehalte en gemakkelijk smeerbaar

Toepassingsgebied: Zeer emissiearme dispersielijm volgens EN 14293 voor het 
verlijmen van normconform mozaïekparket, 22 mm massief strokenparket en kops 
lamelparket, 10 mm massief eiken vloeren (tot 250 x 50 mm), tweelaags parket (tot 
een lengte van 1200 mm) en kopshoutparket RE. Geschikt voor gebruik op: dekvloeren, 
spaanplaat V100, alle Thomsit-egaliseermiddelen die geschikt zijn voor gebruik onder 
houten vloeren.

• Verwerkingstijd: ca. 20 min
• Open tijd: geen
• Beloopbaar na: ca. 24 - 48 uur
• Temperatuurbestendig: 5 tot 50 °C
• Verbruik: 700 - 1100 gr/m²

Art . Nr . Inhoud

30102 15 kg

Fixeermiddel
THOMSIT T 435 Tackifier hechtstop
Antislip fixeermiddel voor tapijttegels.

Producteigenschappen: 
• Geschikt als antislip voor tapijttegels
• Eenvoudig verwisselen van enkele tapijttegels
• Uitermate geschikt voor losse tapijttegels met een niet-geweven vliesrug
• Ergonomisch aan te brengen met een roller

Toepassingsgebied: Een zeer emissiearm, antislip-fixeermiddel voor het opneembaar 
leggen van losliggende tapijttegels met een rug van zwaar materiaal (bijv. bitumen) 
bedekt met een niet-geweven vlieslaag - textielrug, zoals vilt of vlies - gladde APO-
rug.

• Verwerkingstijd: ca. 24 uur
• Open tijd: 30 min
• Temperatuurbestendig: 5 tot 50 °C

Art . Nr . Inhoud

30126 10 kg
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Parketlijm
THOMSIT P 675 Elast
Elastische lijm voor parket.

Producteigenschappen: 
• Vormt een duurzame, sterke verbinding
• Geen primer nodig op de meeste ondergronden
• Met Flextec® technologie: Water- en oplosmiddelvrij – Uitstekend verwerkbaar – 

Vlekken goed verwijderbaar – Permanent elastisch

Toepassingsgebied: Thomsit P 675 is een zeer emissiearme, speciale 1-componenten 
lijm voor verlijming van staafparket eiken, meerlaags parket, Thomsit-ondervloeren 
die geschikt zijn voor gebruik in combinatie met houten vloeren.

• Verwerkingstijd: ca. 20 min
• Open tijd: geen
• Beloopbaar na: ca. 24 - 48 uur
• Temperatuurbestendig: -20 tot 50 °C
• Verbruik: 750 - 1300 gr/m²

Art . Nr . Inhoud

30120 18 kg

2-C PU parketlijm
THOMSIT P 625
Voor massief en kant-en-klaar parket en laminaat.

Producteigenschappen: 
• Geschikt voor alle parketsoorten en alle houten vloeren
• Oplosmiddelvrij, bevat geen water
• Hardt uit ongeacht de laagdikte

Toepassingsgebied: 2-Componenten polyurethaanlijm met zeer lage emissie volgens 
DIN EN 14293 voor alle soorten houten vloeren: lichte en zware houten blokvloeren, 
laminaatvloeren, Thomsit-ondervloeren die geschikt zijn voor gebruik in combinatie 
met houten vloeren, PVC-Design vloerbedekking, rubber.

• Verwerkingstijd: 60 min
• Open tijd: geen
• Beloopbaar na: ca. 24 uur
• Temperatuurbestendig: -20 tot +50 °C
• Verbruik: 400 - 1600 gr/m²

Art . Nr . Inhoud

30197 8 kg
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Parketlijm
THOMSIT P 695 Elast universal strong
Hard-elastische lijm voor massief en kant-en-klaar parket.

Producteigenschappen:
• Geschikt voor alle soorten houten vloeren
• Extra hoge initiële sterkte, begaanbaar na slechts 12 uur
• Hard-elastische, duurzame sterke hechting, wordt niet broos
• Geen primer nodig op de meeste ondergronden
• Met Flextec® technologie: Water- en oplosmiddelvrij - Uitstekend verwerkbaar - 

Vlekken goed verwijderbaar - Zeer elastisch

Toepassingsgebied: Thomsit P 695 is een zeer emissiearme, speciale 1-componenten 
lijm voor verlijming van alle soorten houten vloeren, vloerdelen RE/WE (DIN 68702), 
rubberen tegels, Thomsit-ondervloeren die geschikt zijn voor gebruik in combinatie 
met houten vloeren.

• Verwerkingstijd: ca. 20 min
• Open tijd: geen
• Beloopbaar na: ca. 12 - 24 uur
• Temperatuurbestendig: -20 tot 50 °C
• Verbruik: 300 - 1250 gr/m²

Art . Nr . Inhoud

30118 16 kg

Parketlijm
THOMSIT P 685 Elast universal
Elastische lijm voor massief en kant-en-klaar parket.

Producteigenschappen: 
• Geschikt voor alle soorten houten vloeren
• Duurzame sterke verbinding
• Geen primer nodig op de meeste ondergronden
• Met Flextec™-technologie: Water- en oplosmiddelvrij – Uitstekend verwerkbaar – 

Vlekken goed verwijderbaar – Duurzaam elastisch

Toepassingsgebied: Thomsit P 685 is een zeer emissiearme, speciale 1-componen-
ten lijm voor verlijming van: staafparket eiken - mozaïek, kantlamel en lamelparket 
- meerlaags parket - massieve vloerplanken, dikte van meer dan 16 mm en een breedte 
van minder dan 160 mm - Thomsit-ondervloeren die geschikt zijn voor gebruik in com-
binatie met houten vloeren.

• Verwerkingstijd: ca. 30 min
• Open tijd: geen
• Beloopbaar na: ca. 24 - 48 uur
• Temperatuurbestendig: -20 tot 50 °C
• Verbruik: 725 - 1250 gr/m²

Art . Nr . Inhoud

30101 16 kg
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Aquaplast premium quality
THOMSIT K 188 E
Voor vloerbedekkingen van PVC, CV, Polyolefine en rubber.

Producteigenschappen: 
• Extra sterke kleefkracht
• Geschikt voor natte, drukgevoelige en contactverlijmingen
• Uitstekende bevochtiging zelfs bij moeilijke bekledingen
• Zeer zuinig in gebruik

Toepassingsgebied: Zeer emissiearme, hoogwaardige en krachtige dispersielijm voor 
homogene en heterogene PVC-vloerbedekking, in banen en tegels, CV-vloerbedek-
king, kwartsvinyltegels, polyolefine banen, rubberen vloerbedekking in banen en te-
gels tot 2,5 mm dikte met een gladde, geslepen rug, textielvloerbedekkingen met een 
rug van latex, PVC of PUR-schuim, Thomsit Floor® geluiddempende onderlagen op 
zuigende ondergronden.

• Verwerkingstijd: ca. 40 - 120 min afhankelijk van de toepassing
• Open tijd: ca. 15 - 45 min afhankelijk van de toepassing
• Draagkrachtig: ca. 24 uur
• Uithardingsduur: ca. 72 uur
• Temperatuurbestendig: 5 tot 50 °C
• Verbruik: 150 - 300 gr/m²

Art . Nr . Inhoud

30194 13 kg

Speciale PVC-lijm
THOMSIT K 188
Voor PVC-vloerbedekkingen op zuigende ondergronden.

Producteigenschappen: 
• Oplosmiddelvrij en zeer emissiearm
• Zuinig in gebruik
• Zeer goede beginhechting en eindkleefkracht

Toepassingsgebied: Hoogwaardige vloeibare lijm met hoge prestaties voor de hech-
ting van homogene en heterogene PVC- in banen en tegels, flexibele kwartsvinyltegels 
en vloerbedekkingen met een schuim- of PVC-rug op absorberende ondergronden.

• Verwerkingstijd: ca. 30 min
• Open tijd: ca. 10 min
• Draagkrachtig: ca. 24 uur
• Uithardingsduur: ca. 72 uur
• Temperatuurbestendig: 5 tot 50 °C
• Verbruik: 280 - 350 gr/m²

Art . Nr . Inhoud

30211 14 kg
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Universele vloerbedekkingslijm
THOMSIT UK 840
Producteigenschappen: 
• Uiterst emissiearm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS
• Onderscheiden met de Blauwe Engel, aangezien emissiearm (RAL UZ 113)
• Voldoet aan de eisen van de Marine Equipment Directive (MED) 2014/90/EU
• Snelle hechting
• Breed inzetgebied
• Economisch ‘Eén-voor-alles’-concept 

Toepassingsgebied: Uiterst emissiearme, hoogwaardige en universele dispersielijm 
voor: tufting-vloerbedekking met textielrug, latexschuimrug en PUR-rug - geweven 
textielvloerbedekking - naaldvliesvloerbedekking - kokos-/sisalvloerbedekking met 
latexrug - samengestelde vloerbedekking met textiele achterzijde - rubbervloeren 
met een dikte tot 2,5 mm met gladde, geschuurde achterzijde in banen en platen- 
homogene en heterogene PVC-vloeren in banen en platen, alsmede CV-vloeren - 
PVC-designvloeren - kwartsvinylplaten - linoleum in banen en platen - Thomsit isole-
rende onderlagen, op belegbare ondergronden . Geschikt voor vloerverwarming, voor 
de belasting met stoelwieltjes conform DIN EN 12 529, voor reiniging door middel van 
natshamponering en verneveling.

