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BOSTIK, SMART ADHESIVES
Het logo en de huisstijl met de kenmerkende groene gekko zijn
meer dan alleen een visuele uitstraling. “Smart Adhesives” zijn
een weerspiegeling van onze positionering met betrekking tot de
ontwikkeling van slimme en innovatieve lijm- en afdichtingsoplossingen.
We streven na dat deze veiliger, flexibeler, efficiënter en reactiever
zijn voor de dynamische omgeving waar 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 ter wereld. Zo kunnen ze 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, past zich makkelijk aan omgevingen aan,
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 we in de huidige markt tegenkomen.

Professionele producten
en systemen voor
hoveniers
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 HET DAGELIJKSE LEVEN MAKKELIJKER EN LICHTER TE MAKEN.
INNOVATIEVE OPLOSSINGEN
Één van de belangrijkste pijlers van Bostik is innovatief denken
en handelen. In onze eigen laboratoria ontwikkelen en testen
we nieuwe technieken en toepassingen. Sinds 2015 beschikt
Bostik zelfs over een Smart House, waarbij we nieuwe
grondstoffen en producten testen in een "huiselijk"
laboratorium. Het Smart House voldoet als eerste gebouw in
Europa aan de vier belangrijkste milieu en 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
- Brandwerende en Luchtdicht bouwen systemen
- Geveltechniek
- Wand- en vloertechniek
- Tegel- en Stucco techniek
- Vochtweringstechniek
- Hovenierstechniek

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

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 HOVENIERSTECHNIEK
Voor veel mensen is de tuin of het terras een groot deel van
het jaar de ideale plek om te ontspannen en te genieten van
de vrije tijd. Het is dan belangrijk dat de tuin er verzorgd en
mooi uitziet. Bostik biedt een compleet assortiment aan
producten die helpen bij de opbouw en het onderhoud van uw
tuin en terras, eenvoudig toe te passen en met het hoogste
verwerkingsgemak.
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1. Lijmen &
afdichtingsmiddelen
De Hovenierslijmen van Bostik zijn geschikt voor
de verlijming van de meest uiteenlopende
bouwmaterialen zoals (natuur)steen, hout,
beton, metaal en vele soorten kunststoffen. Met
deze lijmen biedt Bostik een compleet
assortiment krachtige lijmen die uitstekend
buiten toepasbaar zijn. Bostik zorgt voor sterke
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verbindingen en het verwerkingsgemak voor de
hovenier. De afdichtingsmiddelen uit het Bostik
Hovenierspakket zijn zeer geschikt voor het
afdichten van voegen tussen stenen en tegels.
Deze afdichtingsmiddelen zijn zonder gevaar
voor randzonevervuiling te gebruiken bij
toepassingen met natuursteen.

MONTAGELIJM
Montagelijm en afdichtingsmiddel op basis van SMP technologie voor allerlei klussen in de
tuin. Bijvoorbeeld zeer geschikt voor de opbouw van (sier)muren en verlijming van stenen
bloembakken. Universeel toepasbaar. Sterk, blijvend elastisch en zeer geschikt voor toepassingen met natuursteen.
ARTIKEL
NUMMER

EAN CODE

KLEUR

VERPAKKING

VERPAKT
PALLET
PER
HOEVEELHEID

30608625

8713572038778

grijs

patroon 290 ml

12 stuks

1152 stuks

30608622

8713572038785

zwart

patroon 290 ml

12 stuks

1152 stuks

MONTAGELIJM XP
Een sterke, permanent elastische montagelijm op basis van SMP technologie. Zeer hoge
aanvangshechting op vele ondergronden. Snelle sterkteopbouw, klemmen is vaak niet nodig.
Uitstekend toepasbaar voor het verlijmen van steenstrips.
ARTIKEL
NUMMER

EAN CODE

KLEUR

VERPAKKING

30608623

8713572038808

zwart

patroon 290 ml

VERPAKT
PALLET
PER
HOEVEELHEID
12 stuks

1152 stuks

NIEUW

BOSTIK MAXI SEALANT GUN
Half open handpistool voor patronen.
ARTIKEL
NUMMER
30860764

EAN CODE

KLEUR

VERPAKKING

VERPAKT PER

7311020077686

donkerblauw

per stuk

1

STEENLIJM POEDER
Droge mortel op cementbasis die uitermate geschikt is voor het verlijmen en plaatsen van
(sier)muurtjes en borders van diverse soorten bakstenen, betonstenen en natuurstenen in
tuinen. Vanwege de unieke eigenschappen kan het product worden gebruikt als lijm en voegmiddel. Is gemakkelijk te verwerken, heeft een hoge kleefkracht en is weerbestendig.
ARTIKEL
NUMMER

EAN CODE

KLEUR

VERPAKKING

30608621

8713572038815

grijs

emmer 15 kg

VERPAKT
PALLET
PER
HOEVEELHEID
1 stuk

44 stuks
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BOSTIK 2720 MS
Eén-component, universele en breed inzetbare voegkit met uitstekende hechtingseigenschappen op basis van SMP technologie. Speciaal voor aansluit- en bewegingsvoegen.
Hecht zonder primer op vele bouwmaterialen zoals glas, gelakt hout, metaal, voorbehandeld
beton, baksteen, gips, celbeton, etc.. Ook geschikt voor natuursteen. Voor zowel binnen als
buiten. Zeer geschikt voor dilatatievoegen in straatwerk.
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ARTIKEL
NUMMER

