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illbruck voegt perfectie toe aan al uw 
afdichtings- en verlijmingsprojecten.  
Of het nu gaat om een groot bouwwerk of 
een kleine klus, wij bieden het juiste pakket 
aan producten, diensten en expertise om uw 
inspanning te verlichten en om uiteindelijk de 
atmosfeer van gebouwen te verbeteren. 
Wij gaan voor perfectie!

Met ruim 70 jaar ervaring als marktleider 
heeft CPG met het productmerk illbruck 
het productassortiment in de loop der jaren 
voortdurend gemoderniseerd, aangevuld en het 
aanbod aangepast aan eigentijdse oplossingen 
voor alle prijsklassen.

De producten van illbruck zorgen voor 
duurzame oplossingen van topkwaliteit. Ze 
voldoen aan alle wettelijke voorschriften, 
helpen het energieverbruik te verminderen 
en dragen bij aan een gezonde leefomgeving. 

Onze producten worden regelmatig door 
onafhankelijke inspectiebureaus getest op 
prestatie, duurzaamheid, veiligheid en strikte 
emissienormen. Dit heeft geresulteerd in het 
toekennen van een groot aantal certificeringen 
voor de verschillende producten en voor onze 
productie.

illbruck is een merk van Construction Products 
Group Europe (afgekort CPG), een Europese 
fabrikant en dienstverlener op het gebied van 
hoogwaardige afdichtingsmaterialen en lijmen 
voor de bouw.
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Al 70 jaar is het efficiënter maken van uw projecten ons doel! Dit doen we niet 
alleen door op de hoogte te blijven van trends en marktontwikkelingen, maar 
ook door de praktijk en contact met u, onze klant!

70 JAAR LANG - DUURZAME   
OPLOSSINGEN VOOR  
     UW PROJECTEN

OVER ONS
SERVICE EN ONDERSTEUNING
TOEPASSINGSGEBIEDEN
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Steigereiland op IJburg, Amsterdam

Depot Boijmans Van Beuningen, Rotterdam

Op deze manier bieden wij oplossingen voor de 
toenemende eisen op het gebied van wet- en 
regelgeving en van gebouweigenaren. Oplossingen 
die niet alleen state of the art, maar ook gericht op 
de toekomst zijn. Stijgende energieprijzen, schaarse 
grondstoffen, het tekort aan geschoolde arbeidskrachten 
en strenge bouwvoorschriften bepalen de planning. 
Energiebesparing, gezonder leven, grondstofbesparende 
productie en montage zijn daarom thema‘s die wij als 
kansen aangrijpen!

De talrijke innovaties van de laatste zeven decennia 
zijn het resultaat van (praktijk)ervaring, kennisschap 
en de samenwerking met onze klanten. De producten 
van illbruck zorgen voor duurzame oplossingen van 
topkwaliteit. Ze voldoen aan alle wettelijke voorschriften, 
helpen energieverbruik verminderen en dragen bij aan 
een gezondere leefomgeving. De adviseurs van illbruck 
ondersteunen met advies, trainingen en begeleiding, 
ook op de bouwplaats. Naast persoonlijk contact vindt u 
online 24/7 ondersteuning met handige  
calculatie- en adviestools, bestekteksten, BIM-software 
en Wkb-checklists. Kijk voor uitgebreide informatie op 
www.illbruck.com.

OVER ONS
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SERVICE EN ONDERSTEUNING

 DE SERVICE TOOL-BOX  
EN ONDERSTEUNING
VAN ILLBRUCK

CPG biedt diensten aan die zijn afgestemd op uw 
verwachtingen en omstandigheden.  
Nuttige online adviestools, individueel advies en 
training ondersteunen planners en aannemers van 
het begin tot het eind van het project.

Doelgerichte dienstverlening zorgt ervoor dat u snel, eenvoudig en tijdens elke 
bouwfase antwoord krijgt op uw vragen. Gebruik het volgende overzicht om 
het juiste servicepunt te vinden.