• Verwerkingstijd: ca. 20 min
• Open tijd: ca. 5 - 20 min
• Belastbaar na: ca. 24 uur
• Temperatuurbestendig: 5 tot 50 °C
• Verbruik: 260 - 440 gr/m²

Art . Nr . Inhoud

30268 14 kg

Combi Dispersiekleefstof
THOMSIT TL 280
Voor tapijt en linoleum.

Producteigenschappen: 
• Oplosmiddelvrij en zeer emissiearm
• Uitstekende verwerkbaarheid
• Hoge aanvangshechting en lange verwerkingstijd
• Toepasbaar op vloeren met vloerverwarming

Toepassingsgebied: Speciale dispersiekleefstof voor het verlijmen van getufte 
vloerbedekking met textielrug, linoleum banen en tegels en PVC design vloerbedekking 
in particuliere woningen met geringe belasting, Thomsit-Floor® ondervloeren op 
absorberende ondergronden.

• Verwerkingstijd: ca. 35 min
• Open tijd: ca. 10 min
• Temperatuurbestendig: 5 tot 50 °C
• Verbruik: 350 - 650 gr/m²

Art . Nr . Inhoud

30210 15 kg
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Textiele vloerbedekking-  
en linoleumlijm
AF270

Dispersielijm voor het lijmen van textielbedekkingen met textielachterzijde en latex-
schuim- of gelatexeerde achterzijde, met natuurvezeldelen, naaldvliesbedekkinen, 
geweven textielbedekkingen, linoleumbedekkingen met jute- of glasvliesachterzijde, 
kurkment op zuigende ondergronden op vloer. Ardex AF270 onderscheidt zich door 
een snelle en uitstekende beginhechting en hoge eindsterkte. Dimentiewijzigingen 
van textielbedekkingen worden optimaal bestreden.

• Verwerking: Getande lijmkam TKB B1, B2
• Toepassing: Binnen
• Verwerkingstijd >20°C: tot 20 min.

Art . Nr . Inhoud

30372 12 kg

Universele vloerlijm
Voor het verlijmen van alle soorten vloerbedekking met 
textiel- of PVC-rug, PVC-vloerbedekking, vinyl tegels en 
linoleum op vaste, vlakke en zuigende ondergronden.

• Elastisch
• Geschikt bij vloerverwarming
• Gebruiksklaar
• Toepassingen: hout, gips, steenachtig stuc pleisterwerk, steenachtig beton
• Eindsterkte (min): 24 uur
• Eindsterkte (max): 48 uur
• Verwerkingstemperatuur (max): 50 °C
• Verwerkingstemperatuur (min): 10 °C

Art . Nr . Inhoud Kleur Binnen/buiten

H1720506 1 kg Crème-wit ja

H80404 3 kg Crème-wit ja

Flexibele tegellijm
X7G Plus

• Cementbasis, voldoet aan de C2 eisen conform EN 12004
• Flexibel, watervast, vorstbestendig
• Voor het verlijmen van keramisch tegelwerk, betontegels en tegels van vocht-

ongevoelige natuursteen, zeer fijne grestegels, zowel binnen als buiten
• Gemakkelijk te verwerken, zeer zuinig in verbruik, zeer standvastig
• Lange verwerkingstijd
• Zeer veel verschillende toepassingsmogelijkheden
• Toepassing: Binnen - buiten
• Verwerkingstijd >20°C: ca. 5 u

Art . Nr . Inhoud

54109 25 kg
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Emissiearme linoleumlijm
611 EUROSTAR LINO PLUS
Zeer emissiearme, snelhechtende lijm voor het verlijmen van linoleum op juterug. 
Zowel op banen, tegels, strips, stroken, decoratieve ontwerpen en mozaïek. Tevens 
geschikt voor het verlijmen van kurkment.

• Goede vochtbestendigheid
• Hoge aanvangskleefkracht
• Bureaurolstoelvast
• Emicode “EC1 Plus” en “Blauer Engel”
• Kleur: Beige
• Basis: Hoogwaardige acrylaatdispersie
• Consistentie: Pasteus
• Soortelijk gewicht: 1,16 kg/l
• Verbruik: 260 à 300 g/m² met B1 lijmkam
• Open tijd: 15 à 30 min

Art . Nr . Inhoud

611 11 kg

Snelhechtende linoleumlijm
414 EUROFLEX LINO PLUS
Zeer snelhechtende en verwerkersvriendelijke linoleumlijm geschikt voor het 
verlijmen van linoleum op juterug, zowel voor banen als tegels

• Hoge aanvangskleefkracht
• Bureaurolstoelvast
• Zeer goede vochtbestendigheid
• Kleur: Beige
• Basis: Kunstharsdispersie
• Consistentie: Pasteus
• Soortelijk gewicht: 1,46 kg/l
• Verbruik: 400 à 450 g/m² met B1 lijmkam
• Open tijd: 15 à 20 min

Art . Nr . Inhoud

414 14 kg
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Snelhechtende PVC lijm
540 EUROSAFE SPECIAL
Snelhechtende lijm voor het verlijmen van PVC vloerbedekking in banen en tegels, 
cushionvinyl en tapijt met een PVC-rug. Tevens geschikt voor het verlijmen van rubber 
vloerbedekking in banen en tegels met vlakke rugzijde (o.a. Nora), en polyolefine 
vloerbedekking (o.a. Marmoleum Decibel). 

• Onbrandbaar
• Optimaal verwerkersvriendelijk
• Hoge aanvangs- en eindkleefkracht
• Gunstig verbruik
• Bureaurolstoelvast
• Kleur: Beige
• Basis: Hoogwaardige acrylaatdispersie
• Consistentie: Pasteus
• Soortelijk gewicht: 1,23 kg/l
• Verbruik: 250 à 350 g/m² met A2 lijmkam
• Open tijd: 60 min

Art . Nr . Inhoud

540 13 kg

Emissiearme PVC lijm
640 EUROSTAR SPECIAL
Zeer emissiearme en snelhechtende vloerbedekkingslijm voor alle homogene en 
heterogene PVC-vloerbedekkingen, zowel in banen, stroken (LVT) als tegels. Tevens 
geschikt voor het verlijmen van rubber vloerbedekking met vlakke rugzijde in banen 
of tegels (bvb Nora), polyolefine vloerbedekkingen (bvb. Marmoleum Decibel) en 
tapijten met synthetische rugzijde.

• Zeer lange open tijd
• Zeer laag verbruik van 225 tot 275 gr/m² i.c.m. lijmkam met A2 vertanding
• Zeer verwerkersvriendelijk
• Emicode “EC1 Plus” en “Blauer Engel”
• Kleur: Beige
• Consistentie: Pasteus
• Basis: Hoogwaardige acrylaatdispersie
• Verbruik: 225 à 275 g/m² met A2 lijmkam
• Open tijd: 10 tot 120 min

Art . Nr . Inhoud

640 12 kg
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Lijm
One4All
Deze multifunctionele One4All lijm werd speciaal ontwikkeld voor de plaatsing van 
Quick-Step producten. Hij is perfect om alle plinten snel en stevig aan de wand te 
bevestigen en voor gebruik met het Quick-Step Incizo profiel en zijn onderprofielen.

Art . Nr . Inhoud

QSGLUE290 0,29 l

Lijm
Livyn
De Quick-Step Livyn-lijm is een acryllijm die speciaal ontwikkeld werd voor Quick-
Step Livyn vloeren. De lijm is oplosmiddelvrij, vezelversterkt en geschikt voor hechting 
op poreuze ondergronden. Verbruik 250 - 350g/m², afhankelijk van ondergrond en 
absorptievermogen van het oppervlak.

Art . Nr . Inhoud

QSVGLUE15 15 l

Parketlijm
Quick-Step Parketlijm is een oplosmiddelvrije polymeerlijm die speciaal ontwikkeld 
is om uw Quick-Step parketvloer te lijmen. Hij is geschikt voor de meeste soorten 
ondervloeren en is gebruiksklaar. Het biedt een maximale geluidsreductie, is 
vochtbestendig en is ideaal voor vloerverwarming.

