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Vraag zeker ook prijs 

voor wapening, 

netten of balkstaal !

1Vraag steeds naar onze speciale voorwaarden voor PVC buizen en ISOLATIE

P R O M O T I E
S P E C I A L I T E I T E N
& M A T E R I E E L

A C T I E S 
geldig tot

15 mrt
2 0 1 6

Toebehoren dak

Promotie-acties voor afbouw, schilder, stukadoor
lijmen, 

siliconen
zie pag. 
16-17

afdek-
materialen
zie pag. 21

vogel-
wering

zie pag. 9

Ventilatiesystemen

Tallinn
zie pag.

23

lood-
vervanger en 
ondervorst
zie pag. 9

tapes
zie pag. 12
en 18-19

snelbouw-
schroeven
zie pag. 13

Uniflex
zie pag.

22

Werf- en kraanlamp HQI 400W - professioneel
•	 Professioneel spuitgietaluminium armatuur
•	 Geeft meer licht dan een 1500W halogeenlamp 

(33.000 lumen)
•	 Het licht zal door zijn kleur bovendien ook nog als 

feller ervaren worden
•	 De lampen hebben een zeer lange levensduur. 

Hierdoor zijn deze geschikt voor het plaatsen in 
kranen, lichtmasten, ...

•	 Dikwandig spuitgietaluminium / zwarte kleur
•	 Gehard veiligheidsglas, gepolijste en geanodi-
seerde	alu	reflector

•	 Degelijke bevestigingsbeugel
•	 Geleverd met lamp en 10 m neopreenkabel
•	 art.: 1000194

Showa NITRILE FOAM GRIP 477 - winterhandschoen
•	 Ideaal voor bouw, buitenwerk, groenvoorziening en magazijn - opslag.
•	 Optimale combinatie tussen bescherming tegen koude en olieresistente grip, 

ideaal voor variabele weersomstandigheden
•	 Volledig 2-laagse coating biedt bescherming tegen vloeistoffen en indringing 

van water
•	 Anatomische vorm / naadloze liner
•	 maat 8 (L): 1107660
•	 maat 9 (XL): 1107661

normaal -
per 10 paar -
per 60 paar -

per 120 paar (= 1 doos) -
Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Showa THERMO GRIP 451 - winterhandschoenen
•	 Zelfde toepassing als showa grip, maar voor koude omstandighe-

den.
•	 ACRYL / polyester / katoen liner met natuurlijke latexcoating
•	 Volledig ruw oppervlak
•	 Antibacteriële en geurwerende behandeling
•	 Elastische rand / anatomische vorm / naadloze liner
•	 maat 9 (L): 1011502
•	 maat 10 (XL): 1011503

normaal -
per 10 paar -
per 60 paar -

per 120 paar (= 1 doos) -
Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Showa ADVANCED GRIP 341 - werkhandschoenen
•	 Dezelfde eigenschappen dan de Showa grip maar nauwer aansluitend en aan-
gepaste	coating	om	een	betere	“feeling”	te	hebben	bij	middelgroffe	tot	fijnere	
werkzaamheden bv. metsen van facadesteen.

•	 Polyester/nylon liner met natuurlijke latexcoating
•	 Elastische rand / Volledig ruw oppervlak
•	 Antibacteriële en geurwerende behandeling
•	 Anatomische vorm / naadloze liner
•	 maat 8 (L): 1103468
•	 maat 9 (XL): 1103469

normaal -
per 10 paar -
per 60 paar -

per 120 paar (= 1 doos) -
Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs 33000
lum

en

Isotec XL
dakisolatie-

systeem
zie pag. 11

OP = OP
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Compaktuna
Kenmerken:
•	 Een stabiele, witte kunststof van vloei-

baar hars, bijzonder samengesteld en 
afgestemd, als plastiekbindmiddel, voor 
cement, kalk, gips e.d.

•	 Compaktuna veredelt en verbetert alle mortels en 
verwekt in deze, gemengd in het aanmaakwater, 
talrijke hoedanigheden en eigenschappen, die 
totnogtoe ongekende en onmogelijk geachte 
toepassingen bieden.

Eigenschappen:
•	 Rotsvaste hechtkracht: 10 tot 15 maal sterker dan 

gewone mortel.
•	 Scheurvrij: een similibezetting (3 mm) op schouw-

mantel is na 4 jaar volkomen scheurvrij.
•	 Waterdicht: praktisch en wetenschappelijk vast-

gesteld.
•	 Elastisch: buigzame - taaie mortel is mogelijk.
•	 Stofvrij: alle bestanddelen zijn met hars gebonden.
•	 Slijtvast: weerstaat aan verkeer met metalen wiel-

tjes. Voldoet aan slijtweerstand volgens EN 13813.
•	 Vorst- en warmtebestendig: kleefmortel met Com-

paktuna voldoet aan EN 12004.
•	 Vet-, olie- en benzinevast.

Compaktuna PRO
Kenmerken:
•	 Compaktuna	PRO	is	als	specifieke	composietsa-

menstelling met zijn buitengewone eigenschap-
pen een primeur voor bouw en industrie, een 
voorsprong op de vooruitgang! Men kan zeggen 
dat de voornaamste troeven van Compaktuna PRO 
zich situeren in zijn uitzonderlijke waterdichtheid, 
zijn zeer goede verwerkbaarheid en zijn opvallende 
flexibiliteit	welke	resulteert	in	een	licht	verwerkbare	
mortel met een groot standvermogen.

Eigenschappen:
•	 Uitzonderlijke waterdichtheid
•	 Zeer goede verwerkbaarheid
•	 Opvallende	flexibiliteit

art. omschrijving
1089509 Compaktuna 5 liter
1089511 Compaktuna PRO 5 liter

GRATIS
HULTAFORS

VOUWMETER
bij elke 5 liter.

GRATIS
HULTAFORS

VOUWMETER
bij elke 5 liter.

+ GRATIS Hultafors
vouwmeter

Rubio® Dryfill injectiegel
Injectiegel tegen opstijgend grondvocht.

Rubio®	Dryfill	wordt	gebruikt	ter	behandeling	van	opstij-
gend vocht, en voor het droogmaken van muren met zo-
wel holle als volle stenen. Deze injectiegel onderscheidt 
zich door zijn bijzondere spreidingskenmerken, waarbij 
het water dat in de muur aanwezig is gebruikt wordt als 
middel voor een optimale diffusie. Na de behandeling 
vormen	de	efficiënte	actieve	stoffen	(concentraat:	80	%)	
een ondoordringbare sperlaag.

Eenvoudig aan te brengen.
Rubio®	Dryfill	is	bijzonder	eenvoudig	aan	te	brengen,	waardoor	het	risico	op	een	verkeerde	
uitvoering  quasi onbestaande is. De doeltreffendheid van deze behandeling wordt gegaran-
deerd	door	de	specifieke	werking	van	het	product	op	zich.

1 enkele toepassing:
Tests hebben uitgewezen dat de doeltreffende werking van de injectieprocedure met Rubio® 
Dryfill	er	voor	zorgt	dat	de	muur	na	één	behandeling	gesaneerd	is.	Na	de	behandeling	bevat-
ten de stenen geen capillair vocht meer. Het vochtgehalte wordt teruggebracht tot op het 
normale niveau.

Milieuvriendelijk en veilig in gebruik
Rubio®	Dryfill	is	milieu-	en	mensvriendelijk.	Het	product	is	vrij	van	solventen,	geurloos,	en	niet	
ontvlambaar. Het gebruik ervan in bewoonde ruimtes is dus volledig risicoloos. 

  snel en eenvoudig aan te brengen  1 behandeling is voldoende  veilig en milieuvriendelijk  handiger dan injectie met vloeistoffen

Injectiegel Rubio® Dryfilltegen opstijgend grondvocht

ACTIE

1 1  +  1
G R AT I S *

art. omschrijving
1100871 Rubio®	Dryfill	injectiegel	600cc
1100872 Injectiepistool voor Rubio®	Dryfill	injectiegel

* injectiepistool niet inbegrepen

Mortelolie UC - transparant
Transparante mortelolie voor metselwerk. Luchtbelvormend, 
betere verwerkbaarheid.

Bij gebruik in mortel:
•	 De verwerkbaarheid van de mortel is buitengewoon! Daardoor 

bespaart u arbeidsuren.
•	 Alle scherpe zandsoorten worden even gemakkelijk verwerkt.
•	 Ontmengen, bloeden of bezinken is uitgesloten: geen water op 

de mortel en beton; geen omroeren van de kuipen.
•	 Volumewinst door invoeren van luchtbellen.

Bij gebruik in beton: 
•	 Betere mengbaarheid en vibratie: geen zand- of grindnesten.
•	 Grotere weerstand tegen vriezen/dooien.
•	 Kleinere waterdoorlaatbaarheid dan gewone beton.
•	 Waterbesparing: betere water/cementfactor

Kenmerken:
•	 Dosering mortel: 50cc per 50kg cement
•	 Dosering beton: 25cc per 50kg cement

10 liter - art.: 1092989

normaal - actieprijs
per bus (10 liter) -	10% -
per 10 bussen -	15% -
per 20 bussen -	20% -

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Belle-Clean betonoplosser
Alternatief voor zuren zonder geuren en gassen. Het werkt in op 
het portlandcement waardoor het uitgeharde cement verandert 
in een brijige substantie dat volledig met koud water kan worden 
afgespoeld.

Gebruik:
•	 Betonmolens, troffels, trilbalken, trilnaalden, wagens met beton-

molen, steenknippers, zagen, houten terrassen, voertuigen, ...

Kenmerken:
•	 Bevat geen fosforzuur
•	 Bevat geen zoutzuur
•	 Niet bijtend / niet rokend
•	 Niet gevaarlijk voor machines
•	 Niet giftig bij inademing
•	 Milieuvriendelijk:	100%	biolo-

gisch afbreekbaar
•	 Klaar voor gebruik: Moet niet 

gemengd worden

•	 650 ml - art.: 1061405
•	 19 liter - art.: 1061406

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Solventvrije ontkistingsolie VRC
Hoogwaardige ontkistingsolie zonder oplosmiddelen op basis van plantaardige oliën. Mag 
zeer	fijn	aangebracht	worden.	Ideaal	om	te	vernevelen.	Verkrijgbaar	in	bussen	van	10	liter	of	
25 liter, of vaten van 215 liter. Geschikt voor de productie van architectonische betonelemen-
ten, werfgebruik en voor GEOPLAST bekistingspanelen.

•	 Gladde welfsels en breedplaatvloeren
•	 Afsluitingen
•	 Balken en kolommen
•	 Wandelementen, kelders, gietmuren
•	 10 liter - art.: 1020049
•	 25 liter - art.: 1017920
•	 210 liter - art.: 1045385

Deze olie gebruiken 
voor bekisting van:

Contacteer 
ons voor uw 
beste prijs

Contacteer 
ons voor uw 
beste prijs

100 %

SOLVENTVRIJ 

conform 

wetgeving
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Belgaseal 600-310
Hoogwaardige, blijvend elastische luchtdichtingslijm. Uitermate geschikt voor het 
duurzaam luchtdicht verkleven van de verschillende Belgafoil types op allerhande 
ondergronden zoals bijvoorbeeld metselwerk, beton en hout. De oppervlaktes 
waarop verlijmd wordt moeten proper, droog en draagkrachtig zijn. Stof, olie en 
loshangende	delen	dienen	verwijderd	te	worden.	Door	zijn	specifieke	samenstelling	
kan deze lijm ook gebruikt worden op licht vochtige (niet natte!) ondergronden.

Kenmerken:
•	 Toelaatbare temperatuur na uithar-

ding: -30°C - +80°C
•	 Verwerkingstemperatuur: +5°C 

- +40°C
•	 Vorstbestendigheid bij transport: 

tot -15°C
•	 Schatting netto verbruik per worst 

van 600 ml: ø 8 mm = ± 12 m
•	 Houdbaarheid: 12 m (droog/

vorstvrij)

art. inhoud
1088643 worst - 600 ml
1103484 koker - 310 ml

Belgafoil IN
Luchtdichte, dampremmende en overpleisterbare 
raamaansluitfolie voor de luchtdichte aansluiting tussen 
schrijnwerk en pleisterwerk aan de binnenzijde van het 
raam. Door zijn uitgekiende design is deze folie uitrek-
baar en vormen eventuele bouwbewegingen geen gevaar 
voor	lekken	in	de	luchtdichting.	De	folie	is	aan	één	zijde	
van een hoogwaardige kleefstrook voorzien waarmee de 
folie op het schrijnwerk bevestigd kan worden.

Kenmerken:
•	 Scheurvastheid, langsrichting: 304N / 5 cm
•	 Scheurvastheid, dwarsrichting: 50N / 5 cm
•	 Rek	vr	breuk,	langsr.:	23%	/dwarsr.:	134%
•	 Toelaatbare	totale	vervorming:	5%	van	de	niet	ge-

kleefde foliebreedte 
•	 WDD - stroomdichtheid: 0,96 g/m² x d
•	 Luchtdichtheid: an =< 0,1
•	 µd-waarde: ca 39 m
•	 Waterdichtheid: > 3000 mm
•	 Brandgedrag: B2
•	 Toelaatbare temperatuur: -40°C - +80°C
•	 Verwerkingstemperatuur: +5°C - +40°C

art. breedte lengte
1088634 100 mm

30 m
1088635 150 mm
1088636 200 mm
1088637 250 mm
1088638 300 mm

Belgacoat - vloeibare luchtdicht-coating
Belgacoat is een polymeercoating die na droging een elastisch, luchtdicht en dampremmend membraan vormt.

Toepassing:
•	 Het luchtdicht maken van verschillende bouwkundige aansluitingen, vloer-wand, wand-plafond, buisdoorvoeren, ...

Kenmerken:
•	 Overschilder- en overpleisterbaar
•	 Uitstekende adhesie op beton, cellenbeton, cellenglas, snelbouwsteen, silicaatsteen, OSB, multiplex …
•	 Goede hechting op bouwvochtige ondergrond
•	 Zeer	flexibel
•	 Blijvend elastisch
•	 Scheuroverbrugging tot 2 mm (bij een droge laagdikte van 0,6 mm)
•	 Het product is eerst donkerblauw van kleur, maar kleurt zwart nadat 

het uitgehard is
•	 Nadat het product uitgehard is, kan het dadelijk overschilderd of 

overpleisterd worden
•	 Verkrijgbaar in wit voor gebruik bij dunnere pleisters
•	 Emissiearm
•	 Voldoet aan de European VOC Directive 2004/42/EC

Beschikbaar in 2 varianten:

Testrapporten WTCB i.v.m.
adhesie en dampdiffusieweer-
stand beschikbaar op aanvraag

•	 art. 1121385
•	 emmer 10 kg
•	 met airless-toestel aan te brengen
•	 ideaal voor grotere werven of oppervlaktes
•	 hoog standvermogen
•	 verbruik : min 500 g/m²
•	 kleur: blauw (zwart na droging) / wit (aanvraag)

•	 art. 1121386
•	 emmer 5 kg
•	 een vezelversterkte versie
•	 met de borstel aan te brengen
•	 verbruik : +/- 1 kg/m²
•	 kleur: blauw (zwart na droging) / wit (aanvraag)

• Pleisterwerk
• Luchtdichte, elastische en 

waterdichte mortel

Pleisterwerk
Belgacoat

NIEUW

Belgatape
Universele kleefband voor een blijvend luchtdichte verlijming van alle folies uit het 
Belgaclima gamma alsook voor het blijvend 
luchtdicht aftapen van isolatieplaten. De 
Belgatape DUO is geschikt voor binnen- en 
buitentoepassingen.