Training en opleiding
Leer hoe u de illbruck producten vakkundig en efficiënt 
aanbrengt. Ontdek nieuwe technologieën en oplossingen. 
Haal voordeel uit de kennis van onze experts.  Vraag uw 
contactpersoon naar de mogelijkheden.

Online
De illbruck website biedt snel 
toegang tot alle producten 
en hun toepassingen, 
downloads, handige tools, 
voorbeeldprojecten en 
toegang tot persoonlijke 
dienstverlening.  
Bekijk de website via: 
www.illbruck.com

Technisch advies/
productadviseurs
Ervaren bouwkundige adviseurs 
beantwoorden uw vragen over 
producten en toepassingen. Op 
verzoek komen onze adviseurs 
persoonlijk bij u langs, op kantoor of 
op locatie.

Luchtdicht Bouwen  
Adviestool
In de Luchtdicht Bouwen Adviestool 
vindt u onder andere: 2D- en 
3D-bouwdetails, 
verwerkingsinstructies, 
bestekteksten en 
aanbevolen oplossingen. 
Scan de QR-code en 
bekijk de adviestool!

BIM-content
Download onze 
3D-digitalisering van alle 
illbruck producten. Deze 
worden aangeleverd in 
een RTE-bestandindeling 
met hierop de Revit Family. 
Importeer eenmalig de 
volledige bibliotheek en 
gebruik eenvoudig alle 
producten in uw ontwerp!

Logistiek
Lokale magazijnen verbeteren 
de beschikbaarheid van de 
producten.

Projectbegeleiding
Ons uiterst vakbekwame team van 
(bouwkundig)experts helpt u graag bij 
het plannen van ingewikkelde projecten. 
Op verzoek houdt het team toezicht op 
uw project: van de eerste planning tot de 
oplevering. Dat is dienstverlening die zich 
terugbetaalt!

NEEM CONTACT MET ONS OP

Voor meer informatie, 
ga naar: www.illbruck.com 
of neem contact op via: 
+31 (0)183 - 56 80 19

Calculatietools
Voorkom onnodige kosten 
door verkeerde hoeveelheden. 
De handige calculatietools op 
illbruck.com helpen u bij het 
bepalen van uw exacte 
benodigdheden. Momenteel 
beschikbaar voor steenlijm, 
primers, kitten en schuimen
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PRODUCTLABELS EN KLEUREN

7 PRODUCTFAMILIES

Dankzij de structuur van het illbruck-productassortiment en het 
gebruiksvriendelijke ontwerp kunt u gemakkelijk het juiste product 
vinden.

HOE LEES JE DE  
PRODUCTVERPAKKING?

De combinatie van contrastrijke kleuren voor de zeven productgroepen, de vijf 
toepassingsgebieden en de betekenisvolle pictogrammen zorgen voor een snelle en uniforme 
oriëntatie.

Shortcut 

Elk product heeft een shortcut
bestaande uit 2 letters en 3 
cijfers. Deze afgekorte naam 
maakt het zoeken makkelijker, 
zowel online als offline.

Volledige productnaam

Hier vindt u de volledige
productnaam met een korte
beschrijving van het product.

Toegepassingsillustratie
 
Deze tekening toont door 
middel van het gekleurde 
toepassingsgebied het
gebruik van het product.

Productvoordelen

Duidelijke pictogrammen tonen
in één oogopslag de voordelen 
of speciale kenmerken van het 
product.

Nieuw ontwerp voor elke 
individuele verpakking

 ONS 
KLEUREN SYSTEEM
De producten zijn onderverdeeld in 7 grote families, Elk product heeft ook een 
steunkleur die het belangrijkste toepassingsgebied vertegenwoordigd.

5 TOEPASSINGSGEBIEDEN

LIJMEN

COATINGS

ACCESSOIRES

KITTEN

FOLIES

QR-Code 

Een QR-code geeft u snel
toegang tot de technische
productbladen van het
betreffende product.