Art . Nr . Inhoud

QSWGL16 16 l
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Glasweefsellijm
Copagro glasweefsellijm is een lijm op basis van PVA voor het 
aanbrengen van diverse muurbekledingen.

• Speciaal geschikt voor glasweefsel en textiel muurbekleding
• Uiterst sterke eindkleefkracht
• Klaar voor gebruik
• Vlekt niet
• Ideaal glijvermogen, snelle en gemakkelijke aanpassing van de aansluitingen
• Lijm zonder oplosmiddel, zonder hinder of gevaar voor de gebruiker
• Schimmelwerend
• Gemakkelijk aan te brengen met rol
• Toepassing: Binnen
• Samenstelling: Polyvinylacetaat- zetmeel
• Verbruik: 150 à 250 g/m²
• Definitieve kleefkracht: 24 u
• Open tijd: +/- 20 min

Art . Nr . Inhoud

LIJM .GLAS1 1 kg

LIJM .GLAS5 5 kg

LIJM .GLAS10 10 kg

Wandlijmen
Wandlijmen

Glasweefsellijm
Perfect
Copagro glasweefsellijm Perfect is een gebruiksklare dispersielijm op PVAC-basis 
voor het verlijmen van glasvezelbehang. Geschikt voor het verlijmen van te schilderen 
glasvezelbehang met of zonder papieren rugzijde, te schilderen textuur en vinylbehang 
met papieren rugzijde - tot 300 g/m2.

• Hoogstaande kwaliteit
• Uitstekende aanvangshechting
• Direct op de wand aan te brengen
• Transparant na drogen
• Lange verwerkingstijd
• Goed schilderbaar
• Kleur: Transparant
• Toepassing: Binnen
• Samenstelling: Zetmeel en PVAC-emulsie
• Verbruik: +/-250 g/m²
• Definitieve kleefkracht: na 24 à 48 uur
• Open tijd: +/- 20 min

*   Nieuwe verpakking beschikbaar vanaf maart 2021.
** Tot einde voorraad

Art . Nr . Inhoud

LIJM .GLPERFECT10* 10 kg

LIJM .GLPERFECT15** 15 kg
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Glasweefsellijm
Project
Copagro glasweefsellijm Project is een gebruikslare lijm op basis van PVA voor het 
aanbrengen van diverse muurbekledingen zoals glasweefsel, textiel muurbekleding 
(t.e.m 300g/m²) en behang met papieren rugzijde.

• Uiterst sterke eindkleefkracht
• Klaar voor gebruik
• Vlekt niet
• Ideaal glijvermogen, snelle en gemakkelijke aanpassing van de aansluitingen
• Oplosmiddelvrij
• Gemakkelijk aan te brengen met rol of kwast
• Toepassing: Binnen
• Samenstelling: Polyvinylacetaat- zetmeel
• Verbruik: ± 200 g/m²
• Definitieve kleefkracht: na 24 uur
• Open tijd: +/- 20 min

Art . Nr . Inhoud

LIJM .PROJECT16 16 kg

Glasweefsellijm
Machinaal gebruik
Copagro glasweefsellijm - machinaal gebruik is een lijm op basis van PVA voor het 
aanbrengen van diverse muurbekledingen.

• Toepassing met behanglijmmachine
• Speciaal geschikt voor glasweefsel en textiel muurbekleding
• Uiterst sterke eindkleefkracht
• Klaar voor gebruik
• Vlekt niet
• Ideaal glijvermogen, snelle en gemakkelijke aanpassing van de aansluitingen
• Lijm zonder oplosmiddel, zonder hinder of gevaar voor de gebruiker
• Schimmelwerend
• Toepassing: Binnen
• Samenstelling: Polyvinylacetaat- zetmeel
• Verbruik: 150 à 250 g/m²
• Definitieve kleefkracht: 24 u
• Open tijd: +/- 20 min

Art . Nr . Inhoud

LIJM .GLASNL10 10 kg

Wandlijmen
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Vliesbehanglijm
Copagro vliesbehanglijm is een gebruiksklare lijm met hoge prestaties voor het 
plaatsen van alle soorten papier, woven en non-woven, in alle afmetingen.

• Klaar voor gebruik
• Ideaal glijvermogen, snelle en gemakkelijke aanpassing van de aansluitingen
• Gemakkelijk aan te brengen met borstel of rol
• Hoog kleefvermogen (Tack) bijzonder gepast voor generfd papier
• Schimmelafwerend behandeld: vermijdt primaire schimmelvorming
• Uiterst sterke finale kleefkracht: ideaal voor plaatsing in keukens en badkamers
• Toepassing: Binnen
• Samenstelling: Amylcetaatlijm met hoge kleefkracht
• Definitieve kleefkracht: na 24 à 48 uur
• Verbruik: 120 à 130 g/m²

Art . Nr . Inhoud

LIJM .VLIES7 7 kg

Vinyl-textiellijm
Copagro vinyl-textiellijm is een gebruiksklare lijm voor het verlijmen van vinyl-
wandbekleding met textiel- of papierrug, jute- en glasweefsel, PVC-folie met een 
geweven rugzijde, veloursbehang met wildledereffect op alle absorberende of ook 
zuigende ondergronden, zoals o.a. hout, gips, pleisterwerk en beton.

• Gebruiksklaar
• Droogt transparant op
• Oplosmiddelvrij dus niet ontvlambaar
• Makkelijk corrigeerbaar
• Vochtbestendig
• Niet giftig
• Toepassing: Binnen
• Samenstelling: Polyvinylacetaat- dipersie
• Verbruik: 150 à 200 g/m²
• Open tijd: max. 30 min bij +20°C

Art . Nr . Inhoud

LIJM .VITE10 10 kg
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Glasvezellijm
Premium
Glasvezellijm Premium is een gebruiksklare dispersielijm op PVAC-basis voor het 
verlijmen van glasvezelbehang, voor normaal poreuze wanden en plafonds. Geschikt 
voor het verlijmen van: te schilderen glasvezelbehang met of zonder papieren rugzijde, 
te schilderen textuur, vinylbehang met papieren rugzijde.

• Premium kwaliteit
• Hoge aanvangshechting
• Direct op de wand aanbrengen
• Transparant na drogen
• Lange open tijd
• Zeer goed schilderbaar
• Zeer sterke lijm
• Kleur: wit
• Basis: zetmeel en PVAC-emulsie
• Verwerkingstemperatuur: +15 - +20 °C
• Houdbaarheid: 12 maanden
• Verbruik: 250 gr/m²

Art . Nr . Inhoud

30612663 5 kg

30613102 10 kg

30612662 15 kg

Lijm voor glasvezelbehang
Glasvezellijm
Gebruiksklare vinyllijm voor het verlijmen van glasvezelbehang. Voor normaal poreuze 
wanden en plafonds.

• Gebruiksklaar
• Hoge aanvangshechting
• Direct op de wand aanbrengen
• Transparant na drogen
• Hoog rendement
• Zeer goed schilderbaar
• Kleur: wit
• Basis: zetmeel en PVAC-emulsie
• Verwerkingstemperatuur: +15 - +20 °C
• Houdbaarheid: 12 maanden
• Verbruik: 200 gr/m²

Art . Nr . Inhoud

B24 2573 5 kg

B24 2572 10 kg
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Acrylaatlijm voor wandbekleding
Muroglue 3000
Hoogwaardige acrylaatlijm voor het plaatsen van alle soorten wandbekledingen, 
zelfs onder kritische omstandigheden. Geschikt voor absorberende en gesloten 
ondergronden

• Klaar voor gebruik
• Hoge aanvangshechting
• Directe plaatsing op gesloten ondergrond
• Kleur: wit
• Basis: lijm op waterbasis met synthetische harsen
• Verwerkingstemperatuur: +15 - +20 °C
• Houdbaarheid: 12 maanden
• Verbruik: 180-220 gr/m²

Art . Nr . Inhoud

B242594 10 kg

Vinyl & Textiellijm
Vinyl & Textiellijm is een wandbekledingslijm, voor alle soorten textiel- en vinylwand-
bekledingen. Speciaal geschikt voor het verlijmen van textiel wandbekleding met 
rugzijde van papier of textiel, draad op draad of draad verlijmd op rugzijde van 
papier, textiel, te schilderen glasvezel, PVC met rugzijde van papier, schildersdoek en 
geëxpandeerd polystyreen op rol met een dikte van 2 tot 5 mm- en vinylwandbekleding. 
Ook geschikt voor te schilderen glasvezelbehang.