EAN CODE

KLEUR

VERPAKKING

VERPAKT
PER

PALLET
HOEVEELHEID

30591182

4008373117857

wit

patroon 290 ml

20 stuks

1200 stuks

30591192

4008373117871

lichtgrijs

patroon 290 ml

20 stuks

1200 stuks

30138702

4008373117864

zwart

patroon 290 ml

20 stuks

1200 stuks

30591180

4008373112524

wit

worst 600 ml

20 stuks

800 stuks

30591190

4008373112531

lichtgrijs

worst 600 ml

20 stuks

800 stuks

30138701

4008373112548

zwart

worst 600 ml

20 stuks

800 stuks

30591170

4008373112555

betongrijs

worst 600 ml

20 stuks

800 stuks

30139250

4008373112562

grijs

worst 600 ml

20 stuks

800 stuks

30591173

4008373117475

kiezelgrijs

worst 600 ml

20 stuks

800 stuks

30591193

4008373117482

donkerbruin

worst 600 ml

20 stuks

800 stuks

30139420

4008373117499

antraciet

worst 600 ml

20 stuks

800 stuks

30139870

4008373117765

cementgrijs

worst 600 ml

20 stuks

800 stuks

30835934

4008373126422

beige

worst 600 ml

20 stuks

800 stuks

30835935

4008373126439

lichtbeige

worst 600 ml

20 stuks

800 stuks
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STEENLIJM PU
Een krachtige 1-component polyurethaanlijm. Speciaal voor de verlijming van betonsteen en
natuursteen in de tuin. Geeft een sterke verbinding na korte droogtijd. De opbrengst van een
bus is bijna gelijk aan de opbrengst van een zak van 25 kg mortel. Te verwerken met een PU
doseerpistool of met een handbus met rietje.
ARTIKEL
NUMMER

EAN CODE

KLEUR

VERPAKKING

VERPAKT
PALLET
PER
HOEVEELHEID

30608647

8713572038822

crème

bus 750 ml

12 stuks

672 stuks

30608628

8713572038839

crème

bus 500 ml

12 stuks

780 stuks

GUN & FOAM CLEANER
Een reiniger voor het verwijderen van niet-uitgeharde PU lijm en voor het schoonmaken
van PU lijmpistolen.
ARTIKEL
NUMMER

EAN-CODE

KLEUR

VERPAKKING

30607097

8713572035661

transparant

bus 500 ml

VERPAKT
PALLET
PER
HOEVEELHEID
12 stuks

768 stuks

PU FOAMGUN
Een metalen doseerpistool voor de verwerking van Bostik Hoveniers PU Steenlijm.
ARTIKEL NUMMER

EAN-CODE

KLEUR

VERPAKKING

VERPAKT PER

30181671

8713572024542

-

doos

1 stuk
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FAST FIX BETON
Een voorgemengde montagemortel voor de snelle bevestiging en verankering van palen,
schuttingen, tuinhekken, schommels, pergola’s, tuinbanken, vlaggenmasten, etc. Door de
snelle binding van het beton hoeft het te betonneren element tijdens de hardingsfase niet of
slechts licht ondersteund te worden. Mengen is niet nodig, droog storten en water toevoegen.
Hardt binnen 15 minuten uit. Tevens geschikt voor de vervaardiging van een kleine fundering
van bijvoorbeeld een tuinhuisje.
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ARTIKEL
NUMMER

EAN CODE

KLEUR

VERPAKKING

30608759

8713572038846

grijs

zak 25 kg
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VERPAKT
PALLET
PER
HOEVEELHEID
1 stuk

42 stuks

2. Voegmaterialen

Bostik Hovenierstechniek biedt voegmortels die
ervoor zorgen dat een terras en bestrating voor
lange tijd onkruidvrij blijven. Tevens heeft u geen
last meer van gravend ongedierte in voegen.

De voegmortels zijn leverbaar in meerdere
kleuren en geven de tuin een mooi aanzicht.
Afhankelijk van het type mortel geschikt voor
oppervlakken met licht verkeer, middelzwaar
verkeer of zwaar verkeer.

Bostik Hoveniers Productoverzicht – Voegmaterialen
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VOEGMORTEL 1C CLASSIC
Een gebruiksklare 1-component drainerende voegmortel voor het waterdoorlaatbaar voegen
van diverse soorten bestratingen. Geschikt voor toepassing bij tuinpaden, terrassen, fietspaden en opritten met licht privé verkeer. Geschikt voor voegen vanaf minimaal 3 mm breedte. Voegen blijven na gebruik van Voegmortel 1C Classic onkruidvrij. Tevens verfraait gebruik
van de voegmortel de voegen/sierbestrating.
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ARTIKEL
NUMMER

EAN CODE

KLEUR

VERPAKKING

30608749

8713572038457

zandwit

emmer 15 kg

1 stuk

48 stuks

30608744

8713572038471

steengrijs

emmer 15 kg

1 stuk

48 stuks

30608641

8713572038495

basalt

emmer 15 kg

1 stuk

48 stuks

30608637

8713572038501

zwart

emmer 15 kg

1 stuk

48 stuks

Voegmaterialen - Bostik Hoveniers Productoverzicht

VERPAKT
PALLET
PER
HOEVEELHEID

SCAN VOOR DE
INSTRUCTIEVIDEO

VOEGMORTEL 1C FLEX
Deze gebruiksklare voegmortel vloeit soepel in de voegen, is blijvend flexibel en geeft bij de
juiste verwerking geen filmlaag. Te verwerken vanaf 0 °C, ook bij lichte regen. Bostik Hoveniers
Voegmortel 1C Flex is speciaal ontwikkeld voor het voegen van keramische tegelvloeren, maar
ook uitermate geschikt voor het voegen van alle andere typen bestrating.
Minimale voegbreedte: 3 mm. Voegen blijven na gebruik van Voegmortel 1C Flex onkruidvrij.
Tevens verfraait gebruik van de voegmortel de voegen/sierbestrating.
ARTIKEL
NUMMER

