Tegel
techniek
PRODUCTOVERZICHT

BOSTIK, SMART ADHESIVES
Het logo en de huisstijl met de kenmerkende groene gekko zijn
meer dan alleen een visuele uitstraling. “Smart Adhesives” zijn
een weerspiegeling van onze positionering met betrekking
tot de ontwikkeling van slimme en innovatieve lijm- en
afdichtingsoplossingen die veiliger, flexibeler, efficiënter en
reactiever zijn voor de dynamische omgeving waarin we leven.
DE GEKKO – INSPIRERENDE HECHTING
Al eeuwenlang laten wetenschappers zich inspireren door gekko’s.
Deze dieren bezitten één van de meest effectieve en bijzondere
hechtingen die de mens ooit is tegen gekomen. Zo kunnen ze kunnen
zich aan vrijwel elk oppervlak hechten, supersnel tegen zeer glad
gepolijst glas oplopen en hun hele lichaamsgewicht gemakkelijk met
één teen dragen.
De Bostik gekko is flexibel, kan zich makkelijk aan omgevingen aanpassen, staat open voor nieuwe situaties en heeft lef. Hij symboliseert
de slimme en innovatieve lijm- en afdichtingsoplossingen van Bostik,
die aansluiten op de uitdagingen die e in de huidige markt tegenkomen.

Professionele
tegellijmsystemen
BOSTIK IS WERELDWIJD EEN TOONAANGEVENDE PRODUCENT EN SPECIALIST IN LIJMEN, KITTEN, MORTEL- EN
AFDICHTINGSSYSTEMEN VOOR DE BOUW-, INDUSTRIE- EN CONSUMENTENSECTOR. AL MEER DAN 125 JAAR ONTWIKKELT
BOSTIK SLIMME EN INNOVATIEVE OPLOSSINGEN, DIE FUNCTIONEEL EN EFFICIËNT ZIJN, OM HET IN ONS DAGELIJKSE LEVEN
MAKKELIJKER EN LICHTER TE MAKEN.
INNOVATIEVE OPLOSSINGEN
Één van de belangrijkste pijlers van Bostik is innovatief denken
en handelen. In onze eigen laboratoria ontwikkelen en testen
we nieuwe technieken en toepassingen. Sinds 2015 beschikt
Bostik zelfs over een Smart House, waarbij we nieuwe
grondstoffen en producten testen in een “huiselijk”
laboratorium. Het Smart House voldoet als eerste gebouw in
Europa aan de vier belangrijkste milieu en duurzaamheidscertificaten: BREEAM, LEED, Bepos en Passivhaus.
DUURZAME BOUWSYSTEMEN
Professionals over de hele wereld vertrouwen op de hoge
kwaliteit van onze producten, onze klantgerichte organisatie
en uitgebreide technische ondersteuning. Veiligheid en
duurzame ontwikkelingen zijn belangrijke onderdelen binnen
onze bedrijfsvoering. Dat motiveert ons om continu te werken
aan nieuwe productontwikkelingen waarbij economische
prestaties en bescherming van het milieu hand in hand gaan.
ALTIJD EEN OPLOSSING!
Bostik biedt voor vrijwel elke toepassing een oplossing op
maat. Ons assortiment is daarom breed en specifiek tegelijk.
We onderscheiden de volgende segmenten:
- Montage- en afdichtingstechniek
- Geveltechniek
- Wand- en vloertechniek
- Tegeltechniek
- Hovenierstechniek

OVER BOSTIK
Bostik is sinds het ontstaan van het bedrijf uitgegroeid tot een
toonaangevende wereldspeler op het gebied van lijm- en
afdichtingsoplossingen. Door grote betrokkenheid bij klanten
en de vertaling van vakmanschap naar praktische toepassingen,
willen we verder uitgroeien tot uw gerespecteerde producent
en partner in verbindingstechnologieën.
-

125 jaar ervaring in de ontwikkeling van slimme lijmen
Jaaromzet circa 2 miljard euro
Meer dan 6.000 medewerkers wereldwijd
Actief in meer dan 55 landen
Ruim 500 werknemers voor ontwikkeling & techniek
Onderdeel van Arkema

BOSTIK TEGELTECHNIEK
Als A-merk fabrikant op het gebied van tegellijmsystemen
biedt Bostik professionals in de tegelzetbranche
totaaloplossingen en zekerheid. Tegelzetters doen graag een
beroep op Bostik vanwege de constante hoogwaardige
kwaliteit van de producten, maar ook door de technische
advisering en praktische ondersteuning van de mensen op de
werkvloer. Professionals zijn daardoor altijd verzekerd van een
perfect eindresultaat.
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1. Voorbehandelen

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

06
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bescherming van vochtgevoelige ondergronden. Wanden of
vloeren, binnen- of buitenwerk, voor alle mogelijke situaties,
zoals renovatie, heeft Bostik een voorbehandelingsmiddel in
het assortiment.

1.1 VOORBEHANDELING
ARDACLEANER
Multireiniger voor gladde oppervlakken. Ideaal voor het verwijderen van de
meeste
verontreinigingen
in
de
bouw.
Krachtig
vuiloplossend
vermogen.
Maakt perfecte hechting mogelijk. Geconcentreerd; verdunbaar tot 1 : 7 met water.

ARTIKEL
NUMMER

EAN-CODE

KLEUR

VERPAKKING

PALLET
HOEVEELHEID

30605453

8713572033520

-

jerrycan 5 l

128

ARDAGRIP CLASSIC
Ardagrip Classic is een oplosmiddelvrij, gebruiksklaar voorbehandelingsmiddel voor poreuze,
zuigende ondergronden, bijvoorbeeld: Cementgebonden mortels, gipsplaten, gasbeton. Snel
drogend. Makkelijk aan te brengen. Met roller of kwast.
80-150
g/m2

2h

ARTIKEL
NUMMER

EAN CODE

KLEUR

VERPAKKING

PALLET
HOEVEELHEID

30604977

4026923100005

licht groen

flacon 1 kg

360

30604953

4026923100012

licht groen

jerrycan 5 kg

60

30604957

4026923100029

licht groen

jerrycan 10 kg

32

30604956*

4026923602004

licht groen

container 1000 kg 1

* op bestelling

NIBOGRUND G 17
Verhoogt de hechting van egalisaties op poreuze en niet-poreuze ondergronden zoals cementdekvloer,
beton, tegelvloeren en natuursteen. Ook geschikt voor geschuurde en ontstofte lijmresten. 1/1
verdunbaar met water. Voor sterk poreuze ondergronden tot 1/3. Anhydrietdekvloer 24 uur laten
drogen. Op sterk poreuze ondergronden kan het nodig zijn om meerdere lagen aan te brengen.
75
kg/m2

ARTIKEL
NUMMER

EAN-CODE

KLEUR

VERPAKKING

PALLET
HOEVEELHEID

30606367*

400837310373

wit

jerrycan 3 kg

60

30243140

4008373103744

wit

jerrycan 10 kg

32

* op bestelling

ARDAGRIP ELASTO 71
Ardagrip Elasto 71 is een universele toeslagstof op kunstharsbasis ter verbetering van cement
gebonden bouwstoffen. Voorstrijkmiddel en hechtbrug voor cementdek
vloeren.
Kwaliteitsverbeterende toeslagstof voor pleisterlagen, cementdekvloeren. Vervaardiging van
cementdekvloer slijtlagen. Verbruik: voorstrijk: ca 50 g/m², hechtbrug: ca 350 g/m².