• Klaar voor gebruik
• Hoge aanvangshechting
• Lange open tijd
• Gemakkelijk te corrigeren
• Kleur: wit
• Basis: lijm op waterbasis met synthetische harsen
• Verwerkingstemperatuur: +15 - +20 °C
• Houdbaarheid: 12 maanden
• Verbruik: 200-250 gr/m²

Art . Nr . Inhoud

B46446 1 kg

B46445 5 kg

B46444 10 kg
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Vliesbehanglijm
Bostik Vliesbehanglijm is een lijm met hoge kleefkracht voor de verlijming van 
vliesbehang en traditioneel behangpapier.

• Klaar voor gebruik
• Gemakkelijk te verwerken
• Goed corrigeerbaar
• Afstripbare verlijming (behang op vliesrug)
• Kleur: transparant
• Basis: zetmeel
• Verwerkingstemperatuur: +15 - +20 °C
• Houdbaarheid: 12 maanden
• Verbruik: 120-150 gr/m²

Art . Nr . Inhoud

N10 0181 7 kg

Glasweefsellijm
Ready & Roll
Gebruiksklare lijm met een uitstekende kleefkracht voor het verlijmen van alle 
soorten glasweefsel op normaal absorberende ondergronden zoals o.a. steen, beton, 
stucwerk, gips, cement en hout.

• Gebruiksklaar
• Direct op de muur aan te brengen
• Extra krachtig
• Kleur: wit, droogt transparant op
• Open tijd 20 tot 30 min. bij +20 graden celcius. Tijdens deze periode kunnen 

eventuele correcties worden uitgevoerd.
• Verwerkingstemperatuur (min): 5 °C
• Verwerkingstemperatuur (max): 60 °C
• Functie: lijmen
• Eindsterkte (min): 12 uur
• Eindsterkte (max): 24 uur
• Toepassingen: op normaal absorberende ondergronden zoals o.a. steen, beton, 

stucwerk, gips, cement en hout

Art . Nr . Inhoud Binnen Buiten

H1562471 5 kg ja nee

H1562470 10 kg ja nee
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Vliesbehanglijm
Ready & Roll
Gebruiksklare lijm speciaal voor het verlijmen van vliesbehang. Makkelijk uitstrijkbaar 
en goed corrigeerbaar. Droog verwijderbaar.

• Direct op de muur aan te brengen
• Spatvrij
• Goed corrigeerbaar en verwijderbaar
• Gebruiksklaar
• Kleur: wit, droogt transparant op
• Open tijd: 10 tot 20 min. bij +20 graden celcius. Tijdens deze periode kunnen 

eventuele correcties worden uitgevoerd.
• Verwerkingstemperatuur (min): 5 °C
• Verwerkingstemperatuur (max): 60 °C
• Functie: lijmen
• Toepassingen: op absorberende ondergronden zoals steen, beton, gips, gyproc en 

cement

Art . Nr . Inhoud Binnen Buiten

H1563639 2,25 kg ja nee

H1562624 4,5 kg ja nee

H1562625 9 kg ja nee

Papier- en vinyl behanglijm
Mix & Roll
Behanglijm voor het verlijmen van verschillende soorten normaal, (extra) zwaar 
en speciaal behang zoals papier-, vinyl- en vliesbehang op normaal absorberende 
ondergronden zoals o.a. steen, beton, stucwerk, gips en cement. Eenvoudig in 30 
seconden aan te maken en gebruiksklaar na 2 minuten. Bij vliesbehang direct op de 
muur aan te brengen, vliesbehang is droog verwijderbaar.

• Zeer eenvoudig aan te maken: 30 seconden mengen
• Binnen 2 minuten gebruiksklaar
• Kleur: wit, droogt transparant op
• Voor alle behangsoorten, ook vliesbehang
• Klontert niet
• Doseerindicatie
• Open tijd: 20 min. bij +20 graden celcius. Tijdens deze periode kunnen eventuele 

correcties worden uitgevoerd.
• Verwerkingstemperatuur (min): 5 °C
• Verwerkingstemperatuur (max): 60 °C
• Functie: lijmen
• Toepassingen: steen, beton, pleisterwerk, gyproc en cement

Art . Nr . Inhoud Binnen Buiten

H1562446 500 gr ja nee
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Poeder glasweefsellijm

Hoogkwalitatieve dispersielijm in poeder met een uitstekende kleefkracht voor het 
verlijmen van alle soorten glasweefsel op normaal absorberende ondergronden zoals 
steen, beton, stucwerk, gips, cement en hout.

• Extra sterk
• Niet giftig
• Makkelijk corrigeerbaar
• Kleur: wit, droogt transparant op
• Hoog rendement
• Open tijd: 40 minuten bij +20 graden celcius
• Verwerkingstemperatuur (min): 10 °C
• Verwerkingstemperatuur (max): 80 °C
• Functie: lijmen
• Eindsterkte (min): 12 uur
• Eindsterkte (max): 24 uur
• Toepassingen: op absorberende ondergronden zoals steen, beton, stucwerk, gips, 

cement en hout

Art . Nr . Inhoud Binnen Buiten

H1693143 1 kg ja nee

Behanglijm
Metyl Direct Klaar
Extra sterke lijm, gemakkelijk corrigeerbaar en vochtbestendig. Onmiddellijk klaar voor 
gebruik: geen wachttijd nodig na bereiding. Naargelang de mengverhouding is deze 
lijm ook geschikt voor het verlijmen van normaal, zwaar en speciaal behangpapier.
Kalkbestendig, kan dus ook aangebracht worden op nieuwe gipslagen. Dankzij de 
hoge viscositeit is deze lijm ook geschikt voor behangmachines.

• Extra sterk
• Lost onmiddelijk op
• Klaar voor gebruik in 3 minuten
• Functie: lijmen

Art . Nr . Inhoud Kleur Binnen Buiten

H1702033 200 gr Wit ja nee
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Behangnadenlijm
Voor het lijmen van naden van behangpapier, vinyl- en textielbehang en voor het 
repareren van losgekomen naden. Droogt transparant op.

• Makkelijk corrigeerbaar
• Goedkoop in het gebruik
• Functie: lijmen

Art . Nr . Inhoud Kleur Binnen Buiten

H1702070 60 gr wit ja nee

Behanglijm
Professioneel
Extra sterke lijm, gemakkelijk corrigeerbaar en vochtbestendig. Extra hoog rendement, 
klaar in 3 minuten. Naargelang de verhoudingen van de bereiding, geschikt voor 
normaal, zwaar, extra zwaar en speciaal behangpapier zoals: acryl, strippable, 
wasbaar, duplex, vinylschuim, profielpapier, Rauhfaser, relief, simplex, gestructureerd, 
textiel en vinyl.
Dankzij hoge viscositeit is deze lijm ook geschikt voor behangmachines.

• Extra sterk
• Bereiding in 3 minuten
• Rendement verhoogd met 20%
• Ook geschikt voor behangmachines
• Functie: lijmen

Art . Nr . Inhoud Kleur Binnen Buiten

H1702034 200 gr Wit ja nee
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Wandlijm Vinyl en Textiel
Voor het verlijmen van alle soorten vinyl wandbekleding met textielrug. Ook geschikt 
voor glasweefsel.

• Gebruiksklaar
• Vochtbestendig
• Makkelijk corrigeerbaar
• Kleur: wit, droogt transparant op
• Verwerkingstemperatuur (min): 5 °C
• Verwerkingstemperatuur (max): 50 °C
• Temperatuursbestendig (max): 50 °C
• Functie: lijmen
• Toepassingen: op alle absorberende ondergronden zoals hout, gips en beton

Art . Nr . Inhoud Binnen Buiten

H1704552 0,75 kg ja nee

H1704551 5 kg ja nee

H1704550 10 kg ja nee

Behangrandenlijm
Ideaal voor het verlijmen van decoratieve behangranden, verlijmen van vinyl op vinyl, 
op moeilijke niet-absorberende ondergronden zoals glas, metaal, PVC, enz. Bovendien 
ideaal voor het bijwerken van loskomende en overlappende behangnaden.

• Extra sterk
• Ideaal voor het behangen van kleine oppervlakken
• Makkelijk corrigeerbaar
• Kleur: wit, droogt transparant op
• Hecht op vrijwel alle ondergronden
• Open tijd: maximaal 30 min. bij een omgevingstemperatuur van +20 graden celcius
• Functie: lijmen
• Verwerkingstemperatuur (min): 10 °C

Art . Nr . Inhoud Binnen

H80349 250 gr ja

H1703611 750 gr ja

H44201 250 gr ja
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Papier- en vinyl behanglijm
Metyl Speciaal
Voor het verlijmen van alle soorten zwaar en speciaal behang.