EAN CODE

KLEUR

VERPAKKING

VERPAKT
PALLET
PER
HOEVEELHEID

30613388

8713572041532

lichtgrijs

emmer 15 kg

1 stuk

48 stuks

30608648

8713572038518

zandwit

emmer 15 kg

1 stuk

48 stuks

30608652

8713572038525

zandgeel

emmer 15 kg

1 stuk

48 stuks

30608650

8713572038532

steengrijs

emmer 15 kg

1 stuk

48 stuks

30608753

8713572038549

effen grijs

emmer 15 kg

1 stuk

48 stuks

30608653

8713572038556

basalt

emmer 15 kg

1 stuk

48 stuks

30608746

8713572038563

zwart

emmer 15 kg

1 stuk

48 stuks

30608754

8713572038860

terracotta

emmer 15 kg

1 stuk

48 stuks

30614855

8713572042201

donkergrijs

emmer 15 kg

1 stuk

48 stuks

VOEGMORTEL 2-COMPONENTEN
Een 2-componenten drainerende voegmortel voor het waterdoorlaatbaar voegen van licht
tot middelzwaar belaste bestratingen zoals voetgangerszones met autoverkeer, opritten bij
woonhuizen, parkeerplaatsen, tuinpaden en terrassen. Voor voegen vanaf 5 mm.
Voegen blijven na gebruik van Voegmortel 2-Componenten onkruidvrij.
ARTIKEL
NUMMER

EAN CODE

KLEUR

VERPAKKING

VERPAKT
PALLET
PER
HOEVEELHEID

30608745

8713572038587

zand

emmer 25 kg

1 stuk

24 stuks

30608629

8713572038594

grijs

emmer 25 kg

1 stuk

24 stuks

30608639

8713572038600

antraciet

emmer 25 kg

1 stuk

24 stuks
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VOEGMORTEL CEMENT
Snel verhardende cementgebonden bestratingsvoeg, met trastoevoeging en veredeld met
kunsthars. Geschikt voor smalle en brede voegen (3-25 mm) en zwaar belaste situaties.
Niet waterdoorlatend.
ARTIKEL
NUMMER

EAN CODE

KLEUR

VERPAKKING

VERPAKT
PALLET
PER
HOEVEELHEID

30608761

8713572038617

grijs

zak 25 kg

1 stuk

42 stuks

30608763

8713572038624

donkergrijs

zak 25 kg

1 stuk

42 stuks

30608764

8713572038631

antraciet

zak 25 kg

1 stuk

42 stuks

30608765

8713572038648

zand

zak 25 kg

1 stuk

42 stuks

ONKRUIDREMMEND VOEGZAND
Milieuvriendelijk onkruidremmend inveegzand voor bestaande en nieuwe bestratingen.
Door de fijne korrel uitstekend te gebruiken voor de smalste voegen (0-5 mm).

NIEUW
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ARTIKEL
NUMMER

EAN CODE

KLEUR

VERPAKKING

30608766

8713572038877

zandwit

emmer 25 kg

VERPAKT
PALLET
PER
HOEVEELHEID
1 stuk

24 stuks

POLYBONDED SAND
Een hoogwaardig gebruiksklaar polymeerzand. Blijvend flexibel. Zeer geschikt voor het voegen van diverse bestratingen op een stabiele ondergrond in het tuinbereik en voor bestratingen op plaatsen met licht en traag verkeer (voetgangerszones, parken, parkings etc.). Geschikt
voor voegen breder dan 1 mm tot ca. 8 mm en met een minimale voegdiepte van 3 cm.
Gebruik van het product voorkomt langdurig onkruidgroei in de voeg.
ARTIKEL
NUMMER

EAN CODE

KLEUR

VERPAKKING

30613386

8713572041549

zand

emmer 20 kg

1 stuk

32 stuks

30613385

8713572041556

steengrijs

emmer 20 kg

1 stuk

32 stuks

30613686

8713572041563

basalt

emmer 20 kg

1 stuk

32 stuks
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VERPAKT
PALLET
PER
HOEVEELHEID

3. Onderbouw
Een terras en bestrating vragen om een juiste
onderbouw. Met name dunnere keramische
tegels vragen om een stevige fundering. Bostik
Hovenierstechniek biedt producten die zorgen
voor een stabiele ondergrond van het aan te
leggen terras/bestrating. Voor een juiste
onderbouw adviseert Bostik het gebruik van
Bostik Drainagemortel. Bostik Drainagemortel
zorgt voor de vereiste draagkrachtige ondergrond
en zorgt ervoor dat regenwater wordt afgevoerd
onder de bestrating.

Alleen door toepassing van voldoende drainering
kan vorstschade in de winterperiode worden
voorkomen.
Naast
een
kant-en-klare
drainagemortel kan er ook gekozen worden om
gebruik te maken van een bindmiddel waarmee
met split een drainagemortel gemaakt kan
worden. Beide producten zijn, naast keramische
tegels,
ook
geschikt
voor
nietverkleuringsgevoelig natuursteen, betonsteen
en klinkers.

Bostik Hoveniers Productoverzicht – Onderbouw
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DRAINAGEMORTEL
Een 1-component drainagemortel met tras-toevoegingen voor het verkrijgen van een zeer
stabiel en waterdoorlatend mortelbed onder beton-, klinker, natuursteen- en keramische bestratingen. Door het waterdoorlatende vermogen van het mortelbed zal er praktisch geen
capilaire werking zijn richting de tegels/stenen. Dit voorkomt vorstschade aan de bestrating
in de winterperiode. Ook voorkomt het gebruik van Bostik Drainagemortel wateroverlast bij
veel regen.
ARTIKEL
NUMMER

EAN CODE

KLEUR

VERPAKKING

30608760

8713572038655

grijs

zak 25 kg

VERPAKT
PALLET
PER
HOEVEELHEID
1 stuk

42 stuks

BINDMIDDEL VOOR SPLIT
Een met tras en kunststof verbeterd cementair bindmiddel voor de vervaardiging van een
uiterst stabiele en drainerende mortel voor de bedding van beton-, klinker, natuursteen- en
keramische bestrating. Te mengen met split (2/8 mm) in een betonmolen.
ARTIKEL
NUMMER