ARTIKEL
NUMMER

EAN-CODE

KLEUR

VERPAKKING

PALLET
HOEVEELHEID

30604955

8713572031601

wit

jerrycan 5 kg

60
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ARDAGRIP XPRESS
Ardagrip Xpress is een gebruiksklaar voorbehandelingsmiddel voor niet-poreuze ondergronden.
Eenvoudig met een roller dun aan te brengen. Zeer snelle droogtijd, waardoor men efficiënter
kan werken. Makkelijk aan te brengen. Voor tegel over tegel.
ca. 100
g/m2

0,5 - 3 h

ARTIKEL
NUMMER

EAN-CODE

KLEUR

VERPAKKING

PALLET
HOEVEELHEID

30604952

4026923602738

rood

emmer 5 kg

51

30610526

op aanvraag

rood

emmer 10 kg

30

ARDATEC 2K FLEX
Ardatec 2K Flex bestaat uit een poeder en een vloeibaar component. Oplosmiddelvrije, flexibele,
waterdichte en scheuroverbruggende afdichting onder wand- en vloertegels. Tot 2 mm
scheuroverbruggend. Zeer geschikt voor badkamers, balkons, terrassen en zwembaden. Ook
geschikt voor het duurzaam afdichten van minerale ondergrondse bouwconstructies, zoals
kelders, ondergrondse garages en betonelementen. Gaat vochtigheid uit de grond en drukkend
water tegen. Verbruik bij 2 mm laagdikte: ca 3,8 kg/m2. Verbruik bij 3 mm laagdikte: ca 5 kg/m2.

3,8 kg/m²

COMP.

ARTIKEL
NUMMER

EAN-CODE

KLEUR

VERPAKKING

PALLET
HOEVEELHEID

A

30604960

4026923601847

grijs

papierzak 15 kg 60

B

30604968

4026923601854

wit

jerrycan 5 kg

60

ARDATEC FLEXDICHT
Ardatec FlexDicht is geschikt voor het afdichten van wand en vloer, is vochtbestendig en geschikt
voor “natte ruimten”. Geschikt voor het afdichten van zowel grote oppervlakken als kieren
rondom leidingdoorvoeren en afvoerputten. Tevens te gebruiken als kimpasta i.c.m. Ardatape.
Geschikt op vloerverwarming. Gebruiksklaar. Snel drogend. Makkelijk aan te brengen.
Verbruik: 1,2-1,5 kg/m2, afhankelijk van oppervlak en zuigkracht.

1.2 - 1.5
kg/m2

ARTIKEL
NUMMER

EAN-CODE

KLEUR

VERPAKKING

PALLET
HOEVEELHEID

30604954

4026923100111

licht grijs

emmer 8 kg

51

30604959

4026923100128

licht grijs

emmer 15 kg

30

ARDATEC FLEXDICHT MEGAPACK
Complete set voor het afdichten van de hoekaansluitingen en kraandoorvoeren in een badkamer.
Deze set bestaat uit een emmer met een dubbele deksel, met daarin 5 kg Ardatec FlexDicht,
12 meter ArdaTape en 1 kwast.
1.2 - 1.5
kg/m2
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ARTIKEL
NUMMER

EAN-CODE

KLEUR

VERPAKKING

PALLET
HOEVEELHEID

30118650

8713572031571

-

emmer 5 kg

48
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ARDATAPE
Ardatape is een hoogwaardige wapeningsband in combinatie met Ardatec Flexdicht. Ardatape
wordt gebruikt als kimversteviging in horizontale en verticale hoekafdichtingen in ‘natte ruimten’.
Ook te gebruiken als wapeningsband bij dilatatievoegen. Flexibel. Makkelijk in hoeken aan te brengen. Sterk, lichtgewicht, hoge inscheursterkte.
ARTIKEL
NUMMER

EAN-CODE

KLEUR

VERPAKKING

PALLET
HOEVEELHEID

30611151

op aanvraag

-

rol 25 m

343

30605582

8713572030505

-

rol 100 m

96

Ardatape Wall

Ardatec Membraan

Ardaflex Flexmortel
Ardatape 120 Extra

Ardatape Inside

Ardatec 1K Flex
of Aqua Blocker

Ardatape Floor

Ardatape 120 Extra

Ardatape Floor
Ardatec 1K Flex
of Aqua Blocker

Ardaflex Flexmortel

NIEUW

ARDATEC MEMBRAAN
Ardatec Membraan is een vervormbare, scheuroverbruggende, gebruiksklare en waterdichte
afdichtings- en ontkoppelingsmat. Het product bestaat uit een kern van gemodificeerde Polyethyleen, gecacheerd met een Polypropyleen vlies aan boven- en onderzijde. Na verlijming van
de mat kunnen direct de tegels erop verlijmd worden. De ontkoppelingsmat neutraliseert vormveranderingen van de ondergrond ten opzichte van de tegelbekleding en beschermt tegen vochtgevoelige ondergronden. Ardatec Membraan is geschikt voor zuigende en niet zuigende ondergronden, op wand- en vloeroppervlaktes, voor binnen- en buitentoepassingen en onder water.
Het product voldoet aan de EC1-plus norm en kan daarmee ook worden gebruikt in BREEAMprojecten. Afmeting (LXB): 30 x 1 meter.
ARTIKEL
NUMMER

EAN-CODE

KLEUR

VERPAKKING

PALLET
HOEVEELHEID

30835829

4026923605333

wit

30 m2 per rol

28
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!

NIEUW

NIEUW

!

!

ARDATAPE INSIDE/OUTSIDE
Een speciale 2-zijdige PP-vliesgecacheerde binnen- en buitenhoekstuk. Geschikt voor binnen-,
buiten- en onderwatertoepassingen.
ARTIKEL
NUMMER

EAN-CODE

30822649

4026923604800 binnenhoek

25 stuks per doos 48

30180247

4026923604817

25 stuks per doos 48

OMSCHRIJVING

buitenhoek

VERPAKKING

PALLET
HOEVEELHEID

ARDATAPE WALL/FLOOR
Een speciale 2-zijdige PP-vliesgecacheerde wand- en vloermanchette.

NIEUW

!

ARTIKEL
NUMMER

EAN-CODE

30822399

4026923604831

30822397

4026923100203

OMSCHRIJVING
120x120 mm
- wand
425x425 mm
- vloer

VERPAKKING

PALLET
HOEVEELHEID

25 stuks per doos n.v.t.
10 stuks per doos 96

ARDATAPE 120 EXTRA
Een speciale 2-zijdige PP-vliesgecacheerde afdichtingsband.
ARTIKEL
NUMMER

EAN-CODE

KLEUR

VERPAKKING

PALLET
HOEVEELHEID

30835794

4026923604770

-

50 m x 120 mm
per rol (lxb)

n.v.t.

1.2 EGALISATIE- EN UITVLAKMORTELS
ARDALAN BEST XL
Ardalan Best XL is een zeer emissiearme, hoogwaardige, spanningsarme nivelleermassa voor de
aanleg van legrijpe ondergronden binnenshuis onder keramische tegels, plavuizen en natuurstenen. Ardalan Best XL is met kunsthars veredeld, wordt automatisch afgevlakt en is snel verhardend. Ardalan Best XL kan gestrekt tot een laagdikte van 50 mm aangebracht worden. Niet
gestrekt in laagdikten van 1-20 mm in één arbeidsgang bruikbaar.

2h

10

ARTIKEL
NUMMER

EAN-CODE

KLEUR

VERPAKKING

PALLET
HOEVEELHEID

30610973

4026923505510

grijs

papierzak 25 kg

42
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CR 560 CHAPE RAPIDE
CR 560 Chape Rapide is een gebruiksklare sneldrogende dekvloer die de uitvoering van vaste of
zwevende dekvloeren (met isolatiemembraan of plastiek folie) toelaat voor het plaatsen van
verschillende bekledingen. Ideaal voor hellende vlakken in doucheruimten en industriële keukens.
Conform EN 13813 CT C40 F10. Verbruik: ca. 20 kg/m²/cm
GISCODE

ZP1

20 kg
/m2/cm

A+

5-60 mm

45 min.