SCHUIMBANDEN

SCHUIMEN
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SPECIAL

AFBOUW

SANITAIR

GEBOUWSCHIL
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VOEGAFDICHTINGEN

WEL BELAST DOOR  
WEERSINVLOEDEN

    
BEST

TP600 TP600 TP600

   
BETTER

 
GOOD

NIET BELAST DOOR 
WEERSINVLOEDEN

TP602

TP602

TP610

TP602 TP602

TP610 TP610 TP610

TP650

TP652

TP651

TP651

TP654

TP300

TP001

TP300

TP600

BUITENDICHTING MULTIFUNCTIONELE 
DICHTING

THERMISCH
ISOLEREND

BUITENDICHTING 
VERBORGEN VOEG

BINNENDICHTING

SC
H

U
IM

BA
N

D
EN

GEÏMPREGNEERD  
NIET GEÏMPREGNEERD 
RUGVULLING    

Hoe kies ik het juiste schuimband?

   ONTDEK DE 
  ILLBRUCK SCHUIMBANDEN
Onze jarenlange ervaring, talloze innovaties en patenten geven zekerheid dat u beschikt over producten op basis 
van de nieuwste technologieën, de meest actuele eisen en de laatste richtlijnen. Interne en externe controles bieden 
u bovendien extra zekerheid. Het uitgebreide productassortiment aan geïmpregneerde en niet-geïmpregneerde 
schuimbanden biedt voor elke bouwsituatie een passende en economische oplossing!

Om het calculatie- en bestelproces te vereenvoudigen, heeft CPG 
de ‘bandwijzer’ in het leven geroepen. Deze calculatietool helpt met 
het bepalen van het juiste aantal eenheden dat nodig is om aan de 
projectvereisten te kunnen voldoen. Bekijk de bandwijzer via de  
adviestools op onze website. 

Bandwijzer

10
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SCHUIMBANDEN | GEÏMPREGNEERD

 
Kleuren
Antraciet / grijs

ILLMOD 600

TP600

illbruck TP600 ILLMOD 600 is een geïmpregneerd, voorgecomprimeerd 
schuimband dat wordt aanbevolen voor een brede variëteit in 
bewegingsvoegen en andere toepassingen. Bestand tegen de zwaarste 
combinaties van wind en regen.

Producteigenschappen
• 15 jaar garantie
• Uitgebreide maatvoering 
• Slagregendicht > 600 Pa.
• Dampdoorlatend
• Overschilderbaar met de gangbare 

watergedragen verfsystemen
• Brandklasse B volgens EN 13501-1

BG1 Voegenband Premium

ILLMOD 600 MAX

TP602

Dit geimpregneerde, voorgecomprimeerde schuimband is bestemd voor de 
slagregendichte afdichting van voegen en aansluitingen bij kozijnen. 

Producteigenschappen
• Groter toepassingsgebied
• Eenzijdig zelfklevend t.b.v. de montage
• Slagregendicht > 600 Pa.
• Weer- en uv-bestendig
• Dampdoorlatend
• Overschilderbaar met de gangbare  

watergedragen verfsystemen

Universeel Voegenband

 
Kleur
Antraciet

TP602  Voegbreedte  in mm 

          2    3       4           5        6     7        8   9     10              11    12        13   14      15

Voegdiepte 12        12/3-7         

in mm 15                 15/5-15

ILLMOD COMPRI

TP610

Dit geïmpregneerde, voorgecomprimeerde schuimband dient als 
regendichte voegdichting van voegen in verticale buitengevelvlakken tussen 
bouwdelen of bouwmaterialen van beton, metselwerk, natuursteen,  
metalen, kunststoffen.

Producteigenschappen
• 10 jaar garantie
• Eenzijdig zelfklevend t.b.v. de montage
• Overschilderbaar met de gangbare watergedragen verfsystemen
• Slagregendicht > 600 Pa.
• Weer- en uv-bestendig
• Dampdoorlatend
• Uitgebreide maatvoering