Kenmerken:
•	 Drager:	UV-bestendige	witte	LDPE	film	

met diagonale versterking
•	 Beschermpapier: gesilliconeerd papier
•	 Temperatuursbestendigheid: -40°C - 

+80°C
•	 Verwerkingstemperatuur: +5°C - +40°C
•	 UV-bestendigheid: 24 maanden

art. type breedte lengte
1088644 DUO 60 mm 25 m

Belgafix
Belgafix	is	een	dampremmende	en	luchtdichte	folie	met	
een constante µd-waarde voor gebruik in hellende 
daken met alle soorten vezelvormige isolatie en voor 
vloerwand aansluitingen. Deze dampschermfolie 
is aan te bevelen wanneer in de woning lucht-
dichtheidsproeven gehouden zullen worden.

Kenmerken:
•	 Gewicht:	90	±	10%	g/m²
•	 µd-waarde: ± 5 m
•	 Waterdichtheid bij 2 kPa: ok

art. breedte lengte
1088626 1,5 m 50 m
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Waterafvoerprofiel voor dekstenen en dorpels
•	 Waterafvoerprofiel	uit	hoogwaardig	UV-bestendig	kunststof
•	 Voorkomt vochtinsijpeling langs de voeg naar de muur
•	 Fungeert als afstandhouder voor de hoogte tussen afdekstenen 

en muur (12 mm)
•	 Tot de helft tijdsbesparing bij plaatsing
•	 Vervangt zelfgeplooide onfunctionele stukken lood 
•	 Symmetrische machinale vorm uit duurzaam kunststof
•	 Lengte:	200	mm	-	profiel	voor	dorpels,	langs	één	zijde	afgesloten
•	 Lengte:	300	-	400	-	500	mm	-	profielen	voor	dekstenen,	langs	weerszijden	open

art. lengte hoogte breedte type
1087778 200 mm 12 mm 60 mm dorpels	(één	zijde	gesloten)
1087777 300 mm 12 mm 60 mm dekstenen
1087779 400 mm 12 mm 60 mm dekstenen
1087780 500 mm 12 mm 60 mm dekstenen

het	profiel	van	20	cm	
geschikt voor dorpels, 

waarvan de achter-
zijde gesloten is, deze 
voorkomt dat water in 

spouw loopt 

water loopt  ter hoogte 
van de voeg tussen 

2 dekstenen naar de 
muur en  vormt daar 
uitbloeiingen. Om dit 
te vermijden gebruikt 

u	deze	profielen

Extra -5% 
korting!

Akoestische ontkoppelingsbanen
•	 Akoestische ontkoppeling van 

gebouwen. Deze strips koppelen 
de muren los van vloeren en/of 
gewelven,	waardoor		flankerend	
geluid wordt onderdrukt. 

•	 Hierdoor kan elk gebouw geïso-
leerd worden om rol- en loopge-
luiden in te dijken.  Akoestische 
strips worden versneden met 
een breekmes en kunnen zowel 
bovenaan als onderaan de muur 
geplaatst worden

•	 Zeer lange levensduur
•	 Volledig recycleerbaar en is zeer 

goed bestand tegen vocht.

art. dikte breedte lengte
1088473 10 mm 10 cm 6,25 m
1088472 10 mm 15 cm 6,25 m
1088474 10 mm 20 cm 6,25 m

Lewis zwaluwstaartprofielen
Lewis platen zijn gewalste zelfdragende stalen 
wapeningsplaten. De platen zijn zwaluwstaartvormig 
en gemaakt van kwaliteitsstaal. Lewis platen worden 
gebruikt voor de bekisting en wapening van dunne 
lichtgewichtbetonnen vloeren meestal op houten 
draagconstructies.

Toepassingsmogelijkheden:
•	 Woningscheidende vloeren
•	 Geluidsisolerende vloeren
•	 Brandveilige vloeren
•	 IFD vloeren
•	 Constructieve dekvloeren
•	 Watervaste vloeren (badkamer)
•	 Tegels, natuursteen, terrazzo op houten vloer
•	 Vloerverwarming op houten vloer
•	 Entresolvloeren
•	 Verhoogde vloeren
•	 Begane grondvloeren

art. breedte lengte
1090499 63 cm 122 cm
1090500 63 cm 153 cm
1090501 63 cm 183 cm
1090502 63 cm 200 cm
1090503 63 cm 220 cm
1090504 63 cm 240 cm
1090505 63 cm 250 cm
1090506 63 cm 485 cm
1090507 63 cm 513 cm
1090508 63 cm 545 cm
1090509 63 cm 548 cm
1090510 63 cm 555 cm
1090511 63 cm 558 cm

BFS geveldragers
•	 Toegepast voor metselwerkopvang ter hoogte van raam- en deurope-

ningen, grote raamoverspanningen, hoekramen, overkragingen en als 
tussenopvang voor horizontale uitzettingsvoegen.

•	 100	%	maatwerk,	aangepast	aan	ieder	project	(20	werkdagen	produc-
tietijd) of kies uit onze standaardmaten. Vervaardigd uit constructie-
staal, warm gegalvaniseerd. Als variante te verkrijgen in RVS 304 of 
316 (MDC geveldragers).

•	 Dunne	profilering	voor	quasi	onzichtbare	verwerking.
•	 Op aanvraag polyester poedercoating te verkrijgen in om het even welke RAL-kleur (± 5 

werkdagen extra).
•	 Onzichtbare verwerking mogelijk met meerdere types rollaagbeugels.

Benodigde gegevens voor een offerte:
•	 Gevel- en grondplannen.
•	 Bij	gebrek	aan	plannen:	dagmaten	+	belasting	(meter	metselwerk)	bovenop	profiel.
•	 Spouwbreedte (isolatie + luchtspouw samen).
•	 Raamaanslag (bovenslag).
•	 Breedte gevelsteen.
•	 Afwerking (gegalvaniseerd / inox / poederlak in 

RAL-kleur / onzichtbaar met rollaagbeugels).

Contacteer ons 
voor 

uw project

 Console
 Regelplaat
 Anker of betonschroef
 Thermoshim - isolatieplaat









B

A

C

Geveldragers standaardmaten:

art. A
(mm)

B
(mm)

C
(mm) lengte

1105460 180 80 60 3 m
1105461 180 80 90 3 m
1105462 180 80 110 3 m
1105463 200 80 130 3 m
1105464 200 80 150 3 m

art. omschrijving

o.a.
Geveldragers maatwerk, contacteer ons voor 
meer informatie of een offerte op maat.
Ook advies op de werf.

1090465 Isolatieplaat 180 x 70 x 2 mm
1090467 Isolatieplaat 180 x 70 x 6 mm
1090466 Isolatieplaat 240 x 70 x 2 mm
1090468 Isolatieplaat 240 x 70 x 6 mm
1061499 Regel-en sluitplaatjes (04RSP)
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Easyfix  ACTIE: 11 + 1
Geschikt voor:
•	 Het verlijmen van isolatiepanelen (PUR, PIR, XPS, EPS, PF, rotswol, glaswol, ...)

•	 Het verlijmen van gipskartonplaten op de muur of houten raamwerk

•	 Verlijmen van cellenbetonblokken
•	 Plaatsen van elektriciteitsdoosjes

Voordelen:
•	 30%	tijdswinst	in	vergelijking	met	de	traditi-

onele systemen
•	 Gebruiksklaar, geen poederlijm mengen, 

zeer snelle afrwerking
•	 Pleisteren na 1u
•	 1 bus = 25 kg poederlijm
•	 1 bus = 12 m² plaatmateriaal
•	 1 bus = 100 inbouwdoosjes

11 + 1 
GRATIS

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

11 + 1 
GRATIS

hand-
schuim

pistool-
schuim combibox

art. 1057203 1057205 1057207

inhoud per 
doos

11 + 1 
gratis

11 + 1 
gratis

10 x pistoolschuim
1x pistool

1x pistoolreiniger

Steenlijm voor dragende muren - PU700
Toepassingen:
•	 Verlijmen van Ytong, cellenbetonblokken, betonblokken, kalkzandsteen, baksteen en 

natuursteen, geschikt voor dragende en niet-dragende muren.
•	 Eenvoudig te verspuiten met pistool.
•	 Alternatief voor poederlijm. 1 bus PU700 = 880 ml = ongeveer gelijk aan 31 kg poederlijm.

Voordelen:
•	 Niet meer mixen, direct te gebruiken
•	 Geen water en electriciteit noodzakelijk
•	 Enorme tijdsbesparing
•	 Makkelijk te verwerken
•	 Erg sterke verbinding
•	 Ook te verwerken bij lage temperaturen
•	 Perfecte hechting op vele materialen

art. omschrijving
1059631 PU700 - steenlijm - 880 ml
1059632 PU700 - startpakket (2 bussen steenlijm + pistool)

ACTIE-
PRIJS
én

1 1  +  1
G R AT I S

Contacteer ons 

voor uw 

beste priks

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Zinga metaalbescherming
ZINGA®	is	een	ééncomponente	coating	die	wordt	aange-
bracht met borstel of rol, bestaat ook in spray. ZINGA® bezit 
niet alleen de kwaliteiten van thermische verzinking maar kan 
worden aangebracht zoals een verf.

Kathodische (galvanische) bescherming van alle ferrometalen 
door	filmverzinking.

ZINGA® combineert de galvanische 
karakteristieken van een zinklaag met de bar-
rièrebescherming van een verf en biedt een 
uitstekende actieve en passieve bescherming.

ZINGA® beschermt het onderliggend 
oppervlak	veel	efficiënter	dan	gelijk	welke	
andere zinkcoating (zinkrijke verf, metallisatie, 
thermische verzinking, ...).

Elke nieuwe ZINGA®-laag vloeit perfect sa-
men	met	de	vorige	tot	één	homogene	laag.

Voordelen:
•	 Kwaliteit van thermisch verzinken
•	 ZINGA® vormt zowel basis- als eindlaag.
•	 Verschillende verfsoorten kunnen recht-

streeks op ZINGA® aangebracht worden.
•	 ZINGA® is handdroog en stofvrij na 10 

minuten.
•	 ZINGA® kan toegepast worden bij hoge 

graad van luchtvochtigheid.

Zingaspray 500 ml
•	 ZINGA® in spuitbus.
•	 Geeft kathodische bescherming aan 

opgeruwd (bij voorkeur gegritstraald) en 
zuiver staal.

•	 art.: 1104879

Zinga 2 kg
•	 Eéncomponente	filmverzinking.
•	 Geeft kathodische bescherming aan 

opgeruwd (bij voorkeur gegritstraald) en 
zuiver staal.

•	 Wordt aangebracht met borstel, rol of 
spuitinstallatie.

•	 Bijhorende verdunner, materiaalreiniger of 
ontvetter: Zingasolv.

•	 art.: 1104877

Kwaliteit van
thermisch verzinken

ACTIE

1 1  +  1
G R AT I S

ACTIE

1 1  +  1
G R AT I S

Rubio®  Sil-O-Crème Facade
Rubio® Sil-O-Crème Facade is een hoogwaardige hydrofuge op basis van 
silaan-siloxaan en copolymeer. Wordt toegepast voor het impregneren van 
baksteen, betonklinkers, minerale pleisters en natuursteen.

Eigenschappen:
•	 Milieuvriendelijk, veilig in de verwerking
•	 Goede waterwering en waterafstotend
•	 Scheuroverbruggend en poriënvullend 

tot 500 micron
•	 UV-bestendig
•	 Door de thixotropie is het product 

nauwkeurig - zonder verlies of morsen - 
aan te brengen

•	 Waterdampdoorlaatbaar
•	 Verhindert mos- en algengroei
•	 Diepe penetratie
•	 Hoge alkalibestendigheid

Toepassing:
•	 Rubio® Sil-O-Crème maakt poreuze 

minerale ondergronden zoals baksteen, 
beton, ... waterwerend

Technische kenmerken:
•	 Werkzame	stofgehalte:	ca	40	%
•	 Densiteit: ca 0,95
•	 pH: neutraal
•	 Vlampunt: /
•	 Uiterlijk: melkachtige, witte pasta

art. omschrijving
1104876 Rubio® Sil-O-Crème Facade - emmer 10 kg

ACTIE

9  +  1
G R AT I S
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Isolatieschroef voor indirecte montage

Werkwijze:

NIEUW

art. lengte
L

plaatsingsdiepte in 
basisplaat

heff

isolatie klembereik
tfix

1121253 110 mm >= 50 mm 60 mm
1121254 130 mm >= 50 mm 70 - 80 mm
1121255 160 mm >= 50 mm 90 - 110 mm

L

tfix heff

Omwille van EPB-vereisten wordt er nog steeds dikker geïsoleerd. Het 
komt ook voor dat men in plaats van dikkere isolatiepanelen, meerdere panelen 
over elkaar monteert. Het monteren van de tweede rij isolatieplaten was tot nu toe 
niet zo eenvoudig… en vaak moest dit gebeuren met zeer lange isolatiepluggen 
die dan ook nog eens doorheen de eerste rij isolatieplaten ging.

Hiervoor is nu een oplossing. Met behulp van deze speciale plug bevestigt u de 
tweede	rij	isolatieplaten	aan	de	eerste	rij.	Hierdoor	krijgt	u	een	100%	winddicht	iso-
latieschild. Luchtstromen en koudebruggen die ontstaan bij het volledig doorboren 
of onzorgvuldig plaatsen van het isolatiepakket, worden met deze werkmethode 
gereduceerd. Toepasbaar in de meest voorkomende harde isolatiematerialen.

Werkwijze:
1. Basisplaat bevestigen op de draagmuur met een hiervoor geschikte isolatieplug.
2. Eventuele kieren en openingen afdichten met elastsich PU schuim
3. De tweede rij isolatiepanelen geschrankt plaatsen en vastschroeven met de 

isolatieschroef op de vorige laag
4. Naden van de isolatieplaat aftapen

Maatvoering:
•	 Isolatieschroef 110 mm: 60 mm
•	 Isolatieschroef 130 mm: 70 - 80 mm
•	 Isolatieschroef 160 mm: 90 - 110 mm

Isolatietypes:
•	 PIR, PUR, EPS en XPS

18V - 2-delige installatieset DCK250M3-QW

•	 DCD795 - XR Brushless klopboor- & schroefmachine 18V
•	 DCF886 - XR Brushless slagschroevendraaier 18V
•	 2 x XR li-ion 18V accu 4.0 Ah
•	 + koffer, lader

art.: 1106501

+ GRATIS
3de accu

18V - 4.0 Ah
XR li-ion

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Boorhamer 2,8 kg - SDS+ DH26PB(WS)

•	 Vermogen 830W
•	 Cap. beton: 24 mm

•	 Slagkracht: 3,2 J
•	 Toerental: 0 - 1100 t.p.m. 
•	 Cap.: hout (32 mm) / beton (26 mm)
•	 + koffer, zijhandgreep en diepteaanslag

art.: 1096412

+ GRATIS
boorhouder

13 mm
met SDS+
adapter

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs
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Isolatieplug BGIS
Bijzondere isolatieplug voor BGIS (buitengevelisolatiesystemen) ook vaak ETICS (external thermal insulation composite systems) genoemd.