ARTIKEL
NUMMER

EAN-CODE

KLEUR

30604234

3549212470791

grijs

A+

VERPAKKING

PALLET
HOEVEELHEID

papierzak 25 kg

48

ARDALAN AQUA
Zelfnivellerende uitvlakmassa voor binnen, buiten en onder water. Ook voor terrassen, ateliers
en garagevloeren. Kan afgewerkt worden met alle bekleding bestand tegen zware belasting.
Verbruik: ca. 1,6 kg poeder/mm laagdikte/m2

GISCODE

ZP1

2-40 mm

1,5
kg/m2

2-3 h

ARTIKEL
NUMMER

EAN-CODE

KLEUR

VERPAKKING

PALLET
HOEVEELHEID

30127120

4026923602691

grijs

papierzak 25 kg

42

NIBOPLAN FA 600
Vezelversterkte zelfnivellerende uitvlakmassa vanaf 3 tot 15 mm laagdikte. Geschikt voor het
egaliseren en uitvlakken op houten ondergronden, droogbouwelementen en parket. Kan bedekt
worden met tegels, vasttapijt, linoleum, pvc, rubber en parket (laagdikte ≥ 3 mm). Verpompbaar.
Beloopbaar na 4 uur. Verbruik: ca. 1,6 kg poeder/mm laagdikte/m²

GISCODE

ZP1

1,6
kg/m2

4h

ARTIKEL
NUMMER

EAN-CODE

KLEUR

VERPAKKING

PALLET
HOEVEELHEID

30122833

4008373109098

grijs

papierzak 25 kg

42

NIBOPLAN DE
Niboplan DE is geschikt voor het maken van dikkere egaliseerlagen en nivelleren van cementdekvloeren, snelcementdekvloeren, beton en alle renovatie vloeren. In laagdikten van 5 - 40 mm
in één keer toepasbaar. Verpompbaar. Beloopbaar na 4 uur. Verbruik: ca. 1,7 kg poeder/mm
laagdikte/m²
GISCODE

ZP1

1,7
kg/m2

5-40 mm

ARTIKEL
NUMMER

EAN-CODE

KLEUR

VERPAKKING

PALLET
HOEVEELHEID

30123521

4008373117079

grijs

papierzak 30 kg

42
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STUCCO W-105
Een hydraulisch uithardende, fijnkorrelige uitvlakmortel voor wanden. Geschikt voor het
uitvlakken en herstellen van kleine scheuren en oneffenheden in wanden binnen en buiten voor
laagdikten tot 5 mm. Ook geschikt voor natte ruimten. Geschikte ondergronden zijn
cementgebonden en andere steenachtige ondergronden zoals (gas)beton, prefabelementen in
beton, stortbeton en metselwerk. Stucco W-105 kan ook aangebracht worden als dunpleister
op o.a. kalkzandsteenelementen en cellenbeton als voorbereiding van de ondergrond voor
toekomstig tegelwerk.
5

6,0

40 min

ARTIKEL
NUMMER

EAN-CODE

KLEUR

VERPAKKING

PALLET
HOEVEELHEID

30605027

4008373122295

grijs

papierzak 25kg

42

STUCCO W-140
Een hydraulisch uithardende cementgebonden uitvlakmortel met lichtgewicht vulstoffen.
Geschikt voor binnenwanden of plafonds van bijv. renovatieprojecten voor laagdikten tot 40 mm.
Hierbij is het van belang dat de ondergrond voldoende uitgevlakt wordt en dat alle gaten zijn
opgevuld. Bij voorkeur met één product om tijd te besparen en om fouten te voorkomen. Stucco
W-140 is een hoogwaardige uitvlakmortel waarmee oneffenheden, diepe gaten en/of scheuren
opgevuld kunnen worden. Ook kunnen wanden gerepareerd en uitgevlakt worden. Tevens geschikt
voor natte ruimten. Vanwege de snelheid van afbinden kan de wand snel betegeld worden.
40

6,5

45 min

ARTIKEL
NUMMER

EAN-CODE

KLEUR

VERPAKKING

PALLET
HOEVEELHEID

30605028

8713572033513

grijs

papierzak 20kg

42

1.3 DIVERSE PRODUCTEN
NIEUW

BOSTIK PLINTENLIJM

!

Een universele montagelijm voor plinten en profielen. Deze lijm- en voegkit in één is overschilderbaar
met de meeste alkydharslakken en watergedragen verven en hecht goed op op diverse materialen.
De Bostik Plintenlijm is geschikt voor het verlijmen van: plinten en profielen van hout, mdf, (natuur)
steen, keramiek, pvc, rvs of aluminium op ondergronden zoals steen, beton, baksteen en stucwerk.
ARTIKEL
NUMMER

EAN-CODE

KLEUR

VERPAKKING

PALLET
HOEVEELHEID

30610133

871357203964

wit

290 ml patroon

96 dozen
á 12 stuks

BOSTIK RANDSTROOK
Zelfklevende randstrook. Bostik Randstrook is gelijktijdig inzetbaar met egalisatiemiddelen of
dekvloeren tot een laagdikte van 40 mm. Vochtbestendig en waterdampdoorlatend. Voorkomt
vervuiling van wanden tijdens de verwerking van egalisaties en lijmen. Verhindert contactgeluid
naar de wand.
ARTIKEL
NUMMER

EAN-CODE

KLEUR

VERPAKKING

PALLET
HOEVEELHEID

30601035*

4008373121731

blauw

4x rol 25 m

72

* op bestelling

12
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Uitvlakken en
repareren van
wanden en plafonds
STUCCO W-105

STUCCO W-140

•
•
•
•

•
•
•
•

Binnen en buiten
Hoge eindsterkte
Snel en licht verwerkbaar
Lange verwerkingstijd

Egaliseren van wanden en plafonds
Uitvlakken van vloeroppervlaktes
Na ca. 4 uur overtegelbaar
Zeer gemakkelijk te verwerken
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2. Lijmen

Voor iedere toepassing biedt Bostik de juiste oplossing voor
zowel projectmatige werkzaamheden en grote volumes als
voor kleine werkzaamheden waarbij een hoogwaardige
kwaliteit dient te worden gewaarborgd. Hoogwaardige
pastalijmen, poederlijmen en epoxylijmen van Bostik bieden

14
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vele voordelen. Ook op metaal, moeilijke ondergronden en
renovaties. Ze zijn direct verwerkbaar, hebben een zeer hoge
rendement, lichte verwerkbaarheid en voldoen aan de
hoogste Europese normen.

2.1 PASTALIJMEN
ARDABOND MAXI
Voor keramische klein- en grootformaat wandtegels en glas- en porseleinmozaïek op wanden.
Voor niet-verkleuringsgevoelige natuursteen. Voor lijmen van tegels op tegels.
Voor badkamers en douches. Verbruik: 1,2-2,0 kg/m2, afhankelijk van de vertanding.
D2TE

1,2-2,0
kg/m2

ARTIKEL
NUMMER

EAN-CODE

KLEUR

VERPAKKING

PALLET
HOEVEELHEID

30605019

8713572031700

wit

emmer 4 kg

110

30605020

8713572030345

wit

emmer 17 kg

33

ARDABOND POWER
ArdaBond Power is een gebruiksklare dispersielijm. Door toevoegingen van kunststof-polymeren
is ArdaBond Power uitermate geschikt voor projectmatige tegelwerkzaamheden. De lijm is voor
veel werkzaamheden inzetbaar. Licht verwerkbaar dus minder fysieke belasting.
Verbruik: 1,2 - 2,0 kg/m2, afhankelijk van de vertanding.