EAN CODE

KLEUR

VERPAKKING

30608932

8713572038679

grijs

zak 25 kg

VERPAKT
PALLET
PER
HOEVEELHEID
1 stuk

42 stuks

HECHTMORTEL DM
Speciaal cement met additieven ter verbetering van de verwerkingseigenschappen.
Hechtverbeteraar tussen tegels/sierbestrating en een dragend mortelbed zoals Bostik
Drainagemortel of Bostik Bindmiddel met split.
ARTIKEL
NUMMER

EAN CODE

KLEUR

VERPAKKING

30608933

8713572038662

grijs

zak 25 kg

VERPAKT
PALLET
PER
HOEVEELHEID
1 stuk

42 stuks

TRASCEMENTMORTEL/ONDERGRONDVERSTEVIGER
Ondergrond versteviger op basis van trascement. Dit product wordt gemengd met vloerenof ophoogzand in de betonmolen (verhouding 1:6).
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ARTIKEL
NUMMER

EAN CODE

KLEUR

VERPAKKING

30608747

8713572038686

grijs

zak 25 kg

Onderbouw - Bostik Hoveniers Productoverzicht

VERPAKT
PALLET
PER
HOEVEELHEID
1 stuk

48 stuks

Opbouw ondergrond voor een stabiel en goed waterafvoerende bestrating

Voegmortel

Bestrating

Hechtmortel DM
Drainagemortel
4- 8 cm

Puinlaag
(optioneel)
10- 15 cm

Zandbed

Bostik Hoveniers Productoverzicht – Onderbouw
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Professionele verwerking van
keramische tegels voor buiten met
Bostik Hoveniersproducten
Wanneer u ervoor kiest om in uw tuin keramische tegels te verwerken,
dan adviseert Bostik deze tegels te plaatsen op een drainerende
mortelondergrond. Dunnere keramische tegels vragen om een stevige
fundering. Bostik Drainagemortel zorgt voor de vereiste stabiliteit van
de ondergrond en zorgt er tevens voor dat het regenwater goed onder
de tegels weg kan. Alleen door toepassing van voldoende drainering
kan vorstschade in de winterperiode worden voorkomen.
Bostik biedt naast een kant-en-klare drainagemortel
ook een bindmiddel om in combinatie met geschikt
split, zelf een drainagemortel te maken. Beide
producten zijn, naast de onderbouw van een terras
van keramische tegels, ook zeer geschikt voor de
onderbouw van natuursteen-, betonsteenen klinkerbestratingen.
Bostik Hoveniers Bindmiddel voor Split
Bostik Hoveniers Bindmiddel voor Split is een
product dat in een mengverhouding van 1:6 wordt
aangemaakt met split (2/6 of 2/8). Dit is een
bindmiddel op basis van tras dat na menging met split
een drainagemortel geeft die zorgt voor een stabiele
drainerende ondergrond.
Werkvoorbereiding
De ondergrond onder de drainagemortel moet
draagkrachtig en voldoende drainerend zijn. Op
zand- en kleigronden en bij lichte verkeersbelasting
volstaat een mechanisch goed verdicht zandbed
(metselzand/ophoogzand) van ongeveer 15 cm. Wij
adviseren om altijd te zorgen voor een afschot van
1,5 tot 2%.

Het aanbrengen van een laagdikte van 4 cm Bostik
drainagemortel voltstaat bij een toepassing van
tuin/terras waarbij sprake is van slechts lichte
verkeerbelasting (voetgangers).
Aanbranden en plaatsen van de tegels
De onderzijde van de tegel wordt voor het plaatsen
aangebrand met een dunne laag lijm, genaamd Bostik
Hoveniers Hechtmortel DM. Vervolgens wordt de
tegel nat-in-nat in de drainagemortel gelegd en met
een rubberen hamer ingeklopt. De tegels liggen op
deze manier goed vast in de drainerende ondergrond.
Belangrijk is dat de gehele onderzijde van de tegel
volvlaks wordt bedekt (kwasten). Voorkom hierbij dat
de lijm tussen de voegen van de tegels komt, zodat
de gehele opbouw drainerend blijft.
Het is gebleken dat door hamervast zetten van de
tegel/steen en daardoor intredende verdichting een
krimp van 0,5-1 cm wordt bereikt.
Leg de keramische tegels bij voorkeur met een voeg
van minimaal 3 mm. Dit om beschadigingen van de
randen te voorkomen.

Verwerking
Het bindmiddel in een verhouding van 1:6 in de
betonmolen mengen met bijvoorbeeld Japans/
Moraine split 2/6.
Schoon en koud leidingwater toevoegen tot een
licht plastische consistentie wordt bereikt. De
verwerkingstijd van het Bostik Hoveniers Bindmiddel
voor Split is ongeveer 90 minuten.
Let op: de mortel moet binnen ongeveer 90 minuten
worden verwerkt. Maak nooit meer mortel aan dan
kan worden verwerkt binnen deze tijd. Verdeel het te
betegelen oppervlak in delen en werk het oppervlak
af. Betegel eerst een deel en start vervolgens het
volgende deel wederom met het aanbrengen van de
drainagemortel.
18
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Bostik Hoveniers Drainagemortel, zak 25 kg, artikelcode 30608760
Bostik Hoveniers Hechtmortel DM, zak 25 kg, artikelcode 30608933
Bostik Hoveniers Bindmiddel voor Split, zak 25 kg, artikelcode 30608932

1. VERDICHTEN VAN HET
ZANDBED

2. M
 IXEN BINDMIDDEL EN
SPLIT IN DE BETONMOLEN

Bostik Hoveniers Drainagemortel
Naast het Bostik Hoveniers Bindmiddel voor Split
biedt Bostik een kant-en-klare drainagemortel Bostik
Hoveniers Drainagemortel. Dit product is direct in de
betonmolen aan te maken met water. De verwerking
van het product is hetzelfde als de verwerking van de
drainagemortel die ontstaat door menging van split
met het Bostik Bindmiddel voor Split. De minimale
laagdikte van de aan te brengen Bostik Hoveniers
Drainagemortel is ook 4 cm bij toepassing tuin/
terras.
Indien er sprake is van het plaatsen van tegels op
oppervlakken die later zullen worden blootgesteld
aan bijvoorbeeld autoverkeer dient Bostik
Drainagemortel te worden aangebracht in een
laagdikte van minimaal 7 cm. Tevens adviseren wij
in dit geval om een puinbaan van 10-15 cm aan te
brengen onder de laag drainagemortel. Voor het
Bindmiddel voor Split geldt dat bij verkeersbelasting
een mengverhouding van 1:5 met split dient te
worden aangehouden.