• Voor extra zwaar en speciaal behang
• Extra sterk
• Met 10% extra kleefkracht door de Henkel MCX technologie!
• Verwerkingstemperatuur (min): 5 °C
• Verwerkingstemperatuur (max): 60 °C
• Functie: lijmen
• Toepassingen: hout, gips, steenachtig stuc pleisterwerk, steenachtig beton

Art . Nr . Inhoud Kleur Binnen Buiten

H2312687 200 gr Wit ja nee

Papier- en vinyl behanglijm
Metyl
Voor het verlijmen van alle soorten normaal en zwaar behang.

• Extra sterk
• Kalkbestendig
• Verwerkingstemperatuur (min): 5 °C
• Verwerkingstemperatuur (max): 60 °C
• Functie: lijmen

Art . Nr . Inhoud Kleur Binnen Buiten

H2312411 125 gr Transparant ja nee

Vliesbehanglijm
Roll-on
Voor vliesbehang & non-woven. Direct op de muur aan te brengen. Klaar in 3 à 5 
minuten. Spat niet bij het aanbrengen en is gemakkelijk te ‘rollen’. Heeft een hoge 
initiële aanvangshechting. Vliesbehang is droog verwijderbaar.

• Speciaal voor vliesbehang en behang met vliesrug
• Direct op de muur aan te brengen en gemakkelijk te ‘rollen’
• Spat niet bij het aanbrengen
• Vliesbehang is droog verwijderbaar
• Hoge initïele aanvangshechting
• Verwerkingstemperatuur (min): 5 °C
• Verwerkingstemperatuur (max): 20 °C
• Functie: lijmen
• Eindsterkte (min): 24 uur
• Eindsterkte (max): 48 uur
• Toepassingen: hout, steenachtig stuc pleisterwerk, gips, steenachtig beton

Art . Nr . Inhoud Binnen Buiten

H360177 200 gr ja nee
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Wandlijm universeel
Voor verschillende soorten wandbekleding en tegels. Geschikt voor binnen en buiten. 
Uiterst geschikt voor vochtige ruimtes.

• Gebruiksklaar
• Bijzonder licht en gemakkelijk aan te brengen
• Watervast
• Open tijd: 20 minuten. Doe eventuele correcties binnen deze tijd.
• Volledig droog na 24 tot 48 uur
• Verwerkingstemperatuur (min): 10 °C
• Verwerkingstemperatuur (max): 80 °C
• Functie: lijmen
• Eindsterkte (min): 24 uur
• Eindsterkte (max): 48 uur
• Toepassingen: op alle licht absorberende ondergronden zoals gips, stuc.

Art . Nr . Inhoud Kleur Binnen Buiten

H1704549 0,9 kg Licht beige ja ja

H1704548 5 kg Licht beige ja ja

Behanglijm
Roll-on magic
Behangplaksel met dezelfde eigenschappen als de Roll-on. Tijdens het aanmaken van 
het plaksel kleurt deze roze en ziet men waar de lijm op de muur is aangebracht. De 
roze kleur droogt transparant op en heeft dus geen effect op het behang.

• Gebruiksklaar in 20 minuten
• Kleurt roze tijdens aanbrengen, hiermee kan men zien waar de lijm werd 

aangebracht; maar droogt transparant op
• Direct op de muur aan te brengen
• Spat niet tijdens aanbrengen
• Verwerkingstemperatuur (min): 5 °C
• Verwerkingstemperatuur (max): 20 °C
• Functie: lijmen
• Eindsterkte (min): 24 uur

Art . Nr . Inhoud Binnen Buiten

H661383 200 gr ja nee
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Wandlijm voor muurrenovatie en 
polystyreen
Voor het verlijmen van polystyreenplaten, -folie en -tegels. Ook geschikt voor muur-
renovatie. Geschikt voor tal van ondergronden, maar ook als voorbereiding voor het 
behangen of het verven en, kortom, om een hechtbrug te vormen. 

• Gebruiksklaar
• Hoog rendement
• Watervast
• Snelle hechting
• Verwerkingstemperatuur (min): 10 °C
• Verwerkingstemperatuur (max): 80 °C
• Functie: lijmen
• Eindsterkte (min): 24 uur
• Eindsterkte (max): 48 uur

Art . Nr . Inhoud Kleur Binnen Buiten

H1702042 0,925 kg Wit ja nee

H1702036 4,5 kg Wit ja nee

H1704736 7 kg it ja nee

Aanmaakemmer
Gegradueerde emmer voor het gemakkelijk en correct aanmaken 
van alle Perfax plaksels.

• Geeft mengverhouding voor alle Perfax producten
• Geschikt voor max. 8,5 liter inhoud
• Functie: aanbrengen van wandbekleding

Art . Nr .

H1046703

Lijm voor rolpleister
Imnuplan Glu
Imnuplan Glu is een lijm op waterbasis, van PVAC en vulmiddelen met een hoge 
kleefkracht. Ontwikkeld voor het verlijmen van Imnuplan rolpleister, maar kan ook 
gebruikt worden als een lijm voor lamineren op ondergronden zoals steen, beton, gips, 
hout, spaanplaat. Niet geschikt voor verlijmen van plastic e.d.

Art . Nr . Inhoud Kleur

IMNUPLAN GLU7 7,5 kg Licht grijs
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Systeemlijm
SR4
ERFURT-Systemkleber SR 4 is een speciaal voor ERFURT-KlimaTec ontwikkelde 
kleef- en verstevigingslijm, op bindmiddelbasis van kunststof dispersielijm, vrij van 
weekmakers, met hoge kleefkracht.

• Voor middelmatig tot fel gestructureerde oppervlakken
• Hoge kleefkracht en vullend vermogen
• Makkelijk, snel en zuiver te verwerken
• Optimale hechting op de ondergrond
• Makkelijk aan te brengen met een lijmkam
• Wit pigment
• Optimale natsterkte en behangveiligheid
• Toepassing: Binnen
• Verwerkingstijd: 20 min

Art . Nr . Inhoud

SR4 18 kg

Systeemlijm
SR2
ERFURT-Systemkleber SR 2 is een speciaal voor ERFURT-KlimaTec ontwikkelde 
dispersielijm op polyvinylacetaat-polymeer basis met hoge kleefkracht.

• Voor gladde tot middelmatig gestructureerde oppervlakken
• Hoge kleefkracht
• Makkelijk aan te brengen met een langpolige behangroller van lamsvel
• Vernevelbaar door middel van airlesstoestel
• Makkelijk, snel en zuiver te verwerken
• Optimale hechting op de ondergrond
• Hoge natsterkte
• Hoge behangveiligheid
• Toepassing: Binnen
• Verwerkingstijd: 20 min

Art . Nr . Inhoud

SR2 . 18 kg
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Vloeibare contactlijm
CONTACT N525 MULTI
CONTACT N525 MULTI is een krachtige en snelle contactlijm, onmiddellijke hechting 
van nerveuze bekleding. Zwenkwielvast. Geschikt voor hout, laminaat, spaanplaat, 
rubber, leder en kunstleder, kurk, hard kunststof en metaal.

• Onmiddellijke hechting zonder klemmen
• Hoge treksterkte
• Bestand tegen warmte (+80°C) en vochtigheid

Art . Nr . Oud artikelnr Inhoud

30615741 30021247 1 l

30615740 30021245 5 l

Oplosmiddelhoudende contactlijm
Cofix
Cofix is een oplosmiddelhoudende contactlijm op basis van polychloropreen rubber 
(PCP) met een uitstekende kleefkracht en een hoge warmteweerstand.

• Gemakkelijk verwerkbaar en hoge eindsterkte
• Gecertificeerd IMO
• Basis: polychloropreen
• Soortelijk gewicht: 0,83 gr/ml
• Verwerkingstemperatuur: +15 - +30 °C
• Temperatuursbestendigheid: 150 °C
• Houdbaarheid: 9 maanden
• Verbruik: 200-250 gr/m²

Art . Nr . Inhoud Kleur

B02 6704 1 l Beige

B02 6700 5 l Beige
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Contactlijm vloeibaar

Contactlijm voor een snelle en supersterke verlijming van o.a. hout, metaal, hard 
PVC, rubber, vilt, leer, keramiek, glas, porselein en deze materialen in combinatie met 
elkaar. Bestand tegen extreme temperaturen.

• Supersterk en universeel
• Blijft elastisch en vangt materiaalspanningen op
• Verwerkingstemperatuur (min): 18 °C
• Verwerkingstemperatuur (max): 25 °C
• Temperatuursbestendig (min): -40 °C
• Temperatuursbestendig (max): 110 °C
• Functie: lijmen
• Eindsterkte (min): 72 uur
• Toepassingen: vele materialen

Art . Nr . Inhoud Kleur Binnen Buiten

H1419279 650 gr Beige ja nee

H1419280 4,5 kg Beige ja nee

Contactlijm transparant

Glasheldere contactlijm voor een ijzersterke verlijming van o.a. hout, metaal, hard en 
zacht PVC, rubber, kurk, leer, glas, ABS, Polystyrol, Plexiglas en deze materialen in 
combinatie met elkaar.