D2TE

1,2-2,0
kg/m2

ARTIKEL
NUMMER

EAN-CODE

KLEUR

VERPAKKING

PALLET
HOEVEELHEID

30604817

8713572032806

wit

emmer 16 kg

33

ARDAFLEX MULTI
Een 1-component vochtuithardende universele multifunctionele lijm op basis van SMPtechnologie. Ardaflex Multi is hoog elastisch met een hoge aanvangshechting en heeft een goede
hechting op niet zuigende ondergronden. Speciaal geschikt voor het verlijmen van keramische
tegels op ontvette metalen, aluminium, stalen ondergronden. Ardaflex Multi vermindert het
loop- en contactgeluid in verbinding met keramische tegels. Ardaflex Multi is emissie-arm,
oplosmiddelvrij en geurneutraal.

NIEUW

1,2-1,3
kg/m2

ARTIKEL
NUMMER

EAN-CODE

KLEUR

VERPAKKING

PALLET
HOEVEELHEID

30611005

8713572039799

wit

emmer 6 kg

60

30605711

4026923605265

wit

emmer 15 kg

33
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2.2 POEDERLIJMEN
ARDAFLEX FLEXMORTEL
Flexibele poederlijm met zeer goede verwerkingseigenschappen, een hoge standvastheid en
universeel inzetbaar. Voor het verlijmen van keramische wand- en vloertegels, ook tegels met
geringe vochtopname, glas- en porseleinmozaïek, hardschuim platen (b.v. Styropor), alsmede
isolatiepanelen. Geschikte ondergronden zijn: beton, cement- en calciumsulfaatgebonden
gietvloeren, vloerverwarming, bestaande tegelvloeren, balkons, terrassen en gevels. Geschikt
voor toepassingen binnen, buiten en onder water. Verbruik: ca. 1,5-3,0 kg/m2, afhankelijk van de
vertanding. Getest volgens DIN EN 12004-C2TE en voldoet aan de richtlijnen
DIN EN 12002-S1.

C2TE-S1

ARTIKEL
NUMMER

EAN-CODE

KLEUR

VERPAKKING

PALLET
HOEVEELHEID

30601622

4026923101910

grijs

papierzak 25 kg

42

30605025

8713572016875

grijs

papierzak 5 kg

210

ARDAFLEX MARMOR
Ardaflex Marmor is geschikt voor het verlijmen van keramische wand- en vloertegels, fijn
steengoed en glasmozaïek, evenals voor het verlijmen van doorschijnend, verkleuringsgevoelig
en gekalibreerd natuursteen. Geschikt voor vloerverwarmingen en verwarmde dekvloeren.
Voor het verlijmen van vervormingsgevoelige natuursteen wordt Ardaflex Marmor Fast
aanbevolen. Verbruik: ca. 1,5-3,0 kg/m², afhankelijk van de vertanding.

C2TE-S1

ARTIKEL
NUMMER

EAN-CODE

KLEUR

VERPAKKING

PALLET
HOEVEELHEID

30604807

4026923602561

wit

papierzak 25 kg

42

ARDAFLEX MARMOR FAST
Ardaflex Marmor Fast is een snel afbindende dunbedmortel geschikt voor het verlijmen van
natuursteen. Geschikt voor het lijmen van grootformaat natuursteenplaten, keramische tegels
en plavuizen ook porcellanato grès. Tevens geschikt voor vloerverwarming.
Verbruik: ca. 1,5 - 3,0 kg/m2, afhankelijk van de vertanding. Getest volgens DIN EN 12004-C2FT
en voldoet aan de richtlijnen DIN EN 12002-S1 en “Flexmortel” juni 2001.
C2TE-S1

16

ARTIKEL
NUMMER

EAN-CODE

KLEUR

VERPAKKING

PALLET
HOEVEELHEID

30604972

4026923102122

wit

papierzak 25 kg

42
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ARDAFLEX XXL
Ardaflex XXL is een lichtgewicht poederlijm dat speciaal voor groot formaat tegels wordt
gebruikt. Voor wand- en vloertoepassingen. De poederlijm is zeer hoogwaardig, hoog flexibel
en voldoet met gemak aan de C2TE-S1 eisen. Vanwege de lichtgewicht vulstoffen is er een
hogere lijmoverdracht op de rugzijde van de tegel in vergelijking met traditionele dunbedmortels. De lichtgewicht vulstoffen zorgen voor een lichte en eenvoudige verwerking.

C2TE-S1

ARTIKEL
NUMMER

EAN-CODE

KLEUR

VERPAKKING

PALLET
HOEVEELHEID

30602904

4026923604794

grijs

papierzak 18 kg

42

ARDAFLEX TURBO
Snel uithardende mortel geschikt voor het plaatsen van klein- en grootformaat keramische
tegels. In situaties waar men snel en zo efficiënt mogelijk moet werken is Ardaflex Turbo dé
oplossing. Door de korte afbindtijd kan men direct beginnen met voegen en zijn bijvoorbeeld
winkels en galerijen weer snel begaanbaar. Dankzij de ruime open tijd van de lijm heeft men
voldoende tijd om de tegels in het lijmbed te plaatsen. Verbruik: ca. 1,5-3 kg/m2, afhankelijk van
de vertanding.

C2TE-S1

ARTIKEL
NUMMER

EAN-CODE

KLEUR

VERPAKKING

PALLET
HOEVEELHEID

30604737

4026923102146

grijs

papierzak 25 kg

42

ARDAFLEX LIGHT
Hoogflexibele poederlijm met een hoge aanvangshechting, universeel inzetbaar. Door de toevoeging
van de lichte vulstof kan met de mortel een hoger rendement worden bereikt. Licht in de verwerking.
Geschikt voor toepassingen binnen, buiten en onder water. Ardaflex Light is bijzonder geschikt voor
het verlijmen van keramische vloer- en wandtegels, porcellanato grès, glas- en porseleinmozaïek.
Verbruik: ca. 1,2 - 2,2 kg/m2, afhankelijk van de vertanding. Getest volgens DIN EN 12004-C2TE en
voldoet aan de richtlijnen DIN EN 12002-S1 en “Flexmortel” juni 2001.
C2TE-S1

ARTIKEL
NUMMER

EAN-CODE

KLEUR

VERPAKKING

PALLET
HOEVEELHEID

30120421

8713572030833

grijs

papierzak 18 kg

42
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ARDAFIX STONE
Ardafix Stone is een mortel die uitermate geschikt is voor het plaatsen en leggen van natuursteen,
marmer, travertin, vensterbanken, dorpels en vloertegels. Tevens geschikt voor het egaliseren
van wanden en voor zetwerk van tegels. Voor laagdiktes van 8 tot 35 mm. Geschikt voor
ongecalibreerd natuursteen. Verbruik: 17 kg/m² per cm laagdikte.

ARTIKEL
NUMMER

EAN-CODE

KLEUR

VERPAKKING

PALLET
HOEVEELHEID

30605195

8713572031809

wit

papierzak 25 kg

42

ARDAFLEX XTREM
Hoogbelastbaar universeel inzetbare epoxyharslijm DIN 18156 - E voor binnen, buiten en onder
water. Ardaflex Xtrem is geschikt voor het lijmen van keramische tegels in de volgende gebieden:
gevels, terrassen, balkons, natte bedrijfsruimten, brouwerijen, zuivelfabrieken, wijnkelders,
zuiveringsinstallaties, drankenindustrie, accuruimten, slachterijen, bedrijfskeukens, conservenindustrie, suiker- verwerkende industrie, leerlooierijen, toiletruimten, zwembaden (thermaal-,
zeewater-, golfslagbaden), chemische industrie en dergelijke plaatsen. Voor wand en vloer.
Verbruik: ca. 1,8-4,5 kg/m2, afhankelijk van de vertanding.