 
Kleur
Antraciet

12

TP610  Voegbreedte in mm

  1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39   40

Voegdiepte 10    10/1-2                                     

in mm 10   10/2-3                                     

 10         10/3-6                                   

 10         10/5-9                                 

 15 15/1-2                               

 15   15/2-3                                    

 15         15/3-6                                 

 15         15/5-9                               

 20 20/1-2                             

 20  20/2-3                                     

 20          20/3-6                             

 20         20/5-9                          

 20              20/7-12                              

 20                            20/7-16                

 20                             20/9-20                         

 25   25/2-3 

 25    25/3-6

 25           25/7-12        

 30 30/1-2

 30  30/2-3

 30     30/3-6

 30      30/5-9

 30        30/7-12

 30           30/8-15

 30             30/10-18

 30                   30/13-24

 30                            30/17-32

 35                            35/17-32

 40 40/1-2

 40        40/3-6

 40         40/7-12

 40            40/8-15

 40             40/10-18

 40                    40/13-24                 

 40                           40/17-32

 40                              40/22-40

 50                              50/22-40

TP600  Voegbreedte in mm

  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Voegdiepte 10 10/2 10/3                                     

in mm 15 15/2 15/3                                     

 15            15/3-7                                    

 15                    15/5-10                                 

 15               15/7-12                               

 20             20/3-7                                    

 20                 20/5-10                                 

 20                  20/7-12                               

 20                           20/8-15                             

 20                                 20/10-18                          

 30                           30/8-15                             

 30                                 30/10-18                          

 30                                                30/13-24                       

 35                                                                 35/17-32                

 40                                                40/13-24                       

 40                                                           40/17-32                 

 40                              40/22-40         



14 15

SCHUIMBANDEN | GEÏMPREGNEERD

ILLMOD TRIO 600

TP650

Dit geïmpregneerde, voorgecomprimeerde multifunctionele 
voegdichtingsband dient als afdichting tegen lucht en slagregen in 
bewegingsvoegen en aansluitvoegen in gebouwen.

Producteigenschappen
• Combineert drie afdichtingsproducten in één 

product
• Slagregendicht, isoleert warmte en is luchtdicht
• Verwerking is niet afhankelijk van 

weersomstandigheden
• Ecologisch product, geen uitstoot van 

schadelijke stoffen en oplosmiddelvrij
• Dampdoorlatend
• Ontwikkeld voor een snelle en veilige afdichting

Multifunctioneel Voegenband Luchtdicht Voegenband

TP650  Voegbreedte in mm 

            5     6      7     8     9    10    11    12   13    14   15   16    17   18   19    20    21   22   23    24   25   26    27   28    29   30   28    29   30 

Voegdiepte 58         58/5-10                           

in mm 58    58/7-15                      

 58               58/10-20                       

 66 66/5-10                            

 66      66/10-20  

 66            66/15-30                        

 
Kleur
Antraciet (binnen, lichtgrijs spikkels)

ILLMOD TRIO 750

TP652

TP652 ILLMOD TRIO 750 combineert drie afdichtingsproducten in 
één product. De TP652 onderscheidt zich hiermee van standaard 
geïmpregneerd schuimband dankzij de innovatieve illbruck samengestelde 
stap-technologie.

Producteigenschappen
• Slagregendicht, isoleert warmte en is luchtdicht
• Verwerking is niet afhankelijk van 

weersomstandigheden 
• Ecologisch product, geen uitstoot van  

schadelijke stoffen en oplosmidelvrij
•  Wig-vormig voor eenvoudige montage

Multifunctioneel Voegenband

TP652  Voegbreedte in mm

              6       7      8       9     10     11    12     13    14     15     16    17     18     19    20     21     22    23    24     25     26    27     28     29    30    

Voegdiepte 58  58/6-10

in mm 58      58/8-15

 58           58/10-20

 58                    58/15-30

 66  66/6-10

 66      66/8-15

 66           66/10-20

 66                    66/15-30

 77  77/6-10

 77      77/8-15

 77           77/10-20

 77                    77/15-30

 88  88/6-10

 88      88/8-15

 88           88/10-20

 88                        88/15-30          

  

 
Kleur
Antraciet (binnen, tevens grijze laag)

ILLMOD TRIO 1050

TP654

De TP654 wordt gebruikt voor het afdichten van voegen (bijvoorbeeld 
rond kozijnen of elementen) door te zorgen voor een hoge mate van 
luchtdichtheid, thermische/akoestische isolatie en (indien benodigd) 
slagregendichtheid. Dankzij het hoge prestatieniveau voldoet TP654 aan de 
luchtdichtheidsclassificatie voor passiefhuizen.