• Voor onzichtbare verlijming
• Ideaal voor het verlijmen van transparante of gekleurde materialen
• Zeer goede hechting op de meeste kunststoffen (bijv. zacht- en hard-PVC, ABS, 

Polystyrol, plexiglas, enz.)
• Verwerkingstemperatuur (min): 18 °C
• Verwerkingstemperatuur (max): 25 °C
• Temperatuursbestendig (min): -40 °C
• Temperatuursbestendig (max): 110 °C
• Functie: lijmen
• Toepassingen: metaal, rubber, leder, hout, steen, kurk, papier (geen foto’s), karton 

enz.

Art . Nr . Inhoud Kleur Binnen Buiten

H1419288 650 gr Transparant ja ja
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Contactlijm
Tix-Gel
Gelvormige contactlijm met een licht vullend vermogen die niet druipt en geen draden 
trekt. Ideaal voor een sterke verlijming van o.a. hout, metaal, hard PVC, rubber, vilt, 
leer, keramiek, glas, porselein en deze materialen in combinatie met elkaar. Ideaal 
voor verticale verlijmingen.

• Ideaal voor verticale verlijming
• Druipt niet, trekt geen draden
• Bestand tegen vocht en warmte, verdunde zuren en logen
• Verwerkingstemperatuur (min): 18 °C
• Verwerkingstemperatuur (max): 25 °C
• Temperatuursbestendig (min): -40 °C
• Temperatuursbestendig (max): 70 °C
• Functie: lijmen
• Eindsterkte (min): 72 uur
• Toepassingen: metaal, rubber, leder, hout, steen, kunststoffen*, hard-PVC en vele 

andere. De verlijmingen blijven elastisch en vangen materiaalspanningen op. * Niet 
geschikt voor Polystyreen, Polyethyleen, Polypropyleen of zacht-PVC (gebruik voor 
deze laatste Pattex Contact Transparant)

Art . Nr . Inhoud Kleur Binnen Buiten

H1419284 625 gr Beige ja nee

H1419285 4,25 kg Beige ja nee

Contactlijm
Tix-Gel
Gelvormige contactlijm met een licht vullend vermogen die niet druipt en geen draden 
trekt. Ideaal voor een sterke verlijming van o.a. hout, metaal, hard PVC, rubber, vilt, 
leer, keramiek, glas, porselein en deze materialen in combinatie met elkaar. Ideaal 
voor verticale verlijmingen.

• Ideaal voor verticale verlijming
• Druipt niet, trekt geen draden
• Bestand tegen vocht en warmte, verdunde zuren en logen
• Verwerkingstemperatuur (min): 18 °C
• Verwerkingstemperatuur (max): 25 °C
• Temperatuursbestendig (min): -40 °C
• Temperatuursbestendig (max): 70 °C
• Functie: lijmen
• Eindsterkte (min): 72 uur
• Toepassingen: metaal, rubber, leder, hout, steen, kunststoffen*, hard-PVC en vele 

andere. De verlijmingen blijven elastisch en vangen materiaalspanningen op. * Niet 
geschikt voor Polystyreen, Polyethyleen, Polypropyleen of zacht-PVC (gebruik voor 
deze laatste Pattex Contact Transparant)

Art . Nr . Inhoud Kleur Binnen Buiten

H1563694 50 gr Beige ja nee

H1563697 125 gr Beige ja nee
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Contactlijm transparant

Glasheldere contactlijm voor een ijzersterke verlijming van o.a. hout, metaal, hard en 
zacht PVC, rubber, kurk, leer, glas, ABS, Polystyrol, Plexiglas en deze materialen in 
combinatie met elkaar.

• Voor onzichtbare verlijming
• Ideaal voor het verlijmen van transparante of gekleurde materialen
• Zeer goede hechting op de meeste kunststoffen (bijv. zacht- en hard-PVC, ABS, 

Polystyrol, plexiglas, enz.)
• Verwerkingstemperatuur (min): 18 °C
• Verwerkingstemperatuur (max): 25 °C
• Temperatuursbestendig (min): -40 °C
• Temperatuursbestendig (max): 110 °C
• Functie: lijmen
• Eindsterkte (min): 72 uur
• Toepassingen: metaal, rubber, leder, hout, steen, kurk, papier (geen foto’s), karton 

enz.

Art . Nr . Inhoud Kleur Binnen Buiten

H1563743 50 gr Transparant ja nee

H1563741 125 gr Transparant ja nee

Contactlijm vloeibaar

Contactlijm voor een snelle en supersterke verlijming van o.a. hout, metaal, hard 
PVC, rubber, vilt, leer, keramiek, glas, porselein en deze materialen in combinatie met 
elkaar. Bestand tegen extreme temperaturen.

• Supersterk en universeel
• Blijft elastisch en vangt materiaalspanningen op
• Verwerkingstemperatuur (min): 18 °C
• Verwerkingstemperatuur (max): 25 °C
• Temperatuursbestendig (min): -40 °C
• Temperatuursbestendig (max): 110 °C
• Functie: lijmen
• Eindsterkte (min): 72 uur
• Toepassingen: vele materialen

Art . Nr . Inhoud Kleur Binnen Buiten

H1563695 50 gr Beige ja nee

H1563699 125 gr Beige ja nee
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Houtlijm
Express
Supersnelle witte houtlijm voor de verlijming van de meest uiteenlopende hout-
constructies en -verbindingen. 

• Droogt in 5 minuten
• Droogt transparant op
• Voldoet aan de norm D2
• Eindsterkte (min): 24 uur
• Temperatuursbestendig (max): 70 °C
• Verwerkingstemperatuur (max): 70 °C
• Verwerkingstemperatuur (min): 6 °C
• Functie: lijmen
• Toepassingen: veren, zwaluwstaarten, pen- en gatverbindingen en voor het 

verlijmen van massief hout, fineer, hardboard, spaanplaat, laminaatparket en 
andere harde en zachte houtsoorten.

Art . Nr . Inhoud Kleur Binnen Buiten

H1419262 75 gr Wit ja nee

H1419264 750 gr Wit ja nee

Houtlijm
Classic
Normale witte houtlijm voor de verlijming van de meest uiteenlopende hout-
constructies en -verbindingen. Voldoet aan EN24-D2.

• Universele witte houtlijm
• Supersterk
• Droogt transparant op
• Voldoet aan de norm D2
• Verwerkingstemperatuur (min): 5 °C
• Temperatuursbestendig (max): 70 °C
• Functie: lijmen
• Toepassingen: veren, zwaluwstaarten, pen- en gatverbindingen en voor het 

verlijmen van massief hout, fineer, hardboard, spaanplaat, laminaatparket en 
andere harde en zachte houtsoorten.

Art . Nr . Inhoud Kleur Binnen Buiten

H1419251 75 gr Wit ja nee

H1419247 250 gr Wit ja nee

H1419248 750 gr Wit ja nee

H1419249 5 kg Wit ja nee
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Houtlijm
PU Construct
Snel uithardende, hoogwaardige, pasteuze 1-component polyurethaan-lijm met hoge 
temperatuursbestendigheid. Voor watervaste verlijming van houtverbindingen en 
hout in combinatie met metaal, beton, kunststoffen, etc. Voldoet aan EN 24-D4.

• Watervaste, sneldrogende en vloeibare PU-houtlijm
• Geschikt voor gebruik binnen en buiten
• Vullend vermogen
• Kleur: bruin, transparant
• Voldoet aan de norm D4
• Verwerkingstemperatuur (min): 15 °C
• Verwerkingstemperatuur (max): 20 °C
• Temperatuursbestendig (min): -30 °C
• Temperatuursbestendig (max): 90 °C
• Functie: lijmen
• Eindsterkte (min): 24 uur
• Toepassingen: hout, metaal, steenachtig beton

Art . Nr . Inhoud Binnen Buiten

H1634898 750 gr ja ja

H1634289 310 ml ja ja

Houtlijm waterbestendig

Waterbestendige witte houtlijm voor de verlijming van de meest uiteenlopende 
houtconstructies en -verbindingen. Voldoet aan EN24-D3.

• Waterbestendige witte houtlijm
• Voor gebruik in vochtige ruimtes
• Droogt transparant op
• Voldoet aan de norm D3
• Verwerkingstemperatuur (min): 7 °C
• Verwerkingstemperatuur (max): 70 °C
• Temperatuursbestendig (max): 70 °C
• Functie: lijmen
• Eindsterkte (min): 24 uur
• Toepassingen: veren, zwaluwstaarten, pen- en gatverbindingen en voor het 

verlijmen van massief hout, fineer, hardboard, spaanplaat, laminaatparket en 
andere harde en zachte houtsoorten.