R2T

KLEUR

VERPAKKING

PALLET
HOEVEELHEID

30606748

4026923100531

grijs

emmer 5 kg

60

ARDAFLEX S2 PREMIUM

!

D1

5-6h

lös

NIEUW

itt
em el

i
fre

C2FTES2

lös

Een extreem flexibele, zeer emissiearme en witte dunbedmortel met een sterke aanvangshechting
en vrijwel onbeperkte toepassingsmogelijkheden. Door de toepassing van lichtgewicht vulstoffen
is het oppervlakterendement hoger dan bij conventionele dunbedmortels. Tevens zorgen deze
vulstoffen voor lichte en soepele verwerkingseigenschappen. Ardaflex S2 Premium is snel
uithardend. Na ca. 5 tot 6 uur kunnen keramische tegels en plavuizen en verkleuringsgevoelig
natuursteen worden gevoegd. De uitgeharde lijmmortel is duurzaam bestand tegen vocht,
vorstbestendig en hoog vervormbaar. Verbruik: ca. 1,2 - 2,4 kg/m2, afhankelijk van de vertanding.

i
fre

!

EAN-CODE

itt
em el

NIEUW

ARTIKEL
NUMMER

ARTIKEL
NUMMER

EAN-CODE

KLEUR

VERPAKKING

PALLET
HOEVEELHEID

30602056

4026923602745

oudwit

papierzak 20 kg

42

ACRYLAT TECHNOLOGY

ARDAFLEX TOP2

D1

C2TE-S1

i
fre

itt
em el

nach DIN EN ISO
10140-3: 10-12 dB

ARTIKEL
NUMMER

EAN-CODE

KLEUR

30835938

4026923605425

grijs

Bostik Tegeltechniek – Lijmen

lös

TrittschallMinderung

12 h

18

itt
em el

i
fre

lös

Een gebruiksklare, hydraulisch uithardende flexibele dun-, middel-, en tegelbedmortel met zeer
goede verwerkingseigenschappen, hoge aanvangshechting en breed in te zetten. De uitgeharde
mortel is goed bestand tegen vocht, vorst en vervormbaarheid. Ardaflex Top2 is bij uitstek geschikt
bij het plaatsen van tegels op moeilijkere ondergronden om een goede verlijming te realiseren,
zoals zicht- en gietbeton, anhydriet en gipsondergronden, maar ook bij ondergronden waarbij
door temperatuurveranderingen uitzetting van materialen te verwachten zijn.

VERPAKKING

PALLET
HOEVEELHEID

papierzak 25 kg

42

ACRYLAT TECHNOLOGY
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3. Voegen

Voegen zijn de finishing touch van het tegelwerk. Een goede
voegkeuze en verwerking zijn bepalend voor de duurzaamheid
van het tegelwerk. Het Bostik voegassortiment bevat
voegmortels en epoxyvoegen voor wanden en vloeren, voor
zowel binnen- als buitentoepassingen en zijn bestand tegen

20
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agressieve reinigingsmiddelen, hete dampen en heet water.
Smalle voegen, brede voegen en ook voor natuursteen.
Kortom, het Bostik voegassortiment biedt voor iedere
toepassing een oplossing!

3.1 VOEGMORTELS
ARDACOLOR PREMIUM
Hoogwaardige, sneluithardende voegmortel voor alle soorten keramische- en natuursteentegels.
Geschikt voor wanden en vloeren. Ardacolor Premium is Chromaat-arm en is zeer emissie-arm
volgens EC1-plus en voldoet aan de CG2-WA normering. Beloopbaar na ca. 90 minuten,
waterafstotend en vorstbestendig. Geschikt voor o.a. keramische wand- en vloertegels,
porcellanato, glasmozaïek, natuursteen zoals kalksteen en marmer. Verbruik: 0,3 – 0,7 kg/m2,
afhankelijk van de voegbreedte en voegdiepte.
DIN EN
13888
CG2 WA

90 min

ARTIKEL
NUMMER

EAN-CODE

KLEUR

VERPAKKING

PALLET
HOEVEELHEID

30603791

4026923604879

wit

alu zak 5 kg

192

30603787

4026923604886

zilvergrijs

alu zak 5 kg

192

30603827

8713572033834

manhattan

alu zak 5 kg

192

30603790

4026923604909

grijs

alu zak 5 kg

192

30603786

4026923604916

jasmijn

alu zak 5 kg

192

30603782

4026923604923

crème

alu zak 5 kg

192

30603785

4026923604930

bahamabeige

alu zak 5 kg

192

30603784

4026923604947

pergamon

alu zak 5 kg

192

30603783

4026923604954

antraciet

alu zak 5 kg

192

30603826

4026923604961

caramel

alu zak 5 kg

192

30603825

4026923604978

bruin

alu zak 5 kg

192

30603789

4026923605098

wit

PE zak 25 kg

42

30603788

8713572033827

zilvergrijs

PE zak 25 kg

42

30603792

4026923605111

grijs

PE zak 25 kg

42

ARDACOLOR MAXI
Hydraulisch uithardende voegmortel voor het voegen van keramische wand- en vloertegels,
porcellanato grès, glasmozaïek, niet-verkleuringsgevoelig natuursteen met breuk, ruw of
aangeslepen oppervlak en splijtsteen. Ardacolor Maxi is Chromaat-arm en voldoet aan de CG1
normering. Vorstbestendig, waterdampdiffusieopen en geschikt voor vloerverwarming.
Ardacolor Maxi heeft een goede flankhechting, ook bij niet-zuigende vloertegels en hardt
scheurvrij uit. Geschikt voor o.a. keramische wand- en vloertegels en verkleuringsongevoelige
natuursteen. Verbruik: 0,5 – 5.0 kg/m2, afhankelijk van de voegbreedte en voegdiepte.
DIN EN
13888
CG 1

ARTIKEL
NUMMER

EAN-CODE

KLEUR

VERPAKKING

PALLET
HOEVEELHEID

30603942*

4026923605128

manhattan grijs

alu zak 5 kg

192

30603943

4026923605135

grijs

alu zak 5 kg

192

30603944

4026923605142

antraciet

alu zak 5 kg

192

30603941*

4026923605159

manhattan grijs

PE zak 25 kg

42

30603945

4026923605166

grijs

PE zak 25 kg

42

30603953

4026923605173

donkergrijs

PE zak 25 kg

42

30603947

4026923605180

antraciet

PE zak 25 kg

42

* op bestelling
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ARDACOLOR FLEX
Flexibele, smeuïge, sneluithardende voegmortel met universele eigenschappen. Geschikt voor
voegbreedten van 3 tot 20 mm voor binnen, buiten en onder water. Ardacolor Flex is Chromaatarm en voldoet aan de CG2-WA normering. Waterafstotend en vorstbestendig. Geschikt voor
o.a. keramische wand- en vloertegels en verkleuringsongevoelige natuursteen. Ardacolor Flex
biedt goede weerstand tegen temperatuurschommelingen en heeft een verhoogde
waterafstotende werking. Vorst en dooizoutbestendig. Verbruik: 0,5 – 5.0 kg/m2, afhankelijk van
de voegbreedte en voegdiepte.
DIN EN
13888
CG2 WA

ARTIKEL
NUMMER

EAN-CODE

KLEUR

VERPAKKING

PALLET
HOEVEELHEID

30603959

4026923605197

manhattan

alu zak 5 kg

192

30603958

4026923605203

mediumgrijs

alu zak 5 kg

192

30605738

8713572033834

donkergrijs

alu zak 5 kg

192

30603957

4026923605210

antraciet

alu zak 5 kg

192

30603956

4026923605227

manhattan

PE zak 25 kg

42

30603955

4026923605234

mediumgrijs

PE zak 25 kg

42

30605737

8713572033827

donkergrijs

PE zak 25 kg

42

30603954

4026923605241

antraciet

PE zak 25 kg

42

ARDACOLOR CLASSIC
Voor voegwerkzaamheden in de woningbouw. Geschikt voor wand- en vloertegels. Door de
goede flankhechting en uitstekende verwerkbaarheid is Ardacolor Classic geschikt voor het
voegen van keramische tegels, grès- en porcellanato grès tegels. Geschikt voor voegen van 1-5
mm. Zeer aangename verwerkingseigenschappen. Verbruik: 0,4-1,0 kg/m2, afhankelijk van de
voegbreedte en diepte. De verbeterde CG2-formulatie biedt de voeg een hogere
waterafstotendheid en een betere slijtvastheid. Hierdoor ook prima geschikt om te gebruiken
bij zowel wand- als vloertegels.