3. AANBRENGEN VAN DE DRAINAGEMORTEL EN AFREIEN TOT EEN
LAAG DIKTE VAN 4 CM

Schematische weergave opbouw bij toepassing
tuin/terras

Voegmortel
Bestrating

Hechtmortel DM
Drainagemortel
4- 8 cm

Zandbed

4. MIXEN VAN DE LIJM

5. AANBRENGEN VAN DE LIJM
OP DE ONDERKANT VAN DE
TEGEL

Het systeem met het Bostik Hoveniers Bindmiddel is
naast de standaard testtrajecten ook extern gekeurd
door het testinstituut MPA NRW.
Meer informatie over de Bostik ondergrondproducten en andere producten uit het Bostik
Hovenierstechniek assortiment is te vinden op
www.bostik.nl. Hier zijn alle technische
informatiebladen van de producten na te lezen.

6. INKLOPPEN VAN DE TEGEL IN DE DRAINAGEMORTEL

7. B
 ESTRATING INVOEGEN MET BOSTIK HOVENIERS
VOEGMORTEL 1C FLEX

Op niet-stabiele ondergronden adviseren wij
het gebruik van Bostik Hoveniers TrascementOndergrondversteviger. Dit product kan bij
niet-stabiele ondergronden worden gebruikt als
ondergrondversteviging. Meng Bostik Hoveniers
Trascement-Ondergrondversteviger in een
verhouding van 1:6 met vloeren- of ophoogzand in de
betonmolen.
Bostik Hoveniers Voegmortel
Bostik biedt in het assortiment een aantal
voegmortels waarmee u de bestrating mooi kunt
invoegen, zoals bijvoorbeeld met de gebruiksklare
Bostik Hoveniers Voegmortel 1C Flex, beschikbaar in
diverse kleuren.

Bostik Hoveniers Productoverzicht – Onderbouw
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VOEGMORTEL 1C FLEX
Deze gebruiksklare voegmortel vloeit soepel in de voegen, is blijvend flexibel en geeft bij een
juiste verwerking geen filmlaag. Te verwerken vanaf 0 °C, ook bij lichte regen. Bostik Hoveniers
Voegmortel 1C Flex is speciaal ontwikkeld voor het voegen van keramische tegelvloeren, maar
ook uitermate geschikt voor het voegen van alle andere typen bestrating.
Minimale voegbreedte: 3 mm.
Verkrijgbaar in de kleuren:
lichtgrijs, zandwit, zandgeel, steengrijs, effen grijs, donkergrijs, basalt, zwart en terracotta.

VERWERKING
1. Natmaken van de bestrating. De te voegen bestrating dient vooraf goed nat gemaakt te worden.
2. Invegen van de voegen met Bostik Hoveniers Voegmortel 1C Flex. Vacuüm verpakking openknippen en Bostik
Hoveniers Voegmortel 1C Flex in porties (nodig voor ongeveer 5 m²) op de te voegen oppervlakken storten.Vervolgens
de voegmortel met een rubberen trekker of zachte bezem in de voegen werken, eventueel met behulp van een zachte
waterstraal. Zorg voor een juiste dosering water om uitspoelen van de voeg te voorkomen. De verwerkingstijd van Bostik
Hoveniers Voegmortel 1C Flex bedraagt ca. 45 minuten bij +20°C. Men dient de geopende verpakking meteen te verwerken omdat het product na opening van de verpakking direct begint met uitharden.
3. Afwerking. Mortelrestanten direct voorzichtig met een lichte waterstraal en een kokos bezem/rubberen trekker
verwijderen van het gevoegde oppervlak. Het wegvegen van mortelresten dient te gebeuren diagonaal t.o.v. de
bestratingselementen. De weggeveegde restanten niet meer gebruiken. Gereedschappen direct na gebruik reinigen
met warm water.
Na 24 uur is de gevoegde bestrating beloopbaar en na 7 dagen volledig belastbaar (bij ca. +20°C en 65% relatieve
luchtvochtigheid). Bij koud en nat weer kan de voegmortel gedurende enkele dagen nat/zacht blijven.
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4. Kunstgras
Lijmsystemen

De kunstgrasproducten van Bostik zijn zeer
geschikt voor het verbinden en verlijmen van
diverse typen kunstgras. Er zijn verschillende

producten die gebruikt kunnen worden om
kunstgras op de juiste manier te verlijmen: tapes,
1-component lijm of 2-componenten lijm.

Bostik Hoveniers Productoverzicht – Kunstgras Lijmsystemen
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Mooi en duurzaam
kunstgras verlijmen!
DÉ TREND IN DE TUIN
Kunstgras is een ‘groeiend alternatief’ voor natuurgras. Het is
een product dat de laatste jaren veel aan populariteit heeft
gewonnen ten opzichte van natuurlijk gras en bestrating. De
verwachting is dat deze trend zich in de komende jaren verder
doorzet, mede door de grote vooruitgang op de kwaliteit van
het product.