Art . Nr . Inhoud Kleur Binnen Buiten

H1419267 75 gr Wit ja nee

H1419268 250 gr Wit ja nee

H1419269 750 gr Wit ja nee

H1419271 10 kg Wit ja nee
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Secondelijm vloeibaar
Classic
Traditionele vloeibare secondelijm.

• Supersterk en snel
• Voor kleine reparaties en verlijmingen
• Transparant
• Verwerkingstemperatuur (min): 15 °C
• Verwerkingstemperatuur (max): 30 °C
• Functie: lijmen
• Eindsterkte (min): 12 uur
• Eindsterkte (max): 24 uur
• Toepassingen: kunststoffen (PVC, ABS, Geëxpandeerd Polystyreen), keramiek, 

rubber, metaal, hout, porselein, leder, textiel, kurk, karton en papier

Art . Nr . Inhoud Kleur Binnen Buiten

H1432729 3 gr Transparant ja nee

Secondelijm vloeibaar
Gold Original
Vloeibare secondelijm van de allerhoogste kwaliteit in een veilige, gebruiksvriendelijke 
verpakking. Glashelder, supersterk, supersnel en geschikt voor zeer veel materialen. 
Het perfecte doseersysteem zorgt voor een lichte, schone en nauwkeurige dosering.

• Vloeibare secondelijm met doseersysteem
• Gebruiksvriendelijke verpakking
• Exacte dosering
• Verlijmt in alle veiligheid
• Verwerkingstemperatuur (min): 15 °C
• Verwerkingstemperatuur (max): 30 °C
• Functie: lijmen
• Eindsterkte (min): 12 uur
• Eindsterkte (max): 24 uur
• Toepassingen: kunststoffen (PVC, ABS, Geëxpandeerd Polystyreen), keramiek, 

rubber, metaal, hout, porselein, leder, textiel, kurk, karton en papier.

Art . Nr . Inhoud Kleur Binnen Buiten

H1432563 3 gr Transparant ja nee
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Solventvrije montagelijm
Geen Spijkers & Schroeven Original
Hoogwaardige, solventvrije montagelijm met vullend vermogen voor een muurvaste 
bevestiging van de meeste materialen. Hoge aanvangshechting en volledig belastbaar 
na 24 uur. Eén van beide ondergronden moet poreus zijn. Niet geschikt voor 
polyethyleen (PE), polypropyleen (PP) en Teflon®.

• Een muurvaste bevestiging zonder gereedschap
• Voor gebruik binnen
• Oplosmiddelvrij
• Verwerkingstemperatuur (min): -10 °C
• Verwerkingstemperatuur (max): 25 °C
• Temperatuursbestendig (min): -20 °C
• Temperatuursbestendig (max): 80 °C
• Functie: lijmen
• Eindsterkte (max): 24 uur
• Toepassingen: hout, steenachtig stuc pleisterwerk, steen, steenachtig beton

Art . Nr . Inhoud Kleur Binnen Buiten

H1367012 50 gr Wit ja ja

H1381194 250 gr Wit ja ja

H1365731 400 gr Wit ja ja

PVC lijm vloeibaar
Classic
Toepasbaar voor de verlijming van buizen en hulpstukken in hard-PVC. Voor sanitaire 
toepassingen, PVC-dakgoten en afvoerbuizen. Sneldrogend en groot hechtvermogen. 
Geen drukleidingen en geen diameter-verschillen. KOMO en KIWA gekeurd 
(Nederland). Extra sterke kwaliteit.

• Vloeibare lijm voor nauwe buisaansluitingen
• Geschikt voor drinkwaterleidingen
• Met kwast voor eenvoudige applicatie
• KOMO en KIWA gekeurd
• Verwerkingstemperatuur (min): 5 °C
• Verwerkingstemperatuur (max): 35 °C
• Temperatuursbestendig (min): -60 °C
• Temperatuursbestendig (max): 60 °C
• Functie: lijmen
• Toepassingen: PVC
• Eindsterkte (max): 24 uur

Art . Nr . Inhoud Kleur Binnen Buiten

H80557 100 ml Transparant ja ja

H80558 250 ml Transparant ja ja
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Epoxy 2-componentenlijm
Repair Express
2-Componenten kneedlijm. Lijmt, herstelt, vult en dicht vrijwel alle materialen. 
Droogt wit op, is overschilderbaar en bestand tegen water, olie, vetten en de meeste 
oplosmiddelen. Niet irriterende formulatie. Geen handschoenen nodig!

• Opvullen, herstellen en verlijmen
• Verwerkbaar zonder gereedschap
• Uitgehard na 5 minuten
• Na uitharden is schuren, schilderen en zelfs boren mogelijk
• Geen handschoenen nodig
• Verwerkingstemperatuur (min): 15 °C
• Verwerkingstemperatuur (max): 30 °C
• Temperatuursbestendig (min): -30 °C
• Temperatuursbestendig (max): 120 °C
• Functie: lijmen
• Eindsterkte (min): 24 uur
• Toepassingen: hout, metaal, steen, gips, porselein, kristal, kurk, spiegels en glas.

Art . Nr . Inhoud Kleur Binnen Buiten

H1880798 64 gr Wit ja ja

Supersterke veelzijdige lijm
All Purpose Glues Repair Extreme
Supersterke, veelzijdige lijm die flexibel blijft na uitharding. Herstelt en verbindt 
talloze materialen, ook in extreme omstandigheden. Biedt weerstand aan trillingen, 
spanning, water en extreme temperaturen. 100% transparant.

• Sterke vloeibare allround lijm voor alle klussen
• Oplosmiddelvrij, transparant, flexibel en bestand tegen extreme condities
• Kan zowel binnen als buiten gebruikt worden
• Verwerkingstemperatuur (min): 5 °C
• Verwerkingstemperatuur (max): 40 °C
• Temperatuursbestendig (min): -50 °C
• Temperatuursbestendig (max): 120 °C
• Functie: lijmen
• Eindsterkte (min): 24 uur
• Toepassingen: glas, spiegels, keramiek, tegels, steen, metaal, hout, rubber, leder, 

polystyreen en kunststoffen. * Niet geschikt voor polyethyleen (PE), polypropyleen 
(PP) en Teflon® en nylon.

Art . Nr . Inhoud Kleur Binnen Buiten

H1683619 20 gr Transparant ja ja
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1-component PU voorstrijk ...............................7
1K .............................................................79, 80
2-C PU parketlijm .........................................125
2K Polyesterplamuur styreen-arm ..................61
4-uren snelmortel............................................16
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Aanmaakemmer ...........................................145
Aanmaakkuip ..................................................26
Acryl Anti-Crack ..............................................90
Acryl Clear WT ...............................................92
Acryl Exterior+ ................................................90
Acryl Lakplamuur ......................................69, 70
Acryl Snelplamuur ..........................................64
Acryl Wet on Wet ............................................91
Acryl-LM .........................................................91
Acryl-W ...........................................................89
Acrylaat.....................................................93, 94
Acrylaat schilderskit ..................................94, 94
Acrylaatkit ..................................................88,89
Acrylaatkit muren en ramen............................93
Acrylaatlijm voor wandbekleding ..................137
Acrylic-primer ready-mixed ...............................9
Acrylplamuur...................................................65
Acrylplamuur Rapid ........................................64
Afdichtingsband ..............................................83
Afdichtingsproduct ..........................................82
Afdichtring 100/200.........................................83
Afwerkingskit ..................................................96
Afwerkplamuur............28, 34, 35, 36, 37, 58, 59
All 4 in .............................................................50
Allesvuller .......................................................68
Anhydriet wandegaliseermiddel......................48
Aquaplast premium quality ...........................127
Behanglijm ............................................140, 144
Behangnadenlijm ..........................................140
Behangrandenlijm.................................140, 142
Betonpleister...................................................40