Producteigenschappen
• Zeer hoge mate van luchtdichtheid
• Breed inzetbereik voegbreedtes
• Zorgt tevens voor geluidsdichting en thermische dichting
• Geen specifieke binnen- of buitenzijde, dus minder kans op fouten
• Droge verwerking: makkelijker demonteren in de toekomst

 
Kleur
Antraciet (met grijze toplagen)

TP654  Voegbreedte in mm

            5     6      7     8      9    10   11    12   13    14   15   16    17   18   19    20    21   22   23    24   25   26    27   28    29   30   28    29   30 

Voegdiepte 58         58/5-10                           

in mm 58    58/7-15                      

 58               58/10-20                       

 66 66/5-10                            

 66      66/10-20  

 66            66/15-30                        

14
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SCHUIMBANDEN | GEÏMPREGNEERD

ILLAC 300

TP300

Dit geïmpregneerde schuimband is bijzonder geschikt voor het afdichten 
tegen geluid, slagregen, stof, tocht en warmteverlies. Tevens kan het 
gebruikt worden als dichting bij kozijnkoppelingen, kozijnaansluitingen of 
als rugvulling voor kitten.

Producteigenschappen
• Slagregendicht tot 300 Pa
• Verdraagzaam met alle gangbare kitten
• Eénzijdig zelfklevend voor eenvoudige montage
• Dampdoorlatend
• NIET uv-bestendig

BG2 Voegenband 300

 
Kleur
Grijs

TP300  Voegbreedte in mm (Alleen thermisch isolerend) 
                                6   7   8   9   10  11   12   13   14   15   16   17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29   30   31   32   33   34   35   36   37   38  39  40
Voegdiepte   83                 83/6-40        
in mm          103              103/6-40                                     
                     128             128/6-40 
                     150             150/6-40 
                     175             175/6-40 

TP300  Voegbreedt in mm (Verborgen voegen, BG2) 
             2    3      4        5   6    7     8      9       10            11       12         13    14    15
Voegdiepte    10 10/2-3
in mm             15       15/2-4
                        10                   10/3-6
                        15                15/5-9 
                        40                                                     40/8-15
                                  

ILLMOD CONTROL INT

TP001

Een geïmpregneerd, voorgecomprimeerd zacht PU-schuimband verpakt 
in een PP-folie. Door de folie blijft het band gecomprimeerd. Montage van 
TP001 kan vooraf in de fabriek (productie). Na transport naar de 
bouwplaats kan het band worden ge activeerd door de folie op de 
perforatie af te scheuren.

Producteigenschappen
• Eenvoudig, schoon en verwerkingsvriendelijk
• UV-bestendig
• Activering van de afdichting na de montage
• Komt overeen met de opgaven van DIN 4108-7 

voor de afdichting binnen  (binnen dichter dan 
buiten)

• Montage temperatuuronafhankelijk

illmod i

 
Kleur
Grijs

TP300  Voegbreedte in mm (Verborgen voegen, BG2) 
             2    3      4        5   6    7     8      9       10            11       12         13    14    15
Voegdiepte    15            15/5-10
in mm             20                          20/8-15                                
  

SCHUIMBANDEN | NIET GEÏMPREGNEERD

Celrubber

TN016

Door het relatief geringe vervormingsvermogen beperkt de toepassing van 
schuimband met gesloten celstructuren zich tot vlakke, evenwijdig lopende 
voegen voor bouw- en glasindustrie.

Producteigenschappen
• Weerbestendig
• Bestand tegen oliën, vetten en chemicaliën
• Goede mechanische eigenschappen

 
Uitvoeringen Kleur
Rollen en haspels, zelfklevend Zwart

Soft EPDM Afdichtband

TN018

TN018 is een zacht band welke uitermate geschikt is voor de montage van 
(stel)kozijnen, spouwlatten en prefab elementen. Het product zorgt voor 
luchtdichting bij voldoende compressie na montage van het bouwdeel.