GESCHIEDENIS VAN HET KUNSTGRAS
Kunstgras werd in de jaren ’60 voor het eerst geproduceerd
in Amerika. Al snel werd het toegepast in de sportwereld.
Honkbal, hockey en later ook voetbal, tennis en rugby maken
er veelvuldig gebruik van. Tegenwoordig is het uit tal van
sporten niet meer weg te denken. Ook in de tuin wordt steeds
vaker kunstmatig gras aangelegd. Op plaatsen waar gras
slecht groeit of veel te lijden heeft door spelende kinderen, is
het een perfect alternatief. Maar ook voor bedrijfstuinen en
parken wordt steeds vaker kunstgras gebruikt, omdat het
vrijwel geen onderhoud vergt en erg duurzaam is.
KUNSTGRAS AANLEGGEN
Om een mooi en duurzaam resultaat te krijgen is het van
belang dat het kunstgras op een goede manier wordt aangebracht. Hierbij zijn een aantal stappen zeer belangrijk:
- Zorg voor een goede stevige egale ondergrond
- Bepaal de kijkrichting en rol het kunstgras uit
- De naden van het kunstgras verlijmen
- Het op maat maken van het kunstgras
- Het opborstelen met inveegzand/granulaat
KUNSTGRAS LIJMSYSTEMEN
Er zijn verschillende producten die gebruikt kunnen worden
om het kunstgras op een juiste manier te verlijmen:
tapes, 1-component lijm of 2-componenten lijm. Op de
volgende pagina’s ziet u de verschillende producten en
verwerkingswijze.

22

Kunstgras Lijmsystemen - Bostik Hoveniers Productoverzicht

KUNSTGRASLIJM
Een groene universeel toepasbare elastische montagelijm op basis van Silyl Modified Polymer met
uitstekende weers- en UV-bestendigheid. Bostik kunstgraslijm heeft een goede hechting op de
meeste materialen en kan zowel binnen als buiten worden gebruikt. Het product is zeer geschikt
voor verlijming van kunstgras op ondergronden zoals beton, bestrating, asfalt en Bostik lijmband.
ARTIKEL
NUMMER

EAN CODE

KLEUR

VERPAKKING

VERPAKT PER

PALLET
HOEVEELHEID

30609047

8713572039157

groen

290 ml patroon

12 stuks/doos

1152 stuks

KUNSTGRASLIJM 2-COMPONENTEN
Een groene hoogwaardige 2-componenten polyurethaanlijm voor het volvlaks verlijmen van
kunstgras. Geschikt voor de meeste typen ondergrond, zoals (geotextiele)banden, betonnen
dekvloeren en metalen ondergronden en kan zowel binnen als buiten worden gebruikt.
Kunstgraslijm 2-componenten wordt met een lijmkam (nummer 4) aangebracht op Bostik
Lijmband.
ARTIKEL
NUMMER

EAN CODE

KLEUR

VERPAKKING

PALLET
HOEVEELHEID

30609603

8713572039331

groen

6 kg emmer

72 stuks

30609604

8713572039348

groen

13 kg emmer

44 stuks

A

KUNSTGRASLIJM 1-COMPONENT
Een groene hoogwaardige 1-component polyurethaanlijm voor het verlijmen van kunstgras.
Geschikt voor de meeste typen ondergrond, zoals (geotextiele)banden, betonnen dekvloeren en
metalen ondergronden en kan zowel binnen als buiten worden gebruikt.Kunstgraslijm
1-component wordt met een lijmkam (nummer 4) aangebracht op Bostik Lijmband.
ARTIKEL
NUMMER

EAN CODE

KLEUR

VERPAKKING

PALLET
HOEVEELHEID

30614621

8713572042140

groen

1 kg blik (6x doos)

462 stuks

30614609

8713572042133

groen

4 kg blik

80 stuks

30614604

8713572042126

groen

15 kg emmer

44 stuks

KUNSTGRAS LIJMKAM N°4-B12
Voor het aanbrengen van de 2-componenten kunstgraslijm is een speciale lijmkam geselecteerd
met een breedte van 250 mm. Het verbruik van de lijm is afhankelijk van de dichtheid van de lijm
en de hoek (lijmkam – ondergrond). Een juiste lijmkam garandeert een homogeen lijmverbruik en
een goede definitieve hechting.
ARTIKEL
NUMMER

EAN CODE

KLEUR

VERPAKKING

VERPAKT PER

30081431

8713572039355

grijs

per stuk

12 stuks/doos

Bostik Hoveniers Productoverzicht – Kunstgras Lijmsystemen
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KUNSTGRAS LIJMBAND
Een zeer sterke en vochtbestendige hechtband. Te gebruiken in combinatie met de Bostik
Kunstgraslijm of Bostik Kunstgraslijm 2-componenten om kunstgrasnaden vrijwel onzichtbaar
te verlijmen. De lijmband heeft een breedte van 30cm en is beschikbaar in meerdere lengtes.

ARTIKEL
NUMMER

EAN CODE

KLEUR

LENGTE ROL

VERPAKT PER

30609769

8713572039324

wit

10 meter

op aanvraag

30609869

8713572039492

wit

30 meter

op aanvraag

30609876

8713572039508

wit

100 meter

op aanvraag

KUNSTGRAS LIJMTAPE GO100
Een zeer sterke enkelzijdig klevende butyltape in een mooie groene kleur. Speciaal ontwikkeld
om kunstgrasbanen strak tegen elkaar aan te leggen. De 120mm brede en 1 mm dikke tape vormt
direct een solide verbinding tussen de ondergrond en het kunstgras. Hecht op vrijwel alle
ondergronden. Weers- en UV-bestendig.
ARTIKEL
NUMMER

EAN CODE

KLEUR

LENGTE ROL

VERPAKT
PER

PALLET
HOEVEELHEID

30609767

8713572039317

groen

5 meter

8 stuks

480 stuks

30609868

8713572039485

groen

10 meter

4 stuks

240 stuks

KUNSTGRAS LIJMTAPE ZW100
Een zeer sterke enkelzijdig klevende butyltape. Bij uitstek geschikt om 2 kunstgrasbanen strak
tegen elkaar aan te leggen. De 125 mm brede en 1 mm dikke tape vormt direct een solide verbinding
tussen de ondergrond en het kunstgras. Hecht op vrijwel alle ondergronden. De lijmtape heeft
een gedeelde schutfolie voor een optimaal verwerkingsgemak. Weers- en UV-bestendig.