Ontwerp:

Montage:
	Bepaal de dikte van uw isolatie
	Stel de dikte van de isolatie in op de schroefadapter met de aanslagring
	Boor doorheen de isolatie in de ondergrond met ø 8 mm (snelbouw: geen hamerfunctie gebruiken): diepte isolatie  
 dikte + 55 / 75 / 105 mm (afhankelijk van het type)
	Plaats de isolatieplug in het boorgat + breng de schroefadapter aan in de zeskant-aansluiting van de plug
	Draai de schroef aan met de adapter tot de de “aanslagring” tegen de isolatie komt
	De kleine opening die overblijft opvullen met pu schuim of de optioneel verkrijgbare opvuldopjes (BGIS plugs)

Werking: wat gebeurt er tijdens dit “schroefproces” ?
	De isolatieschotel tapt zich in de isolatie en drukt zo de schacht mee in het boorgat. De rotatiestop zorgt ervoor         
 dat de schacht van de plug niet mee draait. De afzonderlijke isolatieschotel kan zich in de isolatie trekken en duwt de   
 schacht in het boorgat.
	De dieptestop raakt op een bepaald moment de ondergrond
	De	metalen	schroef	trekt	nu	de	expansiezone	én	
	de compressiezone van de plug samen. De expansiezone zet de plug vast in de ondergrond en de compressiezone   
 zorgt ervoor dat de isolatieschotel tot de gewenste diepte in de isolatie komt.

Voordelen:
•	 1 plug voor alle isolatiediktes (van 10 tot 40 cm)
•	 Geschikt voor polystyreen en homogene minerale wol-platen
•	 Speciale isolatieschotel voor snel en perfecte verzinking in de isolatie, zonder de plaat te beschadigen
•	 ETA-keuring voor alle types ondergronden (klasse A, B, C, D) - ETA12/0208

Zeskant schroefadapter:
•	 Beschikbaar in 26 en 40 cm versie
•	 Isolatiedikte makkelijk af te lezen op de maatindeling
•	 Schroefdiepte in te stellen met de (diepte)aanslagring

3 types:
•	 Isolatieplug BGIS 0-10 mm : voor nieuwbouw
•	 Isolatieplug BGIS 0-30 mm = voor renovaties met een tolerantie-compensatie* van 0 tot 30 mm
•	 Isolatieplug BGIS 30-60 mm = voor renovaties met een tolerantie-compensatie* van 30 tot 60 mm 
•	 Indien er een BGIS wordt geplaatst op een bestaande ondergrond van buitenbepleistering, kan het zijn dat je dragende 

of basisondergrond wat dieper zit. Dan moet er een gedeelte van de oude afwerkingslaag door de plug mee overbrugd 
worden. Afhankelijk van de dikte van de oude afwerkingslaag kies je uw tolerantie-compensatie. (De gekozen plug 
met tolerantie-compensatie is dus afhankelijk van de dikte van de som van de niet dragende ondergronden… oude 
isolatielaag + oude pleisterlaag)

NIEUW

art. omschrijving expansie-
zone verpakking

1121199 isolatieplug 0 - 10 mm 100 st
1121200 isolatieplug 0 - 30 mm 100 st
1121201 isolatieplug 30 - 60 mm 100 st
1121202 opvuldopjes (BGIS plugs) 100 st
1121203 schroefadapter - 260 mm 1 st
1121204 schroefadapter - 400 mm 1 st





 

Aanslagring

Schroefadapter







Isolatieschotel: bijzondere isolatieschotel met een 
schroefdraad, die zorgt dat de plug zich doorheen 
de isolatie tot in het boorgat begeeft, en dit zonder 
de isolatieplaat te beschadigen. De isolatieschotel 
schroeft zich tot in de isolatie tot op de gewenste 
diepte en houdt de isolatieplaat voor het BGIS vast

Rotatiestop: verhindert dat de schacht van de 
plug meedraait tijdens de montage, terwijl de 
isolatieschotel vrij kan ronddraaien en zichzelf 
toch vrij in de isolatie kan inschroeven

Zeskant-schroefaansluiting: 
deze opening is voorzien voor 
de zeskant-schroefadapter

Dieptestop: op het ogenblik dat de diepte-
stop in contact komt met de ondergrond ver-
mijdt deze dat de plug te diep in het boorgat 
zou	gaan	én	activeert	tegelijk	de	werking	
van de expansie- en compressiezone

Compressiezone: deze zone van de 
schacht wordt samengedrukt wanneer de 
dieptestop de ondergrond bereikt heeft en 
zorgt ervoor dat de isolatieschotel de ge-
wenste diepte in de isolatie kan bereiken

1 plug voor
ALLE isolatiediktes!

(10 tot 40 cm)Expansiezone:	deze	zone	fixeert	de	
plug in alle types van ondergronden
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EPDM - dakbedekking
EPDM-folie voor allerlei toepassingen in de bouw, uiteraard als dakbedekking, maar ook meer 
en meer voorgeschreven voor gebruik als vochtkering in de muur.
Voor al wie kiest voor de hoogste kwaliteit.

Gebruik dakbedekking:
•	 Dakbedekking voor platte daken
•	 Dakherstellingen

Gebruik vochtkering:
•	 Op de fundering
•	 Aan de voet van de spouwmuur
•	 Boven muuropeningen (deuropeningen, vensteropeningen) rond muuropeningen
•	 Onder drempels

Kenmerken:
•	 1,14 mm dikte
•	 Zeer hoge kwaliteit / blijvend elastisch 
•	 Hoge druk-, perforatie- en scheurvastheid
•	 Bestand tegen meeste chemische producten in bouw gebruikt

art. omschrijving lengte
1055086 EPDM folie 10 cm

30 m

1055095 EPDM folie 20 cm
1055146 EPDM folie 30 cm
1055147 EPDM folie 40 cm
1055149 EPDM folie 50 cm
1055150 EPDM folie 60 cm
1068482 EPDM folie 70 cm
1055151 EPDM folie 80 cm
1055152 EPDM folie 100 cm
1055153 EPDM folie 120 cm
1087687 EPDM maatwerk

KWALITEIT in uw 
bouwwerken

Interesse in het 
plaatsen van EPDM ?

Contacteer ons nu voor een 
opleiding of bezoek bij u thuis 

of op de werf.

Platdakramen Luxlight

art. velden afmeting (l x d x h)
1101365 2 1610 x 1000 x 350 mm
1101366 3 2400 x 1000 x 350 mm
1101367 4 3190 x 1000 x 350 mm
1101368 5 3980 x 1000 x 350 mm
1101369 6 4770 x 1000 x 350 mm
1101370 7 5560 x 1000 x 350 mm

art. velden afmeting (l x d x h)
1101371 2 1610 x 1018 x 350 mm
1101372 3 2400 x 1018 x 350 mm
1101373 4 3190 x 1018 x 350 mm
1101374 5 3980 x 1018 x 350 mm
1101375 6 4770 x 1018 x 350 mm
1101376 7 5560 x 1018 x 350 mm

art. velden afmeting (l x d x h)
1101377 2 x 2 1694 x 1780 x 600 mm
1101378 2 x 3 2484 x 1780 x 600 mm
1101379 2 x 4 3274 x 1780 x 600 mm
1101380 2 x 5 4064 x 1780 x 600 mm
1101381 2 x 6 4854 x 1780 x 600 mm
1101382 2 x 7 5644 x 1780 x 600 mm

•	 Type: lessenaarsdak tegen de muur.
•	 Dit type lichtstraat wordt vaak toegepast in een aanbouw van 

de woning.
•	 Door de lichtstraat tegen de opgaande bestaande buitenmuur 

te plaatsen, wordt de oude daglichtinval maximaal hersteld. 
Hierdoor komt het daglicht vergelijkbaar zoals voorheen de 
woning in.

•	 De lichtstraat heeft een hellingshoek van 15 graden.
•	 De maximale inbouwhoogte is 12 m.
•	 Standaard kleuren: RAL9001 / RAL9010 of RAL7016

•	 Type: lessenaarsdak vrijstaand.
•	 Dit model is vrijwel identiek als de LDM-Basic, echter met het 

grote verschil dat het vrij te positioneren is op het dakvlak. 
Met als resultaat dat het daglicht binnenkomt daar waar u 
het wenst.

•	 Door de vrije plaatsing zijn de bouwkundige voorzieningen 
eenvoudiger.

•	 De hellingshoek is 15 graden.
•	 Met een maximale inbouwhoogte van 12 m.
•	 Standaard kleuren: RAL9001 / RAL9010 of RAL7016

•	 Type: zadeldak vrijstaand.
•	 Een vrijstaand dak, in een tent-

vorm, met als resultaat een symmetrische uitstraling.
•	 Door de grotere afmetingen en hoogte creëert en beleefd 

men een optisch ruimtelijker effect. Dit geeft een rustiger 
beeld in de ruimte.

•	 De beleving van de ruimte kan worden vergroot door toepas-
sing van de optie glazen zijkant. Dit geeft rondom zicht naar 
buiten.

•	 De positie van het zadeldak op het dak wordt meestal beke-
ken in relatie tot de binneninrichting.

•	 Standaard kleuren: RAL9001 / RAL9010 of RAL7016
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AluBand ondervorst
•	 Aluminiumband,	geprofileerd	en	

gekleurd, voorzien van Butyl-
plakstrips

•	 Verkrijgbaar in: antraciet en rood
•	 Lange levensduur
•	 Snelle en gemakkelijke montage
•	 Kan bevestigd worden met nieten
•	 Geen verrotting mogelijk
•	 Geen onderhoud nodig
•	 Geen kans op uitlogingen op het 

dak
•	 Universeel passend aan de ver-

schillende modellen van pannen.
•	 Gekeurd DIN 4108

AluForm loodvervanger
•	 Loodvervanger uit aluminium voorzien van een butyl-

laag als kleefzijde.
•	 Verkrijgbaar in: grijs, rood en zwart
•	 De gewafelde structuur sluit aan op alle 

panvormen.
•	 Geen kans op uitlogingen op het dak
•	 Ongevoelig voor uitzetting
•	 Gemakkelijk verwerkbaar
•	 Duurzaam en recycleerbaar
•	 Kan gebruikt worden bij:
•	 schouwafwerkingen
•	 aansluiting tegen 

opgaand metselwerk
•	 aansluitingen tussen 

verschillende 
gebouwen

art. breedte lengte kleur
1107674 28 cm 5 m antraciet
1107675 28 cm 5 m rood
1107676 33 cm 5 m antraciet
1107677 33 cm 5 m rood

Vogelwering
Optimale bescherming van uw dak of gevel tegen duiven, meeuwen,...

Kenmerken:
•	 Biedt een optisch onopvallend systeem.
•	 Heeft roestvrij stalen pinnen en metaalstaven met doorsnede 1,3 mm.
•	 De drager is een uv-bestendige polycarbonaat.
•	 Kan op alle soorten materialen aangebracht worden, o.a. 

steen, hout, zink, beton, baksteen.
•	 Hoogte: 115 mm
•	 Breedte: 140 mm
•	 art.: 1094815

Vogelwering
normaal - actieprijs
per lm -	15% -

per 50 lm -	20% -
per 150 lm -	25% -

art. breedte lengte kleur
1107678 32 cm 5 m rood
1107679 32 cm 5 m zwart
1107680 32 cm 5 m grijs
1107681 45 cm 5 m rood
1107682 45 cm 5 m zwart
1107683 45 cm 5 m grijs

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

KNUDSEN montagespieën

•	 Assortimentsbox van 245 spieën
•	 Uitzonderlijk hoge kwaliteit kunststof => splijt niet 

bij schroeven of nagelen, enorme belastingsca-
paciteiten

•	 Spieën zijn getand zodat ze onderling op elkaar 
te	fixeren	zijn,	ook	zijdelings,	rot	niet,	verduren	
niet, behouden hun afmetingen

Toepassing:
•	 Schrijnwerker, vloerder, tegelzetter, dakwerker, 

gyprocplaatser, ... voor het uitpassen van grote verschillen
•	 Plaatsen ramen, dorpels, vloeren, houten terrassen, parket, tegels, schrijnwerk, 

keukens, afkastingen, enz.

Inhoud box spieën:

b x l (mm)
h (mm)

30x80
10

40x80
8

45x90
15

45x150
25

h = 
opkant 70 st 60 st 75 st 40 st

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

BOX 245 stuks
normaal - actieprijs
per box -	10% -

per 3 boxen -	15% -

art.: 1021999

KNUDSEN afstandblokjes - montageblokjes

•	 Assortimentsbox van 520 stuks
•	 Snel, handig
•	 Uitzonderlijk hoge kwaliteit kunststof => splijt niet bij 

schroeven of nagelen
•	 Enorme belastingscapaciteiten
•	 Rotten niet, verduren niet, behouden hun afme-

tingen dankzij hoge kwaliteit kunststof
Toepassing:
•	 Schrijnwerker, vloerder, tegelzetter, dakwerker, 

gyprocplaatser, ... voor het uitpassen van kleine 
verschillen, plaatsen ramen, dorpels, vloeren, 
tegels, schrijnwerk, keukens, afkastingen, enz.

Inhoud box afstandblokjes:

h
l x b x

1 
mm

2 
mm

3 
mm

4 
mm

5
mm

50 x 22 x 52 st 52 st 52 st 52 st 52 st
100 x 22 x 52 st 52 st 52 st 52 st 52 st

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

BOX 520 stuks
normaal - actieprijs
per box -	10% -

per 3 boxen -	15% -

art.: 1020164

Kress 1400DS DUO-zaag
•	 De functionaliteit van een cirkelzaag en een precisie-kettingzaag in 1 toestel. 
•	 Superhandige machine voor schrijnwerkers, dakwerkers, bekisters, ...
•	 Met een toestel van 5.4 kg, zagen tot een diepte van 20 cm.
•	 Automatische kettingsmering
•	 Snel wisselen tussen blad en ketting

20 cm
1400 DS

art. 1087552
motor 1400 W
toerental 4700 tpm
zaagblad ø 190 mm
zaagdiepte blad 6.6 cm
zaagdiepte ketting 20 cm
verstek 45°
kettingsnelheid 12.9 m/s
gewicht 5.4 kg

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs
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Keylite dakramen 
 

Sarking schroeven
Gebruik:
•	 Voor constructies van vol hout en van breed gelamineerd 

grenen-, dennen- en sparrenhout.
•	 Houtconstructies
•	 Houten buizen in paneelconstructie
•	 Sarkingisolatie

Kenmerken:
•	 Extra brede schotelkop
•	 Deeldraadschroef
•	 Glijcoating
•	 ETA-gekeurd

Aanbevolen gebruik:
•	 Geen voorboren nodig bij balkconstructies

art. diameter lengte voor
isolatiedikte verpakking

1107715 8 mm 140 mm 60 mm 50 st
1107716 8 mm 160 mm 80 mm 50 st
1107717 8 mm 180 mm 100 mm 50 st
1107718 8 mm 200 mm 120 mm 50 st
1107719 8 mm 220 mm 140 mm 50 st
1107720 8 mm 240 mm 160 mm 50 st

•	 Extra brede 
schotelkop met 
vlak oplegvlak 
voor een betere 
aanpersdruk

•	 Extra veiligheid 
door lengtedrevel 
op kop

De schachtfrees verlaagt 
de inschroefweerstand 
voor eenvoudiger ver-
schroeven

Minder 
inschroef-
weerstand 
door sterke 
glijcoating

Onmiddellijke schroef-
start voor snelle en 
comfortabele bewerking

Dampschermfolie
Belgaflam	is	een	brandwerend	(damp)scherm	vervaardigd	uit	soepel	lage	densiteit	polyethy-
leen.	De	folie	is	wit	ingekleurd.	Belgaflam	werd	uitvoerig	getest	door	het	IFTH	en	Warington	
fire	en	voldoet	aan	de	E	norm	en	behaalde	tevens	de	A1,	M1	en	B1	classificatie.	Belgaflam	
wordt onder andere ingezet als dampscherm voor het bekomen van een wind - en damp-
dichte dak/wand constructie.

Kenmerken:
•	 Rekweerstand	MD:	>=	480%
•	 Rekweerstand	TD:	>=	580%
•	 Scheurweerstand: MD > 300 mN
•	 Waterdampdoorlatendheid: 1,1 g/m² / 24h 
(bij	23°C	en	85%	RV)

•	 µd-waarde:	>=	85	m	µd	(50%	HR,	23°C)
•	 Dikte: 0,18 mm
•	 Rol: 50 m²

Contacteer ons
voor een

offerte of hoeveel-
heidscondities

art. breedte lengte
1057160 2 m 25 m

Flick Fit  Bevestigingsbeugels
De voorgemonteerde Flick Fit 
Bevestigingsbeugels zijn 
makkelijk in gebruik en zorgen 
voor een snellere installatie.

Geïntegreerde Isolatie Kraag
Door simpel en alleen het 
tape weg te trekken, zet onze 
unieke geïntegreerde iso-
latie kraag uit en wordt de 
ruimte tussen het dakraam 
en het dak gevuld.

Click Fit Afdekkap 
& Gootstukken
Eenvoudig plaatst u de 
bovenkap door deze 
onder de clips te klikken. 
Hierdoor heeft u voor 
het plaatsen van de kap 
en de gootstukken veel 
minder schroeven nodig 
dan voorheen.

Bovenkap met 
laag	profiel
Het nieuwe ontwerp van 
de verzonken bovenkap 
zorgt samen met de 
standaard gootstukken 
voor	een	laag	profiel.

Design 
Handgreep
Onze slimline ventilatie 
greep heeft een nieuwe 
eigentijdse stijl..

Warm Edge 
Beglazing
Alle beglazing is nu 
voorzien van warm 
edge, waardoor er een 
nog betere bescherming 
is tegen condensatie.

Scharnier 
Fixeer Veer
Door het aange-
paste scharnier 
kan men met een 
moeiteloze bewe-
ging het raam in 
het kozijn plaatsen.

+  

art. raam + 
HTB

beglazing

art. raam + 
standaard 
beglazing

breedte
(cm)

hoogte
(cm) type

1116124 1111900 55 55 01XS
1116125 1111901 55 70 01S
1116126 1111902 55 78 01
1116127 1111903 55 98 02
1116128 1111904 55 118 01C
1116129 1111905 55 140 01F
1116130 1111906 55 160 01G
1116131 1111907 66 78 03A
1116132 1111908 66 98 03B
1116133 1111909 66 118 03
1116134 1111910 66 140 03F
1116135 1111911 66 160 03G
1116136 1111912 78 55 04XS
1116137 1111913 78 78 04A
1116138 1111914 78 98 04
1116139 1111915 78 118 05
1116140 1111916 78 140 06
1116141 1111917 78 160 04G
1116142 1111918 94 55 07XS
1116143 1111919 94 78 07A
1116144 1111920 94 98 07B
1116145 1111921 94 118 07C
1116146 1111922 94 140 07F
1116147 1111923 94 160 07
1116148 1111924 114 55 08XS
1116149 1111925 114 70 08S
1116150 1111926 114 78 08A
1116151 1111927 114 98 08B
1116152 1111928 114 118 08
1116153 1111929 114 140 08F
1116154 1111930 114 160 08G
1116155 1111931 134 78 09A
1116156 1111932 134 98 09
1116157 1111933 134 118 09C
1116158 1111934 134 140 10
1116159 1111935 134 160 09G

•	 Veelzijdig dakraam met centrale as, geschikt voor 
enkele of meervoudige toepassingen in ieder dak met 
een helling tussen de 15° - 90°

•	 Afwerking: natuurlijk grenen
•	 Kies uw beglazing
•	 Kies ook uw gootstuk: voor dakpannen of leien

HTB beglazing (norm in België):
•	 4 mm geharde buitenruit.
•	 20 mm gevuld met Argon gas.
•	 Gelaagde binnenruit van 2 x 3mm  

voorzien van 2 folies
•	 Volgens norm NBN S23-002
 
Standaard beglazing:
•	 4 mm geharde buitenruit.
•	 20 mm gevuld met Argon gas.
•	 4	mm	float	binnenruit	met	Low	‘E’	coating
•	 Warm Edge beglazing

of

Gootstuk dakpannen Gootstuk leien
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Keylite zoldertrap (KYL)
De Keylite Zoldertrap is speciaal ontworpen voor een snelle en eenvoudige 
installatie. 

Kenmerken:
•	 Flick-Fit installatie
•	 Standaard voorgemonteerde bevestigingbeu-

gels voor eenvoudige installatie van onderaf
•	 Doorlopende afdichting rond het luik vermindert 

warmteverlies.
•	 Standaard voorzien van een voorgemonteerde 

leuning
•	 36mm dik geïsoleerd wit luik met een U-waarde 

van 1.1w/m2k*
•	 Uniek afneembare ladder en daarmee eenvou-
dig	door	één	persoon	te	installeren.

•	 Verzonken sluitsysteem
•	 Antislip traptreden
•	 Zwaluwstaartverbinding op alle traptreden
•	 Voorzien van anti-kras beschermdoppen

art. breedte
(cm)

lengte
(cm)

hoogte
(cm) delen

1112401 550 1100 280 4
1112402 550 1200 280 3
1112403 550 1200 320 4
1112404 600 1000 280 4
1112405 600 1200 280 3
1112406 600 1200 320 4
1112407 700 1000 280 4
1112408 700 1200 280 3
1112409 700 1200 320 4

NIEUW
Aluthermo Quattro dampscherm
•	 Het	eerste	dunne,	multireflecterende,	meerlagige	

isolerend dampscherm dat over de hele oppervlakte 
thermisch gelast is.

•	 Bestaat uit twee lagen zuiver, gepolijst en tegen 
oxidatie behandeld aluminium van 30 micron. Deze 
aluminiumlagen worden gescheiden door twee la-
gen luchtbelletjes in honingraatmotief die omgeven 
zijn	door	een	brandwerende	polyethyleenfilm	en	
twee extra lagen zuiver aluminium, plus brandwe-
rend en vochtafstotend polyethyleenschuim.

•	 Vormt zomer en winter een bijna ondoorlaatbare 
barrière tegen infraroodstraling.

Het geheel is flexibel en bestaat uit deze opeen-
volgende lagen:
1. Een tegen oxidatie behandeld vel zuiver aluminium 

van 30 micron
2. Een laag droge luchtbellen in brandwerend 

polyethyleen
3. Een tegen oxidatie behandeld vel zuiver aluminium
4. Brand- en vochtwerend polyethyleenschuim
5. Een tegen oxidatie behandeld vel zuiver aluminium
6. Een laag droge luchtbellen in brandwerend 

polyethyleen
7. Een tegen oxidatie behandeld vel zuiver aluminium 

van 30 micron

Kenmerken:
•	 Dikte: +- 10 mm
•	 Brandklasse: Bs1d0
•	 Sd waarde: > 6000 m
•	 Afmetingen (bxl): 1,20 m x 25 m (30 m²)
•	 art.: 1118088

NIEUW

Isotec XL - sarking dakisolatiesysteem
WAT?
Isotec is een innovatief Sarking Daksysteem (isolatie bovenop kepers of spanten) dat u toelaat alle 
traditionele dakopbouwfases in 1 fase uit te voeren. 
Het systeem bevat isolatie, panlatten, onderdak, tengellat en dampscherm die in 1 tijd gemonteerd 
kunnen	worden,	in	plaats	van	afzonderlijke	plaatsing	van	(1)	onderdakfolie,	(2)	stoflatten,	(3)	panlat-
ten, (4) isolatie en (5) dampscherm in telkens een afzonderlijke fase. Wordt dit bij het ISOTEC 
systeem in fase afgewerkt. Het grote voordeel van dit systeem is dus een enorme tijdswinst en 
besparing in werkuren.

HOE?
Contacteer ons voor uw project.
We bezorgen u een offerte op maat.
Materialen worden per project uitgerekend en geleverd.

Kenmerken:
•	 Isotec beantwoordt aan alle eisen van geventileerde en geïsoleerde hellende daken.
•	 Gezchikt voor renovatie en nieuwbouw van daken
•	 Hoog isolerend vermogen
•	 De	zelfdragende	panelen	zijn	licht	in	gewicht	en	makkelijk	hanteerbaar.	Eénmaal	geplaatst	

vormen ze een ononderbroken isolatieschild, vrij van koudebruggen. De bovendakse plaatsing 
maakt het bovendien mogelijk om reeds afgewerkte zolders te isoleren.

•	 Dankzij een productie op maat kunnen de panelen aangepast worden aan elk dakpanformaat.

Plaatsing:
•	 Alle	traditionele	dakopbouwfasen	worden	in	één	keer	uitgevoerd.
•	 Het paneel combineert alle producten die tot nog toe apart werden aangebracht.
•	 Het plaatsen gaat zeer snel en sluit het risico op fouten en koudebruggen uit.
•	 Het paneel is onmiddellijk dragend en te belopen
•	 Contacteer ons voor de volledige brochure, plaatsingsmethode en dakafwerkingen

Het paneel:
•	 Paneel uit hard PUR / PIR* schuim
•	 Beide zijden bekleed met cacheerlaag in gelakt en gewafeld aluminium
•	 Versterkt	door	geïntegreerde	geprofileerde	metalen	panlat
•	 “Open panlat” bevordert de microventilatie tussen pan en plaat
•	 Lengte van het paneel : 390 cm
•	 Kopse kanten : V - verbinding
•	 Lange kanten : L - sponning
•	 Breedte van het paneel varieert in functie van de vereiste panlatafstand (tussen 18 en 69 cm)
•	 Dikte van het paneel: 8 / 10 / 12 / 14 / 16 cm
•	 Breedtes = afhankelijk van de door u gekozen dakbedekking.
•	 * : optioneel

art. dikte Rd-waarde lengte breedte
1121419 80 mm 3,47 m²K/W

390 cm
van 24 - 42 cm 

afhankelijk van het type pan
(*<24 cm en tot 69cm mogelijk op vraag)

1121420 100 mm 4,34 m²K/W
1121421 120 mm 5,21 m²K/W
1121422 140 mm 6,08 m²K/W
1121423 160 mm 6,95 m²K/W

Contacteer ons
voor uw

projecten
en we bezorgen u 

een offerte op maat









	dampscherm
	tengellat
	thermische isolatie
	onderdakfolie
	panlat

NIEUW

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Aluthermo Quattro

ACTIE
B i j  a a n ko o p  va n

5  ro l l e n
G R AT I S

1  ro l  va n
1 , 2 0 m  x  6 , 2 5 m 

( 7 , 5 m ² )
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Raamprofiel pvc met kleefstrook voor 
afdekfolie (binnenpleisterwerken)
•	 Lengte: 2,4 m
•	 Kleven	op	raamprofiel,	achter	1	deel	in	te	pleisteren	en,	kleefstrook	

af te breken
•	 Toepassing: makkelijk afkleven ramen

art. afmeting verpakking
1093090 6 mm 30 st
1093092 8 mm 30 st
1093091 10 mm 20 st

6 / 8 / 10 mm

kleef-breekstrip

Stuka-werken ?
contacteer ons

voor een
offerte op maat !

Pleisterweefsel
•	 Rollengte: 100 m
•	 Binnen: wit - 95 g/m²
•	 Buiten: blauw - 135 g/m²

art. producten breedte maaswijdte
1003679 pleisterweefsel binnen 95 g/m² 10 cm

5 x 5 mm
1003639 pleisterweefsel binnen 95 g/m² 12,5 cm
1003637 pleisterweefsel binnen 95 g/m² 25 cm
1003635 pleisterweefsel binnen 95 g/m² 50 cm
1003641 pleisterweefsel binnen 95 g/m² 100 cm

1003649 pleisterweefsel buiten 135 g/m² 100 cm 10 x 10 mm

binnen buiten

Stuka-werken ?
contacteer ons

voor een
offerte op maat !

Hoekbeschermers binnenpleisterwerk
•	 Pleisterdikte: 7 mm
•	 Aluzinc (op aanvraag alu, inox)
•	 Ronde gaten (op aanvraag: vierkante gaten)
•	 Verpakking: 20 stuks per bundel

art. producten
1093009 hoekbeschermer 1,0 m
1093010 hoekbeschermer 1,2 m
1093011 hoekbeschermer 1,5 m
1093012 hoekbeschermer 1,8 m
1093013 hoekbeschermer 2,0 m
1093014 hoekbeschermer 2,2 m
1093015 hoekbeschermer 2,4 m
1093016 hoekbeschermer 2,5 m
1093017 hoekbeschermer 2,6 m
1093018 hoekbeschermer 2,7 m
1093019 hoekbeschermer 2,8 m
1093020 hoekbeschermer 3,0 m
1093021 hoekbeschermer 3,5 m
1093022 hoekbeschermer 4,0 m

28 m
m

3,8 mm

Stuka-werken ?
contacteer ons

voor een
offerte op maat !