Producteigenschappen
• UV-, weer- en verouderingsbestendig
• Luchtdicht na voldoende compressie 
• Zacht materiaal, gemakkelijk indrukbaar
• Zeer geschikt voor prefab verwerking; vroegtijdig aan te brengen

 
Afmetingen Verpakking Kleur
25x20 mm 1 haspel à 100 mtr/ds Zwart
30x25 mm 1 haspel à 80 mtr/ds Zwart
30x30 mm 1 haspel à 80 mtr/ds Zwart

Paneltack Tape

TN050

TN050 is een dubbelzijdig klevend tape, toe te passen binnen een 
compleet lijmsysteem voor het bevestigen van HPL hard kunststof, 
vezelcement en aluminium gevelbeplating, boeiboorden en borstweringen.

Producteigenschappen
• Zeer hoge aanvangshechting
• Bereikt zeer snel de eindsterkte
• Dubbelzijdig klevend, voorzien van schutfolie
• Garandeert een gecontroleerde lijmdikte achter beplating
• De tape fixeert de beplating tijdens het droogproces van de lijm

 
Afmetingen Verpakking Kleur
12x3 mm 24 rollen à 25 mtr/ds Zwart

Muurplaatband

TN119

TN119 is een PE-band met LDPE glijfolie-toplaag en tevens voorzien van 
een eenzijdige lijmlaag. TN119 is toe te passen als luchtdichting tussen een 
muurplaat-dakelement of toepassing ter plaatse van  
nokgording-dakelement. 

Producteigenschappen
• Eenvoudig aan te brengen
• Niet meer werken in een kleine ruimte na plaatsing van het dak
• Snelle en droge verwerking zonder kans op beschading of vervuiling
• Luchtdicht vanaf 30% compressie
• Niet-zichtbare luchtdichting

 
Afmetingen Verpakking Kleur
12x3 mm 10 rollen à 15 mtr/ds Zwart

PE Schuimband

TN125

Door het relatief gering vervormingsvermogen, beperkt de toepassing van 
geslotencellige schuimbanden zich tot vlakke evenwijdige voegen in de 
bouw- en glasindustrie.

 
Uitvoeringen Kleuren
Haspels, zelfklevend Wit / Grijs

Producteigenschappen
• Fijne regelmatige celstructuur
• Mooi glad oppervlak
• Goede mechanische eigenschappen
• Zeer goed bestand tegen weersinvloeden, chemicaliën, verdunde zuren en 

schimmelvorming
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SCHUIMBANDEN | NIET GEÏMPREGNEERD

PU Schuimband

TN240

Een opencellig polyurethaanschuim dat in diverse uitvoeringen en 
afmetingen leverbaar is.

 
Uitvoeringen Kleuren
Haspels, zelfklevend Wit / Grijs

Producteigenschappen
• Gemakkelijk indrukbaar
• Geluidsabsorberend

TN240TN240

Butyl Coating Foam

TN413

Geschikt voor prefab, beton en houtdetails o.a. dakaansluitingen, 
systeemwanden tussen stapeldorpels (meer dan 600 Pa. permanent lucht- 
en waterdicht) en als dichting tussen glas en draaideel (kozijn) aan de 
glaslatzijde (rondom, om 100% lucht- en waterdicht te realiseren).

 
Uitvoeringen in diameters Kleur
4,8 / 6,4 / 7,9 / 12,7 Zwart

Producteigenschappen
• Makkelijk te verwerken
• Past zich aan ongelijke oppervlakken aan
• Na compressie en hechting in staat meer dan 

de oorspronkelijke diameter aan krimp af te 
dichten

• Perfecte hechting op de meest  
voorkomende bouwmaterialen

• Weerbestendig

PVC Band

Aircel Super Soft

TN525

TN585

TN525 is een extra zacht PVC band, voorzien van een lijmlaag en is geschikt 
voor luchtdichting van statische voegen in de bouw.

TN585 is een soepel elastisch PVC band, voorzien van een lijmlaag en is 
geschikt voor