24

ARTIKEL
NUMMER

EAN CODE

KLEUR

LENGTE ROL

VERPAKT
PER

PALLET
HOEVEELHEID

30614623

8713572042164

zwart

5 meter

4 stuks

320 stuks

30609789

8713572039294

zwart

10 meter

4 stuks

320 stuks
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5. Asfalt
reparatieproducten
Wegbedekking met asfalt is voordelig, duurzaam,
comfortabel en het vermindert geluidsoverlast.
Wilt u jarenlang plezier houden van uw asfalt
wegdek, dan is het is van groot belang om asfalt
en asfaltwegen in goede conditie te houden.

Bostik levert producten om schade aan asfalt snel
te herstellen. Hiermee voorkomt u dat een schade
zich verergert en herstelwerkzaamheden duurder
worden.

Bostik Hoveniers Productoverzicht – Asfalt reparatieproducten
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KOUDASFALT
Duurzaam koudbereide koudasfalt. Koudasfalt is kant en klaar voor het direct vanuit de emmer
of zak repareren van asfaltschades. Dit allround reparatieproduct maakt het mogelijk om
diverse soorten schades eenvoudig en kosteneffectief te herstellen.
ARTIKEL
NUMMER

EAN CODE

KLEUR

VERPAKKING

VERPAKT
PALLET
PER
HOEVEELHEID

30608768

8713572038730

zwart

zak 25 kg

1 stuk

40 stuks

30608767

8713572038747

zwart

emmer 25 kg

1 stuk

36 stuks

P 111 (bitumen voorstrijk)
Bostik P111 is een dun vloeibaar bitumineus voorstrijkmiddel ter voorbereiding van
ondergronden waarover aansluitend bitumineuze afdichtingen worden aangebracht. Het
heeft een zeer goed indringend vermogen in zuigende ondergronden zoals beton, gasbeton,
mortel, baksteen, kalkzandsteen en pleisterwerk. Bostik P111 heeft als hechtmiddel zelf geen
dichtende werking.
ARTIKEL
NUMMER

EAN CODE

KLEUR

VERPAKKING

VERPAKT
PALLET
PER
HOEVEELHEID

30836528

4010327523430

donkerbruin

jerrycan 5 liter

1 stuk

96 stuks

30836534

4010327523362

donkerbruin jerrycan 10 liter

1 stuk

60 stuks

100 M2
0,1-0,2 l/m2
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6.Voorbehandelingsreinigings- &
onderhoudsproducten
Als onderdeel van een compleet lijmsysteem
dragen de voorbehandelingsmiddelen uit het
Bostik Hovenierstechniek assortiment bij aan een
hoogwaardige verlijming.

Tevens biedt Bostik Hovenierstechniek reinigers
voor diverse toepassingen. Met de Bostik onderhoudsproducten houdt u uw sierbestrating als
nieuw.

Bostik Hoveniers Productoverzicht – Voorbehandelings- reinigings- & onderhoudsproducten
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PRIMER MSP
Primer ter verbetering van hechting op poreuze ondergronden als beton, steen en
vezelcement.
ARTIKEL
NUMMER

EAN CODE

KLEUR

VERPAKKING

30022080

8713572601101

transparant

blik 500 ml

VERPAKT
PALLET
PER
HOEVEELHEID
6 stuks

312 stuks

PREP M
Voorbehandelingsmiddel ter verbetering van hechting op gesloten ondergronden zoals
metaal.
ARTIKEL
NUMMER

EAN CODE

KLEUR

VERPAKKING

30022110

8713572602207

transparant

blik 500 ml

VERPAKT
PALLET
PER
HOEVEELHEID
6 stuks

312 stuks

CLEANER 14
Een reiniger voor het verwijderen van verse lijmresten.
ARTIKEL
NUMMER

EAN CODE

KLEUR

VERPAKKING

30022100

8713572603204

transparant

blik 1 liter

VERPAKT
PALLET
PER
HOEVEELHEID
6 stuks

360 stuks

GUN & FOAM CLEANER
Een reiniger voor het verwijderen van niet-uitgeharde PU lijm en voor het schoonmaken van
PU lijmpistolen.
ARTIKEL
NUMMER

EAN CODE

KLEUR

VERPAKKING

30607097

8713572035661

transparant

bus 500 ml

VERPAKT
PALLET
PER
HOEVEELHEID
12 stuks

768 stuks

CEMENTSLUIER VERWIJDERAAR
Een reiniger voor het verwijderen van cementsluier.
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ARTIKEL
NUMMER

EAN CODE

KLEUR

VERPAKKING

30608786

8713572038709

transparant

flacon 1 liter
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VERPAKT
PALLET
PER
HOEVEELHEID
6 stuks

480 stuks

STEEN- EN TEGELREINIGER
Voor het reinigen van vervuilde tegels en stenen. Kan probleemloos worden toegepast op alle
steen- en tegelsoorten. Bevat geen zuren.
ARTIKEL
NUMMER

EAN CODE

KLEUR

VERPAKKING

30608769

8713572038693

geel

flacon 1 liter

VERPAKT
PALLET
PER
HOEVEELHEID
12 stuks

384 stuks

GROENE AANSLAG REINIGER
Een bijzonder goed reinigingsconcentraat dat actief en met weinig mechanische hulpmiddelen groene aanslag op stenen en tegels verwijdert. Geschikt voor het reinigen van alle soorten
stenen en tegels en houdt de vorming van nieuwe aanslag langdurig tegen.
ARTIKEL
NUMMER