Betonreparatiemortel ......................................40
Binnenhoek 90° ..............................................82
Binnenvulmiddel .................................28, 29, 30
Brandwerende acrylaat...................................95
Buitenegalisatie ..............................................20
Buitenhoek 270° .............................................82
Buitenvulmiddel ........................................56, 57
Clear Fix .......................................................107
Combi Dispersiekleefstof ..............................128
Concentrated Finisher ..................................115
Contactlijm ....................................................149
Contactlijm transparant.........................148, 150
Contactlijm vloeibaar ........................... 148, 150
Decorpleister ..................................................46
Dispersielijm .................................................124
Dispersieprimer voor dekvloeren ......................4
Egalisatie ........................................................31
Egalisatie latexbasis .......................................18
Egaliseermiddel ..................................11, 23, 24
Egaliseermiddel voor binnen en buiten ..........15
Egaliseermiddel voor industriële toepass.  .....12
Elastische parketlijm .....................................122
Emissiearme linoleumlijm .............................131
Emissiearme PVC lijm ..................................132
Epoxy 2-componentenlijm ............................155
Epoxy reparatiehars .........................................6
Epoxy vochtscherm 2-c ..................................10
Epoxyhars.........................................................8
Expansieschuim .............................................81
Express...........................................................51
Fibra ...............................................................51
Fill & Finish .....................................................50
Filler ................................................................75
Finishpleister ..................................................46
Fix All ....................................................108, 109
Fix-O-Chem (Styrene Free) ..........................113
Fixeermiddel .................................................124
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Flex-voegmortel, snel .....................................81
Flexegalisatie, grijs .........................................43
Flexibele vuller................................................67
Flexlijm .........................................................130
FP PU Foam ...................................................78
Gevelegalisatie ...............................................42
Giethars ............................................................8
Glaskit ...........................................................103
Glasvezellijm ................................................136
Glasvezels voor egalisatiemiddelen ...............15
Glasweefsellijm.............................133, 134, 138
Haken voor reparatie van vloeren ..................26
HandSpuitRol pleister .....................................44
High Tack ......................................................107
Hoekprofiel .....................................................85
Hoogwaardig egaliseermiddel ........................13
Houtlijm .........................................................151
Houtlijm PU ...................................................152
Houtlijm waterbestendig ...............................152
Houtplamuur ...................................................71
Houtrotvuller ...................................................71
Houtvulmiddel tube .........................................71
Hybride parketlijm .........................................122
Hybride Polymeer .........................105, 109, 110
Hybrifix® .......................................................107
Hybriseal® 2PS ............................................104
Hybriseal® Façade .......................................108
Instant .............................................................65
Instant Vuller ...................................................66
Instrooizand ......................................................5
Joint Fix® .......................................................92
Kleurvloeistof voor betonlookpleister ..............47
Kwartszand .......................................................8
Kwastplamuur .................................................70
Lakplamuur ...............................................69, 70
Lijm ............................................... 110, 114, 132
Lijm voor glasvezelbehang ...........................136

Lijm voor het verwijderbaar plaatsen van  
tapijt- en pvc-tegels ......................................121
Lijm voor het verwijderbaar plaatsen van  
vloerbekleding ..............................................121
Lijm voor rolpleister ......................................145
Lijm- en constructiekit ...................................106
Linoleumlijm..................................................120
Maatemmer ....................................................26
Microtec vloeregalisatie ..................................17
Mixed Finisher Spray ....................................115
Montagefix-N ................................................112
Montagefix-W ...............................................112
Monustop® ...................................................104
MS Polymeer ................................................105
Multi-primer .......................................................9
Muurverharder ................................................39
Muurvuller .......................................................65
Niet-druppelende multifunctionele grondering ..6
Objectegalisatie ..............................................22
ONETIME Beton .............................................53
ONETIME Plamuur .........................................53
Oplosmiddelhoudende contactlijm................147
Papier- en vinyl behanglijm ..................140, 143
Papieren voegband ........................................84
Parketlijm ......................................125, 126, 132
Plasterboard-Filler ..........................................54
Pleister in tube ................................................45
Poeder glasweefsellijm .................................140
Poly-Plamuur ..................................................61
Polyester vulpasta ..........................................62
Polyesterplamuur............................................62
Polysoft Flexible .............................................60
Polysoft Professioneel ....................................60
Polyvalente dispersielijm ..............................119
Profstop Universal ..........................................76
Projectegalisatie .............................................25
Projectegalisatie met ingebouwde voorstrijk ..25
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PU Vloerbekledingslijm.................................123
PU-Foam ........................................................77
PU-Gunfoam Low Expansion .........................78
PU-Schuim .....................................................79
PVC lijm vloeibaar ........................................154
PVC vloerlijm ................................................119
Randisolatiestrips ...........................................83
Rapid ..............................................................64
Regenvast acrylaatkit .....................................94
Reinigers ..................................................80, 81
Renovatie egaliseermiddel .............................24
Renovatiepasta.........................................60, 62
Renovatiepleister ............................................43
Reparatiemiddel .................................38, 56, 58
Reparatiepasta lichtgewicht............................54
Reparatieplamuur ...........................................63
Repox® ........................................................112
Repox® Fast ................................................113
Roofplast® ....................................................113
Sanitair silicone ..............................................99
Sanitaire voegkit ...................................100, 101
Secondelijm vloeibaar ..................................153
Silicone .........................................101, 102, 103
Silicone-BB + Sanitary ....................................98
Silicone-COLOURS + Natural Stone ..............99
Silicone-NO + Sanitary ...................................97
Siliconenafdichtmiddel .................................. 111
Siliconenkit .....................................................97
Siliconenkit sanitair tegels en porselein........100
Snel egaliseermiddel ......................................22
Snelegalisatie .................................................18
Snelhechtende linoleumlijm ..........................130
Snelhechtende PVC lijm ...............................131
Snelplamuur .............................................63, 66
Solventvrije montagelijm...............................154
Spack reparatie ..............................................74
Spack reparatie spray.....................................75

Speciale PVC-lijm .........................................127
Spuitplamuur ..................................................75
Stabiel reparatieproduct .................................21
Stabiel uitvlakproduct .....................................21
Standard Professional ....................................52
Standvaste reparatiemortel ............................14
Steenolie.........................................................47
Stopverf ....................................................76, 77
Stuc-O-Seal ....................................................92
Super Repair ..................................................59
Supersterke veelzijdige lijm ..........................155
Supervuller .....................................................68
Systeemlijm ..................................................146
Tackifier ........................................................123
Tapijtlijm ........................................................120
Textiele vloerbedekking- en linoleumlijm ......129
Top Fill ............................................................52
Uitvlak- en egalisatieproduct ..........................19
Uitvlakmiddel voor wanden.............................44
Uitvlakpleister .........................30, 31, 32, 33, 36
Ultra lichtgewichtpleister .................................44
Universal Fassade ..........................................59
Universal Mix ..................................................49
Universal Pro ..................................................49
Universal PU-Cleaner .....................................79
Universeel egaliseermiddel ............................12
Universeel sneluitvlakmiddel ..........................42
Universeel voorstrijkmiddel.............................11
Universele egalisatie ......................................19
Universele kit ................................................ 111
Universele vloerbedekkingslijm ....................128
Universele vloerbekledingslijm .....................118
Universele vloerlijm ......................................129
Universele voegkit ........................................110
Vezelversterkt egaliseermiddel ...........13, 14, 23
Vezelversterkte gevelegalisatie ......................41
Vezelversterkte vloeregalisatie .......................17
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Vinyl-textiellijm ..............................................135
Vliesbehanglijm ....................134, 138, 139, 144
Vloeibare contactlijm ....................................147
Vloeregalisatie ................................................20
Vloerlijm ........................................................118
Vochtscherm ...............................................5, 39
Voeg- & lijmkit ...............................................114
Voegenband .............................................84, 85
Voegkit ............................................................96
Voegmiddel ...............................................54, 55
Voegpasta.......................................................55
Voorstrijk voor gesloten ondergronden .............4
Voorstrijkconcentraat ........................................7
Vulmiddel ......................................38, 67, 72, 73
Wandegalisatie ...............................................45
Wandlijm universeel .....................................145
Wandlijm Vinyl en Textiel ..............................142
Wandlijm voor muurrenovatie en polystyreen .145
Wandpleister en voegenvuller ........................45
Wandreparatie en egalisatieproduct ...............41
Watergedragen PU-sealer ..............................48
Window Seal® Plus ........................................98
Wittener bouwdispersie ..................................40
Woodfiller ........................................................74
Zelfklevende voegband ............................84, 85
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NON PAINT 2  |  UITGAVE 01/2021
•  Egalisatie- & uitvlakmiddelen voor vloeren
•  Pleisters, plamuren & vulmiddelen
•  Voeg- & lijmkitten
•  Lijmen

TOOLS 1  |  UITGAVE 09/2019
•  Verfrollen & borstels
•  Verfemmers, blikken, roosters
•  Plamuurmessen, spatels, schrapers
•  Snijgereedschap
•  Behangtafels, afrolapparaten & tellers
•  Diverse handgereedschappen

TOOLS 2  |  UITGAVE 03/2020
•  Elektrisch gereedschap
•  Ladders, trappen & steigers

PAINT  |  UITGAVE 12/2019
•  Verven & verfspecialiteiten
•  Spuitbussen
•  Chemische vloeistoffen
•  Afbijt- & reinigingsmiddelen

DECO
•  Muur- & raambekleding
•  Sierlijsten & -elementen
•  Vloerbekleding
•  Plinten & profielen
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NON PAINT 1  |  UITGAVE 06/2019
•  Werkkledij & schoenen
•  Persoonlijke bescherming
•  Maskeren, protectie & tapes
•  Schuurmateriaal
•  Reinigingsmateriaal