DIN EN
13888
CG2

22

12 h

1-5 mm

ARTIKEL
NUMMER

EAN-CODE

KLEUR

VERPAKKING

PALLET
HOEVEELHEID

30606745

8713572034435

wit

papierzak 5 kg

100

30606741

8713572034442

wit

papierzak 25 kg

42

30606730

8713572034459

grijs

papierzak 5 kg

100

30606729

8713572034466

grijs

papierzak 25 kg

42

30606728

8713572034473

pergamon

papierzak 5 kg

100

30606727

8713572034480

zilvergrijs

papierzak 5 kg

100

30606722

8713572034497

zilvergrijs

papierzak 25 kg

42

30606723

8713572035500

manhattan

papierzak 5 kg

100

30606725

8713572035517

antraciet

papierzak 5 kg

100

30606726

8713572035524

jasmijn

papierzak 5 kg

100

30606746

8713572035531

donkergrijs

papierzak 5 kg

100
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ARDACOLOR XTREM EASY
Gekleurde epoxyhars voegmassa. Chemisch en mechanisch hoog belastbaar, voor keramische
wand- en vloertegels, glas- en porseleinmozaïek en tegels specifiek voor de chemische industrie.
Voor binnen, buiten en onder water. Toepassing: douches, zwembaden, baden, sanitaire ruimten,
ziekenhuizen, grote keukens, levensmiddelen- en drankenindustrie, brouwerijen, zuivelfabrieken,
de papier-, leer, textiel- en chemische industrie, batterijopslagruimten, laboratoria en
waterzuiveringsinstallaties. Ardacolor Xtrem Easy is als lijm te gebruiken, vooral wanneer
dezelfde kleur als de voegen gewenst is. Bijvoorbeeld bij glas-, porselein- en kleinmozaïek.
Verbruik: afhankelijk van voegbreedte en diepte en toepassingsgebied.
DIN EN
13888
RG

EN
12004
R2T

16 h

ARTIKEL
NUMMER

EAN-CODE

KLEUR

VERPAKKING

PALLET
HOEVEELHEID

30606760

4026923100722

beige

emmer 5 kg

60

30606754

4026923100739

grijs

emmer 5 kg

60

30606753

4026923100746

oudwit

emmer 5 kg

60

30606757

4026923100883

antraciet

emmer 5 kg

60

30606752

4026923100753

zilvergrijs

emmer 5 kg

60

ARDACOLOR SAND (0,06 - 0.2 MM)
Fijn kristalzand. Vulstof voor Floorcolor Xtrem.
ARTIKEL
NUMMER

EAN-CODE

KLEUR

VERPAKKING

PALLET
HOEVEELHEID

30120072

4026923100852

-

zak 25 kg

42

12 h

FLOORCOLOR XTREM
Epoxy voegmassa voor vloeren. Kan machinaal, met een pistool of spaan worden aangebracht.
Door de zuur- en chemicaliënbestendige vervoeging met Floorcolor Xtrem wordt de gehele
keramische vloerbedekking bestand tegen agressieve chemicaliën. Verbruik: Afhankelijk van
voegbreedte en diepte en toepassingsgebied. Floorcolor Xtrem is alleen te gebruiken voor
vloervoegen. Voor wandvoegen raden wij Ardacolor Xtrem Easy aan.
DIN EN
13888
RG

EN
12004
R2T

COMP.

ARTIKEL
NUMMER

EAN-CODE

KLEUR

VERPAKKING

PALLET
HOEVEELHEID

A

30173010*

4026923100784

grijs

emmer 2,25 kg

100

B

30173001*

4026923100791

-

emmer 2,25 kg

100

16 h

* op bestelling
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MARMOR SILICON
Bostik Marmor Silicone is een neutrale siliconenkit, speciaal ontwikkeld voor de afdichting van
marmer en natuursteen. Migratie van weekmaker uit de siliconen en de daardoor veroorzaakte randzonevervuiling zal bij dit product niet optreden. Bovendien onderscheidt dit
product zich door zijn zeer goede verouderings-, temperatuurs- en UV-bestendigheid.

ARTIKEL NUMMER

EAN CODE

KLEUR

VERPAKKING

30133160

4026923102191

transparant 300 ml patroon

20

30132690

4026923102207

grijs-wit

300 ml patroon

20

30133150

4026923102214

zilvergrijs

300 ml patroon

20

30133060

4026923102221

lichtgrijs

300 ml patroon

20

30133110

4026923102238

middengrijs 300 ml patroon

20

30131440

4026923102245

antraciet

300 ml patroon

20

30132220

4026923102252

beige

300 ml patroon

20

NIEUW

VERPAKT PER

PREMIUM SILICONE N
Een neutrale schimmelbestendige siliconenkit. Bostik Premium Silicone N is een zeer
hoogwaardige en veelzijdige siliconenkit voor het afdichten van bouw-, geveldilatatie- en
beglazingsvoegen en ook prima geschikt voor sanitaire ruimtes en zwembaden. Bostik Premium
Silicone N hardt onder invloed van luchtvochtigheid uit tot een permanent elastische siliconen
rubber en is zeer goed verouderingsbestendig.
ARTIKEL NUMMER

EAN CODE

KLEUR

30607270

8713572035685

transparant 310 ml patroon

12

30607301

8713572036002

transparant 600 ml worst

12

30607242

8713572035692

wit

310 ml patroon

12

30607272

8713572035708

grijs

310 ml patroon

12

30607271

8713572035715

bruin

310 ml patroon

12

30607275

8713572035821

zwart

310 ml patroon

12

30607239

8713572035937

zwart

400 ml worst

12

30607276

8713572035838

zilvergrijs

310 ml patroon

12

30607277

8713572035845

manhattan
grijs

310 ml patroon

12

30607274

8713572035852

jasmijn

310 ml patroon

12

30607278

8713572035869

trijs

310 ml patroon

12

30607235

8713572035975

trijs

400 ml worst

12

30607279

8713572035876

pergamon

310 ml patroon

12

30607280

8713572035883

antraciet

310 ml patroon

12

30607751

8713572036972

mat wit

400 ml worst

12

30607720

8713572036989

mat grijs

400 ml worst

12

30607721

8713572037023

400 ml worst

12

30607724

8713572037030

400 ml worst

12

30607722

8713572037047

mat jasmijn

400 ml worst

12

8713572037061

mat
antraciet

400 ml worst

12

30607723

mat
zilvergrijs
mat manhattan grijs

VERPAKKING

VERPAKT PER

EN 15651-1;
F-EXT-INTCC
25LM
EN 15651-2;
G-CC-25LM
EN 15651-3
S-XS1
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4. Gereedschappen
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HANDBLOK (INCLUSIEF WITTE EN BRUINE PAD)
Complete set, (houder + 2 pads) voor het emulgeren en reinigen van epoxy voegmortels.