EAN CODE

KLEUR

VERPAKKING

30608931

8713572039133

transparant

flacon 1 liter

VERPAKT
PALLET
PER
HOEVEELHEID
12 stuks

384 stuks
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BESTRATINGS IMPREGNEER
Een hoogwaardig, oplosmiddelvrij impregneermiddel speciaal voor zuigende ondergronden
als betonsteen, klinkers, en terracotta potten. Hoge indringdiepte en waterafparelend effect
waardoor algen en mos niet meer kunnen ontstaan omdat de voedingsbodem ontbreekt.
ARTIKEL
NUMMER

EAN CODE

KLEUR

VERPAKKING

30608788

8713572038716

transparant

flacon 1 liter

VERPAKT
PALLET
PER
HOEVEELHEID
4 stuks

480 stuks

ZANDVOEGEN VERSTEVIGER
Een bindmiddel voor zandvoegen tussen natuursteen, betonsteen en gebakken steen. Verstevigt zandvoegen maar deze blijven water doorlaatbaar. De groei van onkruid wordt
tegengegaan en het uitspoelen van voegen wordt verhinderd. Ideaal middel voor de
bescherming van klinkerbestratingen. Geschikt voor toepassingen in voetgangersgebieden.
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ARTIKEL
NUMMER

EAN CODE

KLEUR

VERPAKKING

30608787

8713572038723

transparant

jerrycan 5 liter
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VERPAKT
PALLET
PER
HOEVEELHEID
2 stuks

96 stuks

7. Lijmpistolen
& accessoires
Bostik biedt u een aantal handpistolen waarmee u lijmen uit het Bostik Hovenierstechniek assortiment gemakkelijk kunt verwerken.

Lijm, kit, montage- en afdichtingstechniek – Lijmpistolen & accessoires
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PU FOAMGUN
Een metalen doseerpistool voor de verwerking van Bostik Hoveniers PU Steenlijm.
ARTIKEL
NUMMER

EAN CODE

KLEUR

VERPAKKING

VERPAKT PER

30181671

8713572024542

-

-

1 stuk

PU PISTOOL KUNSTSTOF/METAAL
Een doseerpistool voor de verwerking van Bostik Hoveniers PU Steenlijm.
ARTIKEL
NUMMER

EAN CODE

KLEUR

VERPAKKING

VERPAKT PER

30604031

8713572033124

-

-

1 stuk

HANDPISTOOL SOP 215
Eenvoudig handpistool voor patronen, skeletmodel.
ARTIKEL
NUMMER

EAN CODE

KLEUR

VERPAKKING

VERPAKT PER

30181582

8713572450822

-

-

12 stuks

SUPERGUN OPEN
Open handpistool voor patronen voor zwaardere toepassingen.
ARTIKEL
NUMMER

EAN CODE

KLEUR

VERPAKKING

VERPAKT PER

30181583

8713572024481

-

-

1 stuk

HANDPISTOOL H 45
Half open professioneel handpistool voor moeilijk verspuitbare lijmen en kitten.
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ARTIKEL
NUMMER

EAN CODE

KLEUR

VERPAKKING

VERPAKT PER

30181722

8713572451225

-

-

1 stuk
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HANDPISTOOL PZ 600
Gesloten handpistool voor 600 ml worsten.
ARTIKEL
NUMMER

EAN CODE

KLEUR

VERPAKKING

VERPAKT PER

30181587

8713572450877

-

-

1 stuk

BOSTIK SPREADER
Speciale tuit waarbij in één beweging vijf afzonderlijke driehoekvormige lijmrillen gelegd
worden. Dit zorgt voor een betere lijmverdeling, een groter lijmoppervlak en snellere
uitharding. Bijzonder geschikt om te gebruiken bij het verlijmen van bredere stenen
stapelblokken in een tuintoepassing.
ARTIKEL
NUMMER

EAN CODE

KLEUR

VERPAKKING

VERPAKT PER

30609450

8713572041075

blauw

per stuk

1

NIEUW

!

NIEUW

!

TUITENSNIJDER
Voor het eenvoudig opensnijden van patronen en aansnijden van tuiten.
ARTIKEL
NUMMER

EAN CODE

KLEUR

VERPAKKING

VERPAKT PER

30607947

8713572037382

blauw

per stuk

1

BOSTIK MAXI SEALANT GUN
Half open handpistool voor patronen.
ARTIKEL
NUMMER

EAN CODE

KLEUR

VERPAKKING

VERPAKT PER

30860764

7311020077686

donkerblauw

per stuk

1
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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.

Bostik winkelconcept
voor de dealer

Bostik biedt haar dealers een uniek winkelconcept. Ter verkoopondersteuning geeft Bostik de dealer de
mogelijkheid de hoveniersproducten 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 Hoveniersrange. 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.

Bostik Hoveniers ProductoverzichtBostik
– Lijmpistolen
Hoveniers Productoverzicht
& accessoires
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Bostik B.V.

Bostik Benelux B.V.

Bostik Belux SA-NV

De Voerman 8, 5215 MH, ’s-Hertogenbosch, Nederland

Denariusstraat 11, 4903 RC, Oosterhout, Nederland

Meulestedekaai 86, B 9000, Gent, België

Telefoon: + 31 (0)73 6244 244

Telefoon: +31 (0)162 491 000

Telefoon: + 32 (0)9 255 17 17

www.bostik.nl

www.denbraven.com

www.bostik.be

Disclaimer: Druk- en zetfouten voorbehouden. De informatie in deze brochure is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is
het mogelijk dat de informatie kan wijzigen. Raadpleeg altijd de actuele verwerkingsvoorschriften op de website of via uw account manager. Bostik kan
daarom niet aansprakelijk gesteld worden voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie in deze brochure.
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Smart help
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