Plaasterstop binnenpleisterwerk 

Afstrijkprofiel binnenpleisterwerk

art. afmeting verpakking
1093042 2,6 m - 6 mm 20 st
1093043    3 m - 6 mm 20 st
1093044 2,5 m - 9 mm 25 st
1093045    3 m - 9 mm 25 st

6 / 9 m
m

40 mm

art. producten
1093054 afstrijkprofiel 2,6 m - 6 mm
1093055 afstrijkprofiel 3 m - 6 mm

•	 Pleisterdikte : 6 mm (op aanvraag 10 
of 13 mm)

•	 Aluzinc (op aanvraag inox)
•	 Verpakking: 50 stuks per bundel

•	 Pleisterdikte: 6 of 9 mm
•	 Aluzinc (op aanvraag alu, inox)

6 m
m

22 mm

ALU stukadoorsrijen
Alu afgeschuinde rij:
•	 Breedte: 100 mm
•	 Schuine kant: 45 mm
•	 Hoogte: 18 mm
•	 Dikte: 1,2 mm

Alu h-rij:
•	 Breedte: 114 mm
•	 Hoogte: 28 mm
•	 Dikte: 1,2 mm

art. omschrijving
1054775 alu rij  -  1,5 m
1054776 alu rij  -  2 m
1054777 alu rij  -  2,5 m

art. omschrijving
1094861 alu h-rij  -  1,5 m
1094862 alu h-rij  -  2 m
1094863 alu h-rij  -  2,5 m

Barnier - oranje PVC tape
BARNIER - Oranje pvc tape BARNIER 6095
Oranje	kleefband	op	basis	van	geplastificieerde	pvc,	
met een zeer sterke kleefmassa. Afplakken van niet te 
behandelen bouwdelen tijdens schilders- en stukadoors-
werkzaamheden.

•	 Temperatuurbestendig: 70°C
•	 Dikte: 0,125 mm
•	 Kleefkracht: 150 gr/cm
•	 Treksterkte: 2,2 kg/cm
•	 Rek:	120%
•	 Inzetduur: max. 1 week

normaal  - actieprijs
per rol -	10% -

per 30 rollen mix* -	15% -
per doos -	20% -

*mix = keuze uit tapes uit deze folder

art. breedte lengte verpakking
1003263 50 mm 33 m 36 st

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

FLEX mixers
+ 

G
R

AT
IS

ex
tra

 m
en

gs
ta

af
MXE 1100 R 1800 VR R 2000

art. 1083788P 1003797P 1003799P
vermogen 1080W 1800W 2000W
toeren 150 - 530 t.p.m. 200 - 590 t.p.m. 570 t.p.m.
aansluiting M14 M18 M18
gewicht 4,7 kg 6,1 kg 6,1 kg
mengstaaf inclusief mengstaaf

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs
Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs
Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs
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Fiba tape - weefselband
•	 Zelfklevende gaasband voor op naden van gipskartonplaten
•	 Lengte: 90 m
•	 Breedte: 5 cm
•	 Verpakking: 24 stuks
•	 art.: 1013003

HOEVEELHEIDSPRIJZEN
per karton (24 rollen) -

per 3 kartons -
> 6 kartons -

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Snelbouw- / gipskartonplaatschroeven op band
•	 De speciale dubbele kop minimaliseert het scheuren van het papier en vermijdt daardoor 

papieren braampjes rond de kop. Dit betekent een besparing van tijd en geld en resulteert 
in gladde en vlakke wanden.

•	 De constante en scherpe punt zorgt samen met de dubbele spoed voor snel en gemakkelijk 
indraaien.

•	 Fijne	draad	voor	het	bevestigen	van	gipsplaat	tegen	metalen	profielen.
•	 Zeer soepele band. Zorgt voor perfecte aanvoer van de schroeven in het magazijn van de 

machine.

•	 Standaard dikte: 3,5
•	 Voor andere afmetingen, contacteer ons.
•	 *: prijzen geldig bij ongewijzigde 

grondstofprijzen

9 + 1 
GRATIS

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

afmeting fijne	draad
3,5 x 25 1106940
3,5 x 35 1106941
3,5 x 45 1106942

Snelbouw- / gipskartonplaatschroeven los
•	 De speciale dubbele kop minimaliseert het scheuren 

van het papier en vermijdt daardoor papieren braampjes 
rond de kop. Dit betekent een besparing van tijd en geld 
en resulteert in gladde en vlakke wanden.

•	 De constante en scherpe punt zorgt samen met de dub-
bele spoed voor snel en gemakkelijk indraaien.

•	 Fijne draad voor het bevestigen van gipsplaat tegen 
metalen	profielen.

•	 Standaard dikte: 3,5
•	 Voor andere afmetingen, contacteer ons.
•	 *: prijzen geldig bij ongewijzigde grondstofprijzen

11 + 1 
GRATIS Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs
afmeting fijne	draad
3,5 x 25 1106943
3,5 x 35 1106944
3,5 x 45 1106945
3,5 x 55 1106946

Resultaat met 
gewone kop

Resultaat met 
de speciale kop

Gipsplaat verticaal C-profiel
•	 C-vormig	stijlprofiel	voor	scheidings-	en	voorzetwanden
•	 Breedte: 50 mm
•	 Ook beschikbaar op aanvraag: 70, 75, 100, 125 en 150 mm
•	 Dikte: 0,6 mm
•	 Verpakking: 8 stuks

Gipsplaat horizontaal U-profiel
•	 U-vormig	vloer-	en	plafondprofiel	voor	scheidings-	en	voorzetwanden
•	 Breedte: 50 mm
•	 Ook beschikbaar op aanvraag: 70, 75, 100, 125 en 150 mm
•	 Dikte: 0,6 mm
•	 Verpakking: 8 stuks
•	 Ook verkrijgbaar met mousse

Gipsplaat draagprofiel plafond
•	 C-profiel
•	 Primair	en/of	plaatdragend	profiel	voor	plafonds
•	 Breedte: 60 mm
•	 Hoogte: 27 mm
•	 Lengte: 4 m
•	 Verpakking: 10 stuks
•	 art.: 1093365

Gipsplaat randprofiel plafond
•	 U-profiel
•	 Breedte A: 50 mm
•	 Hoogte: 27 mm
•	 Lengte: 4 m
•	 Verpakking: 10 stuks
•	 art.: 1093366

Gipsplaat profiel toebehoren
Akoestische band (A)
•	 Soepele dichtingsband
•	 Dichtingsband	voor	tussen	de	profielen	en	de	ruwbouw

Verbindingsstuk (B)
•	 U-vormig verbindingsstuk
•	 Voor	onderlinge	verbinding	van	de	profielen

Plafondhanger (C)
•	 Voor	het	bevestigen	van	primaire	profielen	aan	houten	balken
•	 Bevestigen aan de zijkanten van houten balken
•	 Voorzien van gaten

Hanger met veer (D)
•	 Voor	het	bevestigen	van	primaire	profielen
•	 Te gebruiken met de ophangdraad met oog

Hanger met dubbele veer (E)
•	 Voor	het	bevestigen	van	primaire	profielen
•	 Te gebruiken met de ophangdraad met oog

Ophangdraad met oog (F)
•	 Staaldraad voorzien van een oog
•	 Voor	het	ophangen	van	plafondprofielen	in	combi-

natie met de hangers met veer

Kruisverbinder (G)
•	 Voor	het	verbinden	van	primaire	en	plaatdragende	profielen

Montagebeugel (H)
•	 Plooibeugel	voor	bevestiging	van	de	plafondprofielen
•	 Voorzien van gaten
•	 Kan rechtstreeks bevestigt worden tegen alle ondergronden
•	 Zeer geschikt voor bekledingen onder schuine daken

Noniushanger (I)
•	 Voor	het	bevestigen	van	primaire	profielen
•	 Te gebruiken in combinatie met de bovenhanger en 2 clips hangers
•	 Zeer geschikt voor gebruik onder schuine daken

Bovenhanger (J)
•	 Te gebruiken in combinatie met de noniushanger en 2 clips hangers

Clips hanger (K)
•	 Voor het verbinden en borgen van de Noniushanger en de bovenhanger
•	 Steeds 2 stuks gebruiken

* Alle bovenstaande toebehoren zijn verpakt per 100 stuks, behalve de 
akoestische band.

art. lengte
1093312 2,4 m
1093313 2,6 m
1093314 2,8 m
1093315 3 m
1093316 3,2 m
1093317 3,6 m
1093318 4 m

Afbouwwerken ?
contacteer ons

voor een
offerte op maat !

art. lengte
1093353 4 m

A

B

C D

E F

G

H

I

J

K
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Randstroken - randisolatie
•	 Opstaande randisolatie, randstroken
•	 Geplaatst tussen de muur en in te 

werken bij chapewerken
•	 Dient als afscherming van de muur, 

uitzettingsvoeg, en contactgeluidsisolatie

Kenmerken:
•	 Uitstekende contactgeluidsreductie
•	 Elastisch
•	 Waterbestendig dankzij de gesloten 

celstructuur
•	 Chemisch inert / bestand tegen meeste 

chemicaliën

art. hoogte dikte lengte 3 st 6 st 12 st
1087641 10 cm

5 mm 100 m
Contacteer ons 

voor uw 
beste prijs

1087631 14 cm
1087643 20 cm

Chapenetten glasvezel op rol
•	 Glasvezel chape-netten voor het verstevigen van 

chapevloeren. Het net wordt 2/3 diepte van de 
chapedikte geplaatst voor een optimale werking. 
Bestand tegen meeste chemicaliën

•	 Op rol: voordeel geen overlappingsverlies
•	 Maasgrootte: 40 x 40 mm
•	 Gewicht: 145 g/m²

art. omschrijving afmeting 1 rol 6 rollen
1043681 chapenet op rol 1 x 50 m - -

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Chapenetten
•	 Versterken van chape-vloeren
•	 Verzinkte chape-netten
•	 Maasgrootte: 50 x 50 mm
•	 Pallet = 700 stuks

art. omschrijving afmeting 100 st 350 st 700 st
1002151 chapenet 50 x 50 mm 1 x 2 m - - -

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Lithofin KF cementsluierverwijderaar
•	 Zorgt voor zuivere, ontsluierde oppervlakken.
•	 Voor alle keramische vloeren zoals ruwe en gladde 
keramische	tegels,	fijnverglaasde	grès	en	terracotta.

•	 Verwijdert moeiteloos cementsluiers, voegselresten, 
roest, kalk- en andere verharde vuillagen.

•	 Ideaal voor gebruik binnenshuis
•	 Concentraat / zuurhoudend / 

snelwerkend
•	 Reukloos - zonder dampen
•	 Voor binnen en buiten
•	 Verbruik: ca. 20-30 m²/liter
•	 Inhoud: 1 liter
•	 art.: 1106767

ACTIE
9  +  1

G R AT I S

Parketlijm
Rectavit 255 FiberTech is een universele, elastische, vezelversterkte 
parketlijm op basis van FiberTech Reinforced MS polymeer speciaal 
voor volvlaksverlijming van alle types parket met tand-groefsysteem.

Eigenschappen:
•	 Vezelversterkt: verhoogde structu-

rele versterking in de lijm
•	 Versnelde krachtopbouw: beloop-

baar na 3u, schuurbaar na 16u
•	 Elastisch, hoge eindsterkte
•	 Makkelijk smeerbaar
•	 Lijmrillen behouden standvermo-

gen, optimale lijmoverdracht
•	 Meerlaags tot 25 cm breed, mas-

sief tot 19 cm breed
•	 Alle ondergronden incl. op tegels, 

vloerverwarming,…

Toepassingsgebied:
•	 Alle houtsoorten, incl. bamboe / 

alle houten ondervloeren
•	 Ideaal voor grote massieve plan-

ken en massief parket
•	 Op alle types ondergronden: 

poreus, niet-poreus, glad, onder-
parket, egaline, cementgebonden 
chape en anhydrietvloer, beton- en 
tegelvloer, geëmailleerde tegels,…

•	 16 kg - art.: 1107672
+ GRATIS lijmkam

Betegelingsdoek 30 m x 1 m
Flexibel, waterdicht membraan voor een volledige vochtafdichting en ontkoppeling onder 
tegels en natuursteen. Toe te passen in douches, badkamers en andere vochtbelaste ruimtes. 

Technische eigenschappen:
•	 Dun 3-lagige membraan welke uit 2 lagen polypropyleen bestaat met daar tussen een 

waterdichte laag polyethyleen.
•	 Kleur: geel
•	 Dikte: +/- 0,4 mm
•	 Gewicht: +/- 260 g/m²
•	 Hechtsterkte: = 0,4 N/mm² (EN 1348)
•	 Temperatuurbestendigheid: - 30°C tot + 90°C
•	 Min. UV-resistentie: 500 uur (DIN EN ISO 4892-3)
•	 Bestandheid tegen waterdruk: > 1,5 bar (DIN EN 1928 (Version B))

•	 art.: 1100890 - lxb: 30 m x 1 m

*Opgelet: kleur kan 
afwijken van de foto!

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs
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Weber.col plus
Hoogperformante,	flexibele	en	stofvrije	tegellijm	voor	het	plaatsen	van	tegels	
en natuursteen met alle porositeit, van klein tot zeer groot formaat, op muren 
en vloeren, binnen en buiten, bij nieuwbouw en renovatie

•	 Klasse C2ET: (C2) verbeterde hechting, (E) verlengde open 
tijd, (T) hoge afglijdingsweerstand

•	 Open tijd: 30 minuten / versteltijd: 20 minuten
•	 Wachttijd voor invoegen: 24 uren
•	 Wachttijd voor ingebruikname vloer: 24 - 48 u
•	 Zetdikte: 2 tot 10 mm
•	 art.: 1085068 - Weber.col plus grijs 25 kg
•	 art.: 1085069 - Weber.col plus wit 25 kg: (plaatsen natuur-

steen of wanneer wordt opgevoegd met een witte of lichte 
voegmortel)

•	 1 pallet = 42 zakken

20 zakken
+ 1 GRATIS

39 zakken
+ 3 GRATIS

AANRADER
Topkwaliteit

Omnicem PL85
Flexibele, all-round poedertegellijm.

•	 Voor alle mogelijke keramische vloer- en wandtegels, 
gekalibreerde natuursteen, chape-composiet tegels, 
(glas)mozaïek en steenstrips

•	 Geschikt voor vrijwel alle kritische ondergronden 
zoals oud tegelwerk, beton, en toepassingen zoals 
zwembaden, terrassen

•	 Laagdikte tot 15 mm
•	 Wand en vloer
•	 Binnen en buiten toepasbaar
•	 Classificatie	conform	NBN	EN	12004:	C2TE.	S1
•	 art.: 1100887 - Omnicem PL85 grijs 25 kg
•	 art.: 1103103 - Omnicem PL85 wit 25 kg
•	 1 pallet = 40 zakken

19 zakken
+ 1 GRATIS

37 zakken
+ 3 GRATIS

AANRADER
Topkwaliteit

Bouw- en tegelplaten
•	 Bouw- en tegelelementen voor de afbouw, geschikt voor wand en vloeraf-

werking
•	 Toepassing: niet dragende scheidingswanden, voor het creëren van 

“elementen” die later betegeld worden, zoals wastafels, kasten, afkasting 
van de badkuip, afkasting van buisdoorvoeren, zitbanken, bergruimtes, 
douches...

•	 Kern uit geëxtrudeerd PS
•	 Beide	zijden	zijn	voorzien	van	glasvlies	met	versterkte	gemodificeerde	

mortellaag
•	 Stabiel, warmte-isolerend, duurzaam, en makkelijk verwerkbaar
•	 Direct betegel-, plamuur- en bepleisterbaar
•	 Ook geschikt voor vochtige ruimtes doordat ze praktisch geen water 

opnemen
•	 De platen zelf kunnen verlijmd worden tegen bestaande muren, of ge-

schroefd op bijvoorbeeld metal-studs

op aanvraag:

tegel-elementen 

voor 

inloopdouches

op aanvraag:

montageset voor 

bekleden van wc-

inbouwreservoir

art. omschrijving dikte afmeting (lxb)
1096456 bouwplaat 4 mm 130 x 60 cm
1096457 bouwplaat 6 mm 130 x 60 cm
1096458 bouwplaat 10 mm 130 x 60 cm
1096459 bouwplaat 10 mm 260 x 60 cm
1096462 bouwplaat 20 mm 260 x 60 cm
1096463 bouwplaat 30 mm 260 x 60 cm
1096464 bouwplaat 40 mm 260 x 60 cm
1096465 bouwplaat 50 mm 260 x 60 cm
1096466 bouwplaat 60 mm 260 x 60 cm
1096467 bouwplaat 80 mm 260 x 60 cm
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Universele neutrale SILICONEN - Silirub 2
Eigenschappen:
•	 Duurzame neutrale universele silico-

nenkit

Toepassing:
•	 Alle gebruikelijke bouwvoegen
•	 Aansluitvoegen
•	 Uitzettingsvoegen tussen verschillende 

constructiematerialen
•	 Afdichtingen tussen pvc, upvc en glas
•	 Afdichtingen tussen hout en glas
•	 Topafdichting beglazing

Kleuren:
•	 Transparant (art. 1009065)
•	 Wit (art. 1009066)
•	 Grijs (art. 1009067)
•	 Zwart (art. 1009069)
•	 Bruin (art. 1009070)
•	 Beige (art. 1009073)
•	 Andere kleuren

actie
actieprijs én

14 + 1
gratis

normale prijs -
nu per doos -
per 2 dozen -

15 kokers per doos

Fix All X-treme
Eigenschappen:
•	 Extreem hoge aanvangskleefkracht van minimaal 400 kg/m².
•	 Snelle doorharding / Vrijwel reukloos
•	 Goed verwerkbaar middels standaard bijgeleverde driehoek-

spuitmond
•	 Zeer hoge kleefkracht (zonder primer)
•	 Blijvend elastisch na uitharding en zeer duurzaam
•	 Bevat geen isocyanaten, solventen, zuren of halogenen
•	 Uitstekende weerstand tegen UV-bestraling en alle weers-

invloeden
•	 Zeer goede hechting op de meeste ondergronden, zelfs licht 

vochtig.

Toepassingen:
•	 Verlijmingen in bouw- en metaalindustrie.
•	 Verlijmen en monteren van voorwerpen, panelen, platen, 

planken ... op de meest uiteenlopende materialen.
•	 Krat met 12 kokers - art.: 1121415

Fix All High Tack
Eigenschappen:
•	 Hoge aanvangskleefkracht (ondersteu-

ning niet altijd noodzakelijk)
•	 Snelle doorharding
•	 Goed verwerkbaar
•	 Zeer hoge kleefkracht (zonder primer)
•	 Blijvend elastisch na uitharding en zeer 

duurzaam
•	 Vrijwel reukloos
•	 Overschilderbaar met watergedragen 

systemen
•	 Uitstekende weerstand tegen alle weer-

sinvloeden
•	 Bevat geen isocyanaten en geen 

siliconen
•	 Goede hechting op vochtige ondergrond

Verpakking:
•	 Standaard 290 ml
•	 Wit: 1009109
•	 Grijs: 1009110
•	 Transparant*: 1009108

actie
actieprijs +

zwaar skeletpistool 

bij 2 dozen

normale prijs -
nu per doos -
per 2 dozen -

12 kokers per doos

+
GRATIS

PU pistoolschuim Low Expansion
Eigenschappen:
•	 Fijn doseerbaar PU schuim met een 

lage uitzetting. Goed vullend vermogen, 
maar zwelt minder uit, ideaal voor 
ramen en deuren.

•	 PU schuim 750 cc

Toepassing:
•	 Montage van ramen en deuren
•	 Opvullen van holle ruimten
•	 Afdichten van alle openingen in dak-

constructies
•	 Aanbrengen van een akoestisch 

scherm
•	 Aanbrengen van een geluidsdempende 

laag
•	 Optimaliseren van isolatie in koel-

techniek
•	 art.: 1009126

normale prijs -
nu per doos -
per 3 dozen -

12 kokers per doos

actie
actieprijs +

1 pistool Compact

bij 3 dozen

+
GRATIS

Click & Fix Low Expansion
Eigenschappen:
•	 Hoge vormstabiliteit (geen krimp of 

postexpansie)
•	 Groot vullend vermogen, maar zwelt 

minder fel uit
•	 Uitstekende hechting op alle materialen 

(geen PE, PP en PTFE)
•	 Hoge isolatiewaarde, thermisch en 

akoestisch
•	 Uitstekende montage-eigenschappen
•	 Zeer nauwkeurig doseerbaar

Toepassing:
•	 Montage van ramen en deuren
•	 Opvullen van holle ruimten
•	 Afdichten van alle openingen in dak-

constructies
•	 Aanbrengen van een akoestisch 

scherm
•	 Optimaliseren van isolatie in koel-

techniek
•	 art.: 1009124

normale prijs -
nu per doos -
per 4 dozen -

12 kokers per doos

actie
actieprijs +

1 pistool Compact

bij 3 dozen

+
GRATIS

14 + 1 
GRATIS

PU rugvulling
De PU rugvulling is gemaakt van een opencellig polyurethaanschuim. Door de open 
cellen wordt lucht afgevoerd en daardoor ontstaat er geen blaasvorming bij het afkitten. 
Polyurethaan is een zacht materiaal, waardoor deze voegvulling een groot voegverloop kan 
opvangen. Rugvulling, in te brengen in diepere voegen, als vulbasis bij het opkitten.

Toepassingsgebied:
•	 Dient ter opvulling van dilatatie- en aansluitvoegen in de bouw.

Producteigenschappen:
•	 Voorkomt driezijdige hechting
•	 Geen blaasvorming bij het kitten

art. diameter verpakking
1106634 10 mm 500 m
1106635 15 mm 250 m
1106636 20 mm 200 m
1106637 25 mm 100 m
1106638 30 mm 100 m
1106639 35 mm 50 m
1106640 40 mm 50 m
1106641 50 mm 50 m
1106642 70 mm 25 m

normale prijs -
nu per krat -

12 kokers per krat
Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

18V - Accu kitpistool DCG180RAX

•	 Maximale spuitdruk: 5000N
•	 Spuitsnelheid: 0-28mm/sec
•	 18V li-ion batterij - 2 Ah
•	 Gewicht: 2,1 kg
•	 + koffer, lader, accu, veiligheidsbril, kokerhouder cpl 300 ml en 600 ml

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

art.: 1115316
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Elastisch pistoolschuim
•	 PU	schuim	-	flexibel	pistoolschuim
•	 Dit schuim is aan te bevelen wanneer in het kader van EPB luchtdichtheids-

proeven gedaan worden (in combinatie met luchtdichtheidsfolies)
•	 INHOUD: 880 ml

Toepassing:
•	 Bij luchtdicht bouwen, in combinatie met luchtdichte folies
•	 Bij	bouwknoop:	aansluiting	tussen	muur	en	raamprofiel
•	 Isoleren van voegen die veel kunnen bewegen

Voordelen:
•	 Bestand tegen warmte, water en vele chemicaliën
•	 Overschilderbaar en af te werken met pleister
•	 Vochtuithardend, hoge opbrengst
•	 Licht snijdbaar
•	 Hoge	flexibiliteit,	meer	dan	35%
•	 Zeer lage nadruk
•	 Hoog herstellingsvermogen
•	 Verwerkbaar vanaf -3°C
•	 Zeer hoge opbrengst
•	 art.: 1069694

Universele zwelband/voegband Illmod 602
Wat?
•	 Universeel voegband is een geïmpreg-

neerd, voorgecomprimeerd schuimband 
bestemd voor de slagregendichte 
afdichting van voegen en aansluitingen bij 
kozijnen.

•	 Klasse: BG1

Eigenschappen:
•	 Slagregendicht tot 600 Pa
•	 Weerbestendig
•	 Dampdoorlatend
•	 Groter toepassingsgebied
•	 Op rollen, gecomprimeerd met eenzijdige zelfkle-

vende laag.

art. breedte uitzetting lengte verpakt per
1089634 12 mm 3 - 7 mm 8 m 25 st
1089632 15 mm 5 - 15 mm 4,5m 20 st
1089633 25 mm 10 - 24 mm 7 m 12 st

Contacteer ons
voor een

offerte of hoeveel-
heidscondities

Pistoolschuim ZEER LAGE EXPANSIE

Wat?
•	 PU schuim - pistoolschuim met extreem lage na-expansie
•	 professionele	kwaliteit,	tot	50%	meer	rendement
•	 INHOUD: 880 ml

Toepassing:
•	 Geschikt voor het vullen en af te dichten van gaten en voegen rondom 

raam- en deurkozijnen. Het dient als een warmteisolerend materiaal met 
optimale hechting.

Eigenschappen:
•	 Zeer goed warmte- en geluidisolerende eigenschappen
•	 Uitstekende hechting op vrijwel elk materiaal
•	 Bestand tegen warmte, water en vele chemicaliën

Kenmerken:
•	 NIEUW SCHUIM! Vul met de juiste dosering en het schuim stopt 

vrijwel direct met na-expanderen
•	 Speciaal ontwikkeld voor rondom raam- en deurkozijnen
•	 Tot	50%	meer	rendement	per	bus	dan	gebruikelijk	PU-schuim
•	 Te gebruiken tot -10°C

opgelet bij 

prijsvergelijk

inhoud = 880 ml

Professioneel PU-schuim lage expansie
Pistoolschuim
Wat?
•	 PU schuim - pistoolschuim met lage na-expansie
•	 Professionele kwaliteit
•	 INHOUD: 750 ml

Toepassing:
•	 Afdichten, isoleren en vullen van aansluitingen, voegen, naden en 

kieren.

bv.:
•	 Ruimte tussen raam en deurkozijnen en de muur
•	 Aansluitnaden van nokken, kepers, dakkapellen, ...
•	 Doorvoeringen van leidingen en pijpen
•	 Verlijmen en afdichten van isolatieplaten

Eigenschappen:
•	 Hoge spuitsnelheid
•	 Lage na-expansie (low expansion)
•	 Bestand tegen warmte, water en vele chemicaliën
•	 Overschilderbaar
•	 Afwerkbaar met pleister

art.: 1069692

ACTIE-
PRIJS
én 

G rat i s
p i s t o o l

=

PU - pistoolschuim
normaal - actieprijs
per stuk -	10% -

per 6 stuks -	12% -
per 12 stuks -	15% -

12 x

PISTOOL
GRATIS

bij afname per doos
(= 12 bussen)

ACTIE-
PRIJS
én

1 1  +  1
G R AT I S

PU - pistoolschuim
normaal - actieprijs

per 12 stuks -	15% -

art. omschrijving
1089635 FM355 - pistoolschuim

1107693 FM355 - voordeelbox (10 bussen + pistool 
+ pistoolreiniger)

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

LIJM en KIT - ALLES IN ÉÉN KOKER !
Fix & Seal: LIJMEN, AFKITTEN & MONTEREN.

Toepassing:
•	 Lijmen en monteren op vrijwel alle 

ondergronden.
•	 AFKITTEN: van alle voegen, naden 

en kieren.

Eigenschappen:
•	 Hoge, blijvende elasticiteit
•	 Snelle sterkteopbouw
•	 Overschilderbaar
•	 Krimpvrij:	100%	lijmkit
•	 Geen randzone-vervuiling

Kleuren:
•	 Transparant (art. 1022183)
•	 Wit (art. 1022182)
•	 Grijs (art. 1022185)

ACTIE-
PRIJS
én

9  +  3
G R AT I S

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Griffon POLYMAX lijm
Toepassing:
•	 Hoogwaardige universele montagelij-

men voor binnen en buiten.
•	 Verlijmen van hout, gips, steen, natuur-

steen, beton, cellenbeton, hardschuim, 
kunststoffen, ...

Eigenschappen:
•	 Zeer snelle sterkte-opbouw
•	 Zeer hoge aanvangshechting
•	 Blijvend elastisch
•	 Zeer goed vullend vermogen
•	 Zeer hoge eindsterkte
•	 Goed standvermogen
•	 Krimpvrij:	100%	lijm
•	 Geen randzone vervuiling
•	 Oplosmiddelvrij
•	 Weerbestendig 
•	 Overschilderbaar
•	 Kleur: wit
•	 art.: 1022186

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

ACTIE-
PRIJS
én

9  +  3
G R AT I S

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

1 1  +  1
G R AT I S
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KIP Schilderstape goldtape 308
•	 Premiumproduct voor de scherpste verfranden met zeer goede 

hechting en treksterkte.
•	 Temperatuurbestendig: 80°C
•	 Dikte: 0,09 mm
•	 Kleefkracht: 1,69 N / 10 mm
•	 Treksterkte: 36,5 N / 10 mm
•	 Rek:	6,1%
•	 Inzetduur: 6 maanden

KIP - maskingtape 309
Scherpe verfkanten en uitstekend te verwijderen, zelfs van de meest 
kwetsbare ondergronden.
 
•	 Temperatuurbestendig: 60°C
•	 Dikte: 0,10 mm
•	 Kleefkracht: 1,3 N / 10 mm
•	 Treksterkte: 31,7 N / 10 mm
•	 Rek:	8%
•	 Inzetduur: 8 weken

KIP beschermfolie
Aan	één	zijde	over	het	gehele	oppervlak	zelfklevende,	sterke	LDPE	
folie in groen-transparant en transparant. Voor bescherming van glasoppervlakken, trappen, 
tapijt, stenen vloeren, bij schilder- en stukadoorswerken.
•	 Temperatuurbestendig: tot 40°C
•	 Dikte: 0,05 mm
•	 Kleefkracht: 3,5 N / 25 mm
•	 Treksterkte: 30 N / 25 mm
•	 Rek:	250%
•	 Inzetduur: 3 weken

actie 15 mm 19 mm 25 mm 30 mm 38 mm 50 mm
normale prijs Contacteer ons 

voor uw 
beste prijs

per rol -	10%
30 rollen mix* -	15%

per doos -	20%
*mix = keuze uit tapes op deze paginas

art. breedte lengte verpakking
1083199 15 mm 50 m 32 st
1060341 19 mm 50 m 24 st
1083200 25 mm 50 m 24 st
1060342 30 mm 50 m 16 st
1083201 38 mm 50 m 12 st
1060343 50 mm 50 m 12 st

actie 19 mm 25 mm 30 mm 38 mm 50 mm
normale prijs Contacteer ons 

voor uw 
beste prijs

per rol -	10%
30 rollen mix* -	15%

per doos -	20%
*mix = keuze uit tapes op deze paginas

art. breedte lengte verpakking
1083205 19 mm 50 m 14 st
1083206 25 mm 50 m 12 st
1083207 30 mm 50 m 10 st
1083208 38 mm 50 m 8 st
1083209 50 mm 50 m 6 st

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

actie 75 mm 125 mm 250 mm 500 mm 1000 mm
normale prijs Contacteer ons 

voor uw 
beste prijs

per rol -	10%
30 rollen mix* -	15%

per doos -	20%
*mix = keuze uit tapes op deze paginas

art. breedte lengte verpakking
1083224 75 mm 100 m 36 st
1083225 125 mm 100 m 24 st
1022576 250 mm 100 m 12 st
1003733 500 mm 100 m 6 st
1003735 1000 mm 100 m 6 st

KIP Schilderstape - maskingtape
Uitstekende standaard masking tape. Licht gekrepte tape met goede 
kleefkracht en goed hechtvermogen. Goede impregnatie. Voor eenvoudige en kortstondige 
afdekwerkzaamheden op gladde ondergronden binnenshuis.
•	 Temperatuurbestendig: tot 66°C
•	 Dikte: 0,12 mm
•	 Kleefkracht: 4,38 N / 10 mm
•	 Treksterkte: 31,5 N / 10 mm
•	 Rek:	9%
•	 Inzetduur: kort

actie 18 mm 24 mm 30 mm 36 mm 48 mm
normale prijs Contacteer ons 

voor uw 
beste prijs

per rol -	10%
30 rollen mix* -	15%

per doos -	20%
*mix = keuze uit tapes op deze paginas

art. breedte lengte verpakking
1003737 18 mm 50 m 32 st
1003739 24 mm 50 m 24 st
1003745 30 mm 50 m 20 st
1003741 36 mm 50 m 16 st
1003743 48 mm 50 m 12 st

KIP - PVC verpakkingstape
Bruine verpakkingstape van een gladde en plooibare PVC-folie. 
Veilig afsluiten van middelzware tot zware kartonnen verpakkingen en voor transportbevei-
liging.
 
•	 Temperatuurbestendig: 60°C
•	 Dikte: 0,06 mm
•	 Kleefkracht: 2,4 N / 10 mm
•	 Treksterkte: 60 N / 10 mm
•	 Rek:	30%

normaal - actieprijs
per rol -	10% -

per 30 rollen mix* -	15% -
per doos -	20% -

*mix = keuze uit tapes op deze paginas

art. breedte lengte verpakking
1021754 50 mm 66 m 36 st

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Voordeelactie potloden LYRA

Potlood PROFI 333
24 cm - ovaal

art.: 1013354
normaal - actieprijs
per stuk -	10% -

per 10 stuks -	15% -
per doos = 100 st -	25% -

•	 het	échte	originele	schrijnwerkerspotlood
•	 professionele kwaliteit
•	 makkelijk aan te scherpen
•	 ideaal voor markeringen op hout

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Potlood PROFI 331
24 cm - ovaal

art.: 1013355
normaal - actieprijs
per stuk -	10% -

per 10 stuks -	15% -
per doos = 100 st -	25% -

•	 potlood voor de steenkapper
•	 professionele kwaliteit
•	 makkelijk aan te scherpen
•	 ideaal voor markeringen op steen, beton en 

andere ruwe oppervlakken

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

•	 universeel potlood
•	 ideaal voor markeringen op gladde op-

pervlakken: tegels, keramiek, kunststof, 
glas, plastic

•	 makkelijk te verwijderen

Potlood Cellugraph
24 cm - driehoek

art.: 1020186
normaal - actieprijs
per stuk -	10% -

per 10 stuks -	15% -
per doos = 100 st -	25% -

Potlood LYRA DUO
18 cm

art.: 1013356
normaal - actieprijs
per stuk -	10% -

per doos = 12 st -	15% -
2 dozen = 24 st -	25% -

•	 markeerpotlood rood/blauw
•	 beide uiteinden aangescherpt
•	 voor	fijne	markeringen/correcties
•	 voor installatie van warm/koud water

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Potlood PROFI 334S
24 cm - ovaal

art.: 1087560
normaal - actieprijs
per stuk -	10% -

per 10 stuks -	15% -
per doos = 100 st -	25% -

•	 potlood voor de schrijnwerker
•	 professionele kwaliteit
•	 ideaal voor markeringen op nat hout (ook 

droog hout)

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

ø 10 - 17 mmPotloodslijper LYRA

art.: 1087561
normaal - actieprijs
per stuk -	10% -

per 10 stuks -	15% -
per doos = 25 st -	25% -

•	 slijper voor potloden van verschillende for-
maten met een diameter tussen 10-17 mm

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs
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KIP duoband
Dubbelzijdig klevende tape uit een soepele PVC-folie. 
Premiumkwaliteit voor professionele doeleinden. 
Voor het aanbrengen van afdekmateriaal op wanden, 
vloeren, ramen, vensterbanken, deuren e.d. Zowel 
binnen als buiten.

•	 Temperatuurbestendig: tot 40°C
•	 Dikte: 0,09 mm
•	 Kleefkracht: 6 N / 25 mm
•	 Treksterkte: 75 N / 25 mm
•	 Rek:	200%
•	 Inzetduur: 6 weken

KIP - steenband
PE-gecoat enkelzijdig klevende textielband. Afdek-
werkzaamheden op pleisterwerk en steen, zowel 
binnen als buitenshuis. Makkelijk scheurbaar en 
bestand tegen water, olie, ...
Hoogwaardige steenband voor de professionele 
markt met een speciale lijm. Grote kleefkracht, 
uiterst plooibaar. 

•	 Temperatuurbestendig: 93°C
•	 Dikte: 0,275 mm
•	 Kleefkracht: 7,11 N / 10 mm
•	 Treksterkte: 47,3 N/ 10 mm
•	 Rek:	15%
•	 Inzetduur: kort

normaal - actieprijs
per rol -	10% -

per 30 rollen mix* -	15% -
per doos -	20% -

*mix = keuze uit tapes op deze paginas

art. breedte lengte verpakking
1003721 48 mm 50 m 24 st

KIP masker - raamafdekfolie
Hoogwaardige, blauwe textieltape met milieuvriendelijke 
PE-afdekfolie in professionele kwaliteit. De folie hecht zichzelf 
aan de ondergrond door statische lading. Snel afplakken en 
maskeren van ramen. Geschikt binnen als buiten.
•	 Temperatuurbestendig: tot 40°C
•	 Dikte: 0.29 mm
•	 Kleefkracht: 3,14 N / 10 mm
•	 Treksterkte: 51 N / 10 mm
•	 Rek:	13%	/	inzetduur:	3	weken

actie 55 cm 110 cm 150 cm 210 cm 260 cm
normale prijs Contacteer ons 

voor uw 
beste prijs

per rol -	10%
30 rollen mix* -	15%

per doos -	20%
*mix = keuze uit tapes op deze paginas

art. breedte lengte verpakking
1003723 55 cm 20 m 60 st
1003725 110 cm 20 m 60 st
1003727 150 cm 20 m 40 st
1003729 210 cm 20 m 40 st
1003731 260 cm 17 m 30 st

normaal - actieprijs
per rol -	10% -

per 30 rollen mix* -	15% -
per doos -	20% -

*mix = keuze uit tapes op deze paginas

art. breedte lengte verpakking
1020030 25 mm 25 m 48 st

KIP duo-steenband - 38 mm
Dubbelzijdig klevende tape voor makkelijk aanbrengen van afdekma-
teriaal op steen en stucwerk.
 
•	 Temperatuurbestendig: 60°C
•	 Dikte: 0,30 mm
•	 Kleefkracht: 5,7 N / 10 mm
•	 Treksterkte: 48 N / 10 mm
•	 Rek:	12%
•	 Inzetduur: kort

normaal - actieprijs
per rol -	10% -

per 30 rollen mix* -	15% -
per doos -	20% -

*mix = keuze uit tapes op deze paginas

art. breedte lengte verpakking
1020031 38 mm 25 m 32 st

KIP - PE tape
Gladde pvc masking tape uit sterke en soepele PVC folie. Bescher-
ming van gladde ondergronden (hout, alu, glas, ...). Ideaal voor 
PVC-ramen.
 
•	 Temperatuurbestendig: -40°C tot +60°C
•	 Dikte: 0,10 mm
•	 Kleefkracht: 1,72 N / 10 mm
•	 Treksterkte: 20 N / 10 mm
•	 Rek:	280%
•	 Inzetduur: 6 weken

normaal - actieprijs
per rol -	10% -

per 30 rollen mix* -	15% -
per doos -	20% -

*mix = keuze uit tapes op deze paginas

art. breedte lengte verpakking
1083245 50 mm 33 m 36 st

KIP - oranje PVC tape
Gladde pvc masking tape uit sterke en soepele PVC folie. Bescher-
ming van gladde ondergronden (hout, alu, glas, ...)
 
•	 Temperatuurbestendig: 40°C
•	 Dikte: 0,12 mm
•	 Kleefkracht: 4,3 N / 25 mm
•	 Treksterkte: 51 N / 25 mm
•	 Rek:	176%
•	 Inzetduur: 3 weken

normaal - actieprijs
per rol -	10% -

per 30 rollen mix* -	15% -
per doos -	20% -

*mix = keuze uit tapes op deze paginas

art. breedte lengte verpakking
1003719 50 mm 33 m 36 st

KIP - oranje PVC tape
Makkelijk afrolbare premium PVC-tape voor de professionele markt.
Rolt zeer makkelijk af.
 
•	 Temperatuurbestendig: 80°C
•	 Dikte: 0,13 mm
•	 Kleefkracht: 1,56 N / 10 mm
•	 Treksterkte: 18 N / 10 mm
•	 Rek:	150%
•	 Inzetduur: 6 weken

normaal - actieprijs
per rol -	10% -

per 30 rollen mix* -	15% -
per doos -	20% -

*mix = keuze uit tapes op deze paginas

art. breedte lengte verpakking
1083240 50 mm 33 m 36 st

AANRADER
prijs / 

kwaliteit

KIP - blauwe textieltape
Tape	van	een	42	mesh	textiel	met	een	kleeflaag	uit	natuurrubber.
Inzetbaar bij een groot aantal afdek- en afplakwerkzaamheden op gebruikelijke achtergron-
den zowel binnens als buitenshuis.
Ideaal voor het aftapen van stucloper en protectie-
doek, scheurt makkelijk en recht af.
 
•	 Temperatuurbestendig: 40°C
•	 Dikte: 0,29 mm
•	 Kleefkracht: 3,44 N / 10 mm
•	 Treksterkte: 20 N / 10 mm
•	 Rek:	13%
•	 Inzetduur: 3 weken

normaal - actieprijs
per rol -	10% -

per 30 rollen mix* -	15% -
per doos -	20% -

*mix = keuze uit tapes op deze paginas

art. breedte lengte verpakking
1083281 50 mm 25 m 30 st

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs
Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs
Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs
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Curtain-Wall - Starter kit
450 cm

Starter kit (450 cm) - inhoud:
•	 1 draagtas 
•	 4 telescopische staanders (hoogte 170 cm tot 400 cm)
•	 3 headers 150 cm incl. folie (hoogte 400 cm)
•	 16 staanderclips
•	 4 multiklemmen
•	 Uitbreidbaar met tal van opties en accessoires
•	 art.: 1116327

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Curtain-Wall - Pro kit

720 cm

Pro kit (720 cm) - inhoud:
•	 2 draagtassen 
•	 7 telescopische staanders (hoogte 170 cm tot 400 cm)
•	 2 headers 90 cm incl. folie (hoogte 400 cm)
•	 2 headers 120 cm incl. folie (hoogte 400 cm)
•	 2 headers 150 cm incl. folie (hoogte 400 cm)
•	 28 staanderclips
•	 7 multiklemmen
•	 Uitbreidbaar met tal van opties en accessoires
•	 art.: 1116328

Draagtas

ZIPWALL - tijdelijke scheidingswand tegen stof en vuil
•	 Zipwall is een tijdelijk stofscherm
•	 Ideaal bij renovaties en verbouwingen
•	 Eenvoudig en snel te plaatsen
•	 Houdt stof en vuil weg uit andere delen van het gebouw
•	 In combinatie met een stofafzuiging kan u ervoor zorgen dat u zelf ook niet in het stof staat

Voordelen:
•	 Werken kunnen uitgevoerd worden zonder veel overlast voor inwoners of gebruikers
•	 Bedrijven of instellingen hoeven niet worden stilgelegd
•	 Tijdsbesparing, minder schoonmaakkosten achteraf
•	 Enthousiaste eindklanten: mond aan mondreclame “een professionele aannemer die alles proper achter laat”
•	 Uw imago als professioneel vakbedrijf
•	 Te gebruiken in combinatie met standaard PE-folie of PE-vellen (geen speciale folie nodig)
•	 In combinatie met stofazuiging: betere gezondheid voor werknemers, bewoners en omgeving

ZIPWALL
 professioneel 

stofschermsysteem
bekijk nu de film op 

www.uniconstruct.be

90 - 600 cm

Startpakket - inhoud:
•	 1 transporttas 
•	 4 telescoopstangen (tot 3,60 m)
•	 4 plafondplaten
•	 2 zelfklevende ritssluitingen
•	 4 gripdisks (antislip bodemplaatjes)
•	 Uitbreidbaar met tal van opties en accessoires
•	 art.: 1070136

+ GRATIS
PE folie op rol 
(hxl) 3x20m
art.: 1070073

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs
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Permafix Evapo
ademend, vloeistofdicht
beschermend (160 g/m²), zelfklevend

Kenmerken:
•	 Bovenlaag: ademings-actief membraam (70 g/m² / 24 h). Laat onderliggend vocht door naar 
boven	en	houdt	vloeistof	tegen	langs	bovenzijde	(vraag	onze	technische	fiche).	Beschermt	
tegen vocht, vuil en mechanische beschadigingen tijdens de bouwfase.

•	 Onderlaag: ademend polyestervlies (blauw) , met zelfklevende coating

Eigenschappen:
•	 Ademend van onder naar boven
•	 Vloeistofdicht van boven naar onder
•	 Schokabsorberend
•	 Zelfklevend
•	 Herbruikbaar

Toepasbaar op:
•	 Natuursteen
•	 Hout
•	 Nat gelegde vloerbedekkingen

Permafix 1130 
beschermend (370 g/m²), vloeistofdicht
absorberend, zelfklevend

Kenmerken:
3-lagen
•	 Bovenlaag: absorberend polyestervlies
•	 Tussenlaag: vloeistofdichte tussenfolie
•	 Grondlaag: polyestervlies, geïmpregneerd 

met zelfklevende anti-slipcoating

Eigenschappen:
•	 Erg schokabsorberend : 370 g/m²
•	 Vloeistofdicht
•	 Absorberend
•	 Zelfklevend

Toepassing:
•	 Beschermt prefab betondelen tegen 

vallende voorwerpen, puin, vallend gereed-
schap, water en verf.

Permafix 1135 
absorberend (1l/m²), vloeistof en oplosmiddeldicht, 
beschermend (240 g/m²), zelfklevend

Kenmerken:
3-lagen
•	 Bovenlaag: sterk absorberend (1l/m²) polyestervlies
•	 Tussenlaag: vloeistofdichte 

en oplosmiddelbestendig 
membraan

•	 Grondlaag: polyestervlies, ge-
impregneerd met zelfklevende 
anti-slipcoating

Eigenschappen:
•	 Sterk absorberend
•	 Vloeistofdicht
•	 Oplosmiddelbestendig
•	 Schokabsorberend
•	 Zelfklevend

Permafix 1110 - Schildervlies
schildervlies, zuigend
beschermend (220 g/m² katoenvezel)

Kenmerken:
2-lagen
•	 Bovenlaag: absorberend katoenvlies - 220 g/m²
•	 Grondlaag: vloeistofdichte PE-antislip folie 

Eigenschappen:
•	 Licht absorberende werking vloeistoffen (verf)
•	 Voeistof wordt niet verder verspreid
•	 Vloeistofdichte onderlaag
•	 Schokabsorberend
•	 Herbruikbaar

art. omschrijving
1089586 Permafix	Evapo	-	160	g/m²	-	1m	x	50m

art. omschrijving
1059721 Zuig- schildervlies - 220 g/m² - 1m x 50m

art. omschrijving
1059746 Permafix	1130	-	1m	x	25m

art. omschrijving
1064409 Permafix	1135	-	240	g/m²	-	1m	x	25m

AANRADER
TOP

product

Permafix standaard
vloeistofdicht, zelfklevend, beschermend (180 g/m²)

Kenmerken:
•	 3-lagen polyestervlies
•	 Grondlaag: zelfhechtende coating onderaan
•	 Tussenlaag: polyestervlies 180 g/m² = hoge mechanische beschermingsfactor
•	 Bovenlaag: vloeistofdichte en afveegbare PE-folie

Toepassing:
•	 Bescherming tegen water, verf, mechanische bescherming, ...

Voordelen:
•	 Herbruikbaar
•	 Professioneel afdekken en beschermen van vloeren, trappen, meubels, ...
•	 Alternatief voor protectiekarton
•	 Ondoorlaatbaar voor vloeistoffen
•	 Beschermend voor de ondergrond
•	 Antislipcoating onderaan
•	 Leggen zonder tape, door zelfhechtende adhesieve coating 

onderkant
•	 Krult niet op bij leggen
•	 Zeer makkelijk op trappen, neemt vorm aan van ondergrond

Gebruik:
•	 Afrollen + niet meer vast tapen
•	 Herbruikbaar, zeer snel opnieuw op-

rollen (laat geen lijmresten achter)
•	 Enorme tijds- en materiaalbespa-

ring, geen afval achteraf

Standaardformaat:
•	 art. 1059718 - standaard: breedte 

1 m x 50 m
Op aanvraag verkrijgbaar:
•	 Smalle trappenfolie 65 cm
•	 Brede rollen voor grote oppervlak-

tes: 2 m x 50 m

art. omschrijving breedte lengte
1059718 Permafix	standaard	180	g/m²	-	1m	x	50m 1 m 50 m
1059719 Permafix	-	breedformaat	-	180	g/m² 2 m 50 m
1069746 Permafix	-	trappen	-	180	g/m² 65 cm 25 m

Permafix standaard
rollen (1 x 50 m)

normaal - actieprijs
per stuk -	10% -

per 3 stuks -	15% -
per 6 stuks -	20% -

Protectiekarton - 280 g/m² - 75m² per rol
•	 Rollen van 75 m². Economische oplossing voor het afdekken van vloeren bij schilder, 

stukadoors of verbouwingswerken.

•	 Protectiekarton bestaat uit een gelamineerde kartonfolie met 
langs weerszijden een LDPE folie die voorkomt dat vloeistoffen 
doordringen tot op de af te schermen vloer. Egaal wit karton 
zorgt dat er geen problemen meer zijn met bedrukkingen die 
afgeven op de ondergrond, of doorsijpelen van vocht door de 
“rietgaatjes” die er zijn bij gewone drankverpakkingen.

•	 Afrollen en vasttapen op de ondergrond
•	 Belangrijke kenmerken voor vergelijking:

•	 280 g/m² / weerszijden LDPE-folie van (2 x 14 g/m²)
•	 art.: 1000191

HOEVEELHEIDSPRIJZEN
per 6 stuks - opgelet

rol = 75 m²per 12 stuks -
per pallet (32 stuks) -

Opgelet bij 
vergelijkingen

ons protectiekarton =
280 g/m²

75 m² per rol
weerszijden PE folie

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs
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WOONHUISVENTILATIE - systeem D + WTW met flexibele kunststof kanalen.

 TOEVOER van verse lucht naar de 
‘droge	ruimtes‘	(slaapkamers,	woonkamer,	
bureau, ...)

	AFVOER van vervuilde lucht vanuit 
de	‘natte	ruimtes‘	(toilet,	keuken,	badkamer,	
berging)

	Ventilator-Unit Sentinel Kinetic PLUS, 
voorzien van WTW. Met een rendement van 
92%.

	Luchttransportslangen, verdeelboxen 
UNIFLEXPLUS+, alle luchttransportslangen 
van de unit tot de ventielen. Zowel voor toevoer 
als afvoer.


geïsoleerde ka-
nalen voor ver-
binden van de 
unit met dak- of 
muurdoorvoeren 
en anderzijds 
de	uniflexplus+	
verdeelboxen



























 Ventilator: Systeem D met WTW 92%
•	 Ventilator	voor	systeem	D	met	92%	warmtete-

rugwinning
•	 Kleine afmetingen en lichtgewicht
•	 Debiet: 230 m³/u of 440 m³/u
•	 3 of 4 standen
•	 Constantvolumemotoren: uiterst energiezuinig 

en zeer stil (30dB(A) op 3 m)
•	 Automatische	zomerbypass	(100%)
•	 Makkelijke installatie: aansluiting van alle kana-

len kan zowel horizontaal als verticaal
•	 Geïntegreerd intelligent digitaal bedieningspa-
neel	met	filterdetectie,	foutmelding,	enz.

•	 Plug-n-play programma: voor makkelijke en ac-
curate aansluiting van de gewenste detectoren, 
sensoren of de afstandsbediening

•	 Geïntegreerde,	vervangbare	dubbele	G3-filters
•	 Externe condensatie-afvoer
•	 Volledig geïsoleerde behuizing

art. type gewicht standen capaciteit
1079591 kinetic 17 kg 3 230 m³/u
1079592 kinetic+ 23 kg 4 440 m³/u

 Uniflex plus + flexibele slang
Uniflex	plus	+	luchtleidingsysteem
•	 Flexibele luchtleidingsysteem
•	 Lage inbouwhoogte
•	 Weinig compo-

nenten
•	 Uniek kliksysteem: 

eenvoudig te 
installeren en tijds-
besparend

•	 Buiten geribbeld 
voor sterkte

•	 Binnen door spe-
ciaal	procédé	glad	
afgewerkt

•	 Met tüv-goedkeuring 
voor het gebruiken 
voor ademlucht

art. omschrijving diameter lengte
1078677 flexibele	slang 63 mm 50 m

 Uniflex plus + luchtleidingsysteem
•	 Flexibele luchtleidingsysteem
•	 Lage inbouwhoogte
•	 Weinig componenten
•	 Uniek kliksysteem: eenvoudig te installeren en tijdsbesparend
•	 Buiten geribbeld voor sterkte
•	 Binnen	door	speciaal	procédé	glad	afgewerkt
•	 Met tüv-goedkeuring voor het gebruiken voor ademlucht

Uniflex plus + ventielen
•	 Uniflex	ventielset,	voorzien	van	toevoer-	of	afvoerventiel,	betondoorvoer	+	aansluitbox	voor	

maximaal 3 slangen (= 75 m³/h)

 Uniflex plus + verdeelboxen
•	 Uniflex	verdeelbox,	voor	het	aansluiten	van	meerdere	slangen	om	te	verbinden	met	grote	

luchtkanalen om naar unit te gaan. Hoogte slechts 8 cm.

VENTILATIE

VERPLICHT IN ELKE 

NIEUWBOUW

Woonhuisventilatie 

plaatsen?

Contacteer ons nu voor 

meer informatie !

Verplichtingen STS 
P 73-1

vanaf januari 2016

Ventilatieverslaggever

Ventilatie-voorontwerp

Ventilatie-prestatieverslag 
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WOONHUISVENTILATIE - systeem D + WTW met galva kanalen

Dakdoorvoer plat dak

Buisisolatie

Dakdoorvoer schuin dak

Spiraalbuis galva

Sonoflex
Flexibel geïsoleerd

Dampdichte geïsoleerde 
buis galva

Bocht galva RVS ventilatierooster

Dampdichte geïsoleerde 
bocht galva

Verbinding galva

Mecano
Geluidsdemper

Ventielen 
toevoer

Mecano
Plat kanaal

Mecano
Koppeling

Mecano
Reductie

ModuloGeluidsdemper Ventielen 
afvoer

Mecano
Bocht

Mecano
T-stuk

Mecano
Verlengde 
bocht

Woonhuisventilatie 

plaatsen?

Contacteer ons nu voor 

meer informatie !

Ventilatie unit: Systeem D met WTW + 90%
•	 Ventilator	voor	systeem	D	met	+	90%	warmteterugwinning
•	 Druk gestuurde ventilator
•	 RF-bediening 4 standen
•	 Filtratie: G3
•	 Automatische 

bypass
•	 Externe 

aansluitmo-
gelijkheden: 
Calamiteits-
contact, 
CO2 - sen-
sor, vochtsen-
sor, temperatuur-
sensor, PIR - sensor (niet 
alle combinaties mogelijk)

•	 Optioneel: digitaal bedieningspaneel

art. type gewicht standen capaciteit
1106925 tallinn 340 25 kg 4 340 m³/u
1106927 tallinn 480 25 kg 4 480 m³/u

Galva ventilatiekanalen
•	 Ventilatiebuizen uit gegalvaniseerd staal volgens de norm EN 10346
•	 Corrossiebestendigheid klasse C2

Voordelen:
•	 Beste luchtdichtheid
•	 Laagste weerstand
•	 Desinfecterende werking
•	 Goed reinigbaar zonder schade

A

art. afb. diameter lengte
1102020

A

80 mm 3 m
1102022 100 mm 3 m
1102024 125 mm 3 m
1102028 160 mm 3 m
1102030 180 mm 3 m

VENTILATIE - voorontwerp en prestatieverslag
Wettelijk verplicht vanaf 01-01-2016

Wij helpen u graag verder met een ...
•	“STS-conform ventilatie”-voorontwerp
•	Boor- en leidingenplan (bij bestelling)
•	Volledig assortiment residentiële ventilatie
•	Offertesysteem voor residentiële ventilatie
•	Opstart service voor het inregelen en voor 

de opmaak van het ventilatieverslag



Deze brochure richt zich uitsluitend tot personen, bedrijven en instellingen die de aangekochte 
producten uitsluitend in het kader van hun beroepswerkzaamheid gebruiken. Deze brochure richt 
zich	niet	tot	particulieren.	Prijzen	excl.	21%	btw,	excl.	bebat,	excl.	recupel	en	zonder	verbintenis.

V.U.: Walter Six  - Ringlaan 49 - B-8480 Ichtegem
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Keramische kachel 3kW
•	 Draagbare keramische kachel in degelijk metalen geelgelakte behuizing, voorzien van 
kunststof	handgreep.	Met	PTC	technologie	(positieve	temperatuur	coëfficient).	Dit	betekent	
o.a. een snelle opwarming en lange 
levensduur van de kachel. Ideale 
oplossing voor het verwarmen van 
werkplaatsen. De kachels zijn 
uitgerust met thermostaat en over-
verhittingsbeveiliging.

•	 Spanning: 230V
•	 Vermogen: 3000W
•	 2 standen: 1500 - 3000W
•	 Thermostaat
•	 Oververhittingsbeveiliging

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

art.: 1118238

Elektrische kachels Basic

Basic 2 kW Basic 3,3 kW Basic 5 kW Basic 9 kW
art. 1117849 1117850 1117851 1117852
spanning 230V 230V 400V 400V
vermogen 2000W 3300W 5000W 9000W
standen 3 2 2 2
thermostaat ja ja ja ja
oververhittings-
beveiliging ja ja ja ja

normaal
Contacteer ons 

voor uw 
beste prijsactieprijs

2 kW

3,3 kW

5 kW

9 kW

Elektrische kachel Professional TEH 30 T

•	 De kachel zorgt voor een geleidelijke opwarming van de lucht in de woning in aanbouw.
•	 2 doelen: 

a) vorstvrij houden van ruimtes
b) indien gecombineerd met bouwdrogers 
zorgen deze kachels dat bouwdrogers 
sneller hun werk doen. Zorgt ervoor dat 
droogprocessen van mortel, specie en 
lijmen geleidelijk verlopen en uitharden. 
Dus voorkomt scheurvorming.

TEH 30 T
art. 1106428
spanning 230 V
vermogen 3300 W
luchtverpl. 185 m³/u
thermostaat ja
normaal

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijsactieprijs

Vraag offerte 

voor grotere 

modellen 400V

TEH70 / TEH100
- 20%

KORTING

Ventilator 4500 m³/u
Toepassing: versnellen van het droogproces. 

•	 Ventilator 4500 + bouwdroger: door het circuleren van de 
lucht in combinatie met een bouwdroger zal de bouwdroger 
in staat zijn om sneller vocht uit de lucht te halen.

Ventilator 4500
art. 1029349
spanning 230 V
luchtverpl.stand 1 2000 m³/h
luchtverpl.stand 2 3000 m³/h
luchtverpl.stand 3 4500 m³/h
stapelbaar ja
lxbxh 21 x 51 x 51 cm
gewicht 12,5 kg
normaal -
actieprijs -

Polystyreensnijders
•	 De praktische helper voor het snel snijden van polystyreen.

PS cutter EC2 PS	cutter	Alu	Profi
art. 1115475 1115482
snijhoogte 130 cm 135 cm
snijdiepte 31 cm 33 cm
lengte snede 100 cm 100 cm
ingangs-
spanning 230V - 50/60Hz 230V - 50/60Hz

uitgangs-
spanning 37V / 200W 37V / 160W

bescher-
mingsklasse IP 68 IP 68

gewicht 11,8 kg 14 kg

art.: 1115475

art.: 1115482

Optioneel:
•	 Staander
•	 art.: 1115478

•	 Steigerklem
•	 art.: 1115477

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Bouwdrogers DRYFAST
•	 Ideaal voor het versnellen van het droogpro-

ces, wanneer verschillende bouwwerkzaam-
heden elkaar snel opvolgen. Indien gecom-
bineerd met de elektrische kachels wordt het 
vocht nog sneller uit de lucht gehaald.

OOK TE HUUR

DF400 DF800
art. 1000406 1000408
spanning 230 V 230 V
vermogen 1400 W 1800 W
compressor schroefcompressor
ruimtes tot 400 m³ 800 m³
luchtverpl. 420 m³/u 940 m³/u
max. cap. 75 l./u 150 l./u
normaal

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijsactieprijs - 20%
KORTING