ARTIKEL NUMMER

EAN-CODE

VERPAKKING

30181070*

8712123004101

-

* op bestelling

BLAUWE PADS (MIDDEL)
Blauwe schuurpad voor het krasvrij reinigen van diverse ondergronden, anti-slip tegels, mozaïek,
grof keramiek.
ARTIKEL NUMMER

EAN-CODE

VERPAKKING

30180250

4026923101507

5 stuks

WITTE PADS (FIJN)
Witte schuurpad voor het krasvrij reinigen van diverse gevoelige ondergronden, gladde tegels,
fijn keramiek.
ARTIKEL NUMMER

EAN-CODE

VERPAKKING

30180220

4026923101491

5 stuks

WKE SPAAN (ZACHT)
Inwasspaan voor epoxy voegmortel voor klein formaat tegels, mozaïek.
ARTIKEL NUMMER

EAN-CODE

VERPAKKING

30180190

4026923101521

-

VISCOSE SPONS
Hoogwaardige schoonmaakspons, voor het afsponzen van tegelwerk na het voegen.
ARTIKEL NUMMER

EAN-CODE

VERPAKKING

30180150

4026923101552
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BOSTIK LEVELING SYSTEM
LEVELING CLIPS
ARTIKEL NUMMER

EAN-CODE

PRODUCT

VERPAKKING

30607944

8713572037108

Leveling Clip 1 mm/2-12 mm

zak 250 stuks

30607945

8713572037122

Leveling Clip 1 mm/2-12 mm

zak 500 stuks

30607914

8713572037146

Leveling Clip 1 mm/2-12 mm

zak 2000 stuks

30607942

8713572037153

Leveling Clip 2 mm/2-12 mm

zak 250 stuks

30607941

8713572037177

Leveling Clip 2 mm/2-12 mm

zak 500 stuks

30607940

8713572037191

Leveling Clip 2 mm/2-12 mm

zak 2000 stuks

30607939

8713572037207

Leveling Clip 3 mm/2-12 mm

zak 250 stuks

30607937

8713572037221

Leveling Clip 3 mm/2-12 mm

zak 500 stuks

30607943

8713572037078

Leveling Clip 2 mm/ 12-20 mm

zak 250 stuks

LEVELING WEDGES
ARTIKEL NUMMER

EAN-CODE

PRODUCT

VERPAKKING

30607938

8713572037252

Leveling Wedge

zak 250 stuks

30607936

8713572037276

Leveling Wedge

zak 500 stuks

LEVELING INSTALLER
ARTIKEL NUMMER

EAN-CODE

PRODUCT

VERPAKKING

30607950

8713572037320 Leveling Installer Profi (Metaal)

1 stuk

LEVELING KIT
ARTIKEL NUMMER EAN-CODE

28

PRODUCT

30607926

8713572037344 Leveling Kit 1 mm/2-12 mm

30607927

8713572037351

Bostik Tegeltechniek – Gereedschappen

Leveling Kit 2 mm/2-12 mm

VERPAKKING
emmer (250 Clips,
250 Wedges, 1 Installer Easy)
emmer (250 Clips,
250 Wedges, 1 Installer Easy)

NIEUW

Leveling
System
100% GEGARANDEERD STRAK EN VLAK

SNELLE EN EENVOUDIGE VERWERKING

IDEAAL BIJ GROOTFORMAAT TEGELS

GEGARANDEERD EEN MOOI RESULTAAT

BOSTIK LEVELING SYSTEM
Een mooie en 100% vlakke tegelwand of -vloer is een precisiewerk. Zeker bij grootformaat tegels. Een oneffen oppervlakte is niet
mooi en kan gevaarlijk zijn. Eventuele herstelwerkzaamheden zijn vaak moeilijk en erg duur. Bostik heeft hiervoor dé oplossing! Naast
de speciale poedertegellijm voor grootformaat tegels, Bostik Ardaflex XXL, biedt Bostik nu ook het Bostik Leveling Systeem waarmee
de tegels 100% gegarandeerd snel, strak en vlak geplaatst kunnen worden. Het Bostik Leveling System bestaat uit kwalitatief
hoogwaardige tegelclips in diverse afmetingen, universele keggen en een installeertang.
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LIJMWIJZER
1. VOORBEHANDELEN
SOORT ONDERGROND

POREUZE, ZUIGENDE
ONDERGROND (CEMENT,
BETON, ANHYDRIET, GIPS,
GIPSPLATEN)

GESLOTEN
ONDERGROND
OUD TEGELWERK

RENOVATIE,
COMBINATIE

HOUT

VOORSTRIJK
Ardagrip Classic

ja (anhydriet 2 lagen)

Ardagrip Xpress

ja

Nibogrund G 17

ja

ja

Ardatec Flexdicht*

2 lagen

2 lagen

2 lagen

Ardatec 1K Flex**

2 lagen

2 lagen

2 lagen

AFDICHTEN

*sanitair, douches in privé ruimten
**buiten, balkon, terras
EGALISATIE / UITVLAKMORTEL
Ardalan Best XL (1-10mm)

vloer

Niboplan DE (5-40mm)

vloer

Ardalan Flex (3-15mm)

vloer

Chape Rapide CR 560

vloer

vloer

vloer

vloer / afschot

Stucco W-105

binnen, buiten, wand

binnen, buiten, wand

binnen, buiten, wand

nee

Stucco W-140

binnen, wand

binnen, wand

binnen, wand

nee

2. LIJMEN

SOORT ONDERGROND

POREUZE, ZUIGENDE
ONDERGROND
CEMENT, BETON,
ANHYDRIET, GIPS,
GIPSPLATEN

GESLOTEN
ONDERGROND
OUD TEGELWERK

RENOVATIE,
COMBINATIE

HOUT

PASTALIJMEN
Ardabond Maxi (D2TE)*

binnen, wand

binnen, wand

binnen, wand

Ardabond Power (D2TE)*

binnen, wand

binnen, wand

binnen, wand

binnen, buiten, wand

binnen, buiten, wand

binnen, buiten, wand

binnen, buiten, wand

Ardaflex Flexmortel
(C2TE-S1)

binnen, buiten, wand,
vloer

binnen, buiten, wand,
vloer

binnen, buiten, wand,
vloer

ja

Ardaflex XXL (C2TE-S1)

binnen, buiten, wand,
vloer

binnen, buiten, wand,
vloer

binnen, buiten, wand,
vloer

ja

Ardaflex Turbo (C2FT-S1)

binnen, buiten, wand,
vloer

binnen, buiten, wand,
vloer

binnen, buiten, wand,
vloer

ja

Ardafix Flex (C2TE)

binnen, buiten, vloer

binnen, buiten, vloer

binnen, buiten, vloer

Ardaflex S2 Premium
(C2FTE-S2)

binnen, buiten, wand,
vloer

binnen, buiten, wand,
vloer

binnen, buiten, wand,
vloer

Ardaflex Top2
(C2TE-S1)

binnen, buiten, wand,
vloer

binnen, buiten, wand,
vloer

binnen, buiten, wand,
vloer

Ardaflex Multi (D3)

binnen, wand

POEDERLIJMEN

PLAATSINGSMORTEL
Ardafix Stone

binnen, buiten, vloer

*sanitair, douches in privéruimtes

3. AFWERKEN
WAND EN VLOER

DROGE RUIMTE
BINNEN

VOCHTIGE RUIMTE
BINNEN/BUITEN

BREDE VOEGEN
BINNEN/BUITEN

NATUURSTEEN
BINNEN/BUITEN

VOEGMORTEL
Ardacolor Premium FG 17
ja

ja

ja

Ardacolor Maxi (CG1)

ja

ja

ja

Ardacolor Flex (CG2-WA)

ja

ja

ja

ja

(CG2-WA)

De toepassingen en verwerkingsmogelijkheden van onze producten zijn zeer breed inzetbaar; daardoor zijn de aangegeven mogelijkheden indicatief.
Ardacolor Classic (CG2)
ja
ja
Aan deze tabel kunnen geen rechten worden verleend.
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Raadpleeg
Technisch
informatieblad
voor gedetailleerde informatie. Bij twijfel advies aanvragen.

VERKLARING GEBRUIKTE PICTOGRAMMEN
Geschikt voor: Wand en vloer
binnen

Geschikt voor
vloerverwarming

Certificering

Geschikt voor: Wand en vloer
binnen en vloeren buiten

Beloopbaar na ... uur

EC1 Plus

Geschikt voor: Wand en vloer
binnen en wand en vloer buiten

Zwaar belastbaar
na ... uur

EC1R Plus

Geschikt voor: Vloer binnen
en buiten

Lichtgewicht lijm

Verbruik per m2

Verwerken met roller

80-150
g/m2

Verbruik per m2
1,1 - 2,2kg/m²

2,2 kg/m2

5-60 mm

Verbruik per m2

2h

Verbruik per m2

Droogtijd

laagdikte

Certificaat

Stofarm

Voegbreedte

EUROPESE NORMERINGEN
Type:		
Cementlijmen C		
Dispersielijm D		
Reactielijm R		
Klassen:
EN 12004
1:
2:
F:
T:
E:
EN 12002
S1:
S2:

Normale lijm
Verbeterde lijm
Lijm met snelle verharding
Lijm met verhoogd standvermogen
Lijm met verlengde open tijd

Vervormbare mortel tussen 2,5 en
5mm.
Vervormbare mortel groter dan 5mm.

C2TE

C2TE-S1

C2FTE-S2

R2T

Verbeterde reactieve lijm met verhoogd
standvermogen.

D1E
D2T

Dispersie tegellijm met verlengde open tijd.
Dispersie tegellijm met verhoogd
standvermogen.
Dispersie tegellijm met verhoogd
standvermogen en een verlengde open tijd.

D2TE
C1T
C2T

C2FT

Cement gebonden poedertegellijm met
verhoogd standvermogen.
Cement gebonden poedertegellijm met
verbeterde hechtsterkte met verhoogd
standvermogen.
Cement gebonden poedertegellijm met
verbeterde hechtsterkte, een snelle
doorharding en een verhoogd standvermogen.

Cement gebonden poedertegellijm met
verbeterde hechtsterkte met verhoogd
standvermogen en een verlengde open tijd.
Cement gebonden poedertegellijm met
verbeterde hechtsterkte met verhoogd
standvermogen en een verlengde open tijd.
Tevens is een beperkte vervorming mogelijk.
Cement gebonden poedertegellijm met
verbeterde hechtsterkte met verhoogd
standvermogen en een verlengde open tijd.
Tevens is een verhoogde vervorming mogelijk.

EN 13888
CG1
CG2 WA

Normale cementhoudende voegmortel.
Normale cementhoudende voegmortel met
verhoogde slijtweerstand en verhoogde
waterwerendheid.
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SMART PROJECT

ZWEMBAD SPORTOASE HALLEBAD
In Halle, nabij Brussel, vind je het Sportoase Hallebad. Hier is een bij-

Voor het voegwerk is de Ardacolor Xtrem Easy gebruikt, een gekleurde

zonder project gerealiseerd met de producten van Bostik Tegeltech-

epoxyhars voegmassa. Chemisch en mechanisch hoog belastbaar en

niek. Met zo’n 200.000 bezoekers per jaar wordt het Sportoase Halle-

prima geschikt voor keramische wand- en vloertegels, glas- en porse-

bad intensief bezocht. Dit vraagt om goed vakwerk en samenspel

leinmozaïek. Voor binnen, buiten én onder water.

tussen de verschillende partijen.
In het gebouw is een zwembad, een fitnessruimte en een cafetaria onAlvorens met het tegelwerk in het zwembad te beginnen, werden de

dergebracht. Het zwembadcomplex bestaat uit een sportbad, een in-

muren uitgevlakt met de flexibele egalisatiemortel Stucco W-140. Dit

structiebad met verstelbare bodem, een recreatiebad met glijbaan,

product is erg soepel en daardoor snel en prettig verwerkbaar.

een kleuterbad en diverse welnessfaciliteiten waaronder een sauna en
een Turks stoombad.

Om de muren goed waterdicht te maken, is Ardatec 2K Flex gebruikt.
Hiermee kan een goede waterdichte, flexibele, scheuroverbruggende

Meer Smart Projects?

afdichtingslaag onder de tegels worden gemaakt.

Kijk op www.bostik.nl of www.bostik.be bij Bostik Tegeltechniek.
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Bostik winkelconcept
voor de dealer

Bostik biedt haar dealers een uniek winkelconcept. Ter verkoopondersteuning geeft Bostik de dealer de
mogelijkheid de tegelproducten overzichtelijk te presenteren in een 1 meter, 2 meter of 3 meter tegometall
stelling, compleet met topborden en schapstroken. Dit alles conform de uitstraling van de totale Bostik
Tegeltechniek range. Een voorstel voor schapindeling en inrichting van de stelling wordt op verzoek door
medewerkers van Bostik verzorgd. Informeer voor de mogelijkheden bij uw accountmanager Bostik. De
contactgegevens van Bostik vindt u op de achterzijde van deze brochure.
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LEVERINGSVOORWAARDEN
LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN BOSTIK BV
VOORWAARDEN
Op alle aanbiedingen, orders en leveringen zijn onze algemene
Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van toepassing.
BETALINGEN
Betalingen netto binnen 30 dagen na factuurdatum.

LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN
BOSTIK BELUX SA-NV
VOORWAARDEN
Op alle aanbiedingen, orders en leveringen zijn onze
verkoopvoorwaarden van toepassing.
BETALINGEN
Betalingen netto binnen 30 dagen na factuurdatum.
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LEVERINGEN
Franco huis voor leveringen boven € 350,-. Voor zendingen
minder dan € 350,- wordt € 25,- vracht- en administratiekosten in rekening gebracht.
RETOURREGELING
Neem contact op met de verkoopafdeling of de
accountmanager. Met een retourordernummer kunt u de
bestelling retourneren. Voor retourzendingen zijn
retourname-kosten verschuldigd.

LEVERINGEN
Franco huis voor leveringen boven € 350,-. Voor zendingen
minder dan € 350,- wordt € 25,- vracht- en administratiekosten
in rekening gebracht.
RETOURREGELING
Neem contact op met de verkoopafdeling of de
accountmanager. Met een retourordernummer kunt u de
bestelling retourneren. Voor retourzendingen zijn
retourname-kosten verschuldigd.

NOTITIES
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Bostik B.V.
Postbus 303, 5201 AH, ’s-Hertogenbosch, Nederland
Telefoon: + 31 (0)73 6244 244, Fax: + 31 (0)73 6244 344
www.bostik.nl

Disclaimer: Druk- en zetfouten voorbehouden. De informatie in
deze brochure is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid
samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat de informatie kan

Bostik Belux SA-NV
Meulestedekaai 86, B 9000, Gent, België
Telefoon: + 32 (0)9 255 17 17, Fax: + 32 (0)9 255 17 01
www.bostik.be

wijzigen. Raadpleeg altijd de actuele verwerkingsvoorschriften op
de website of via uw account manager. Bostik kan daarom niet
aansprakelijk gesteld worden voor directe of indirecte schade die
het gevolg is van het gebruik van informatie in deze brochure.
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Smart help
+31 (0) 73 6 244 244
+32 (0) 9 255 17 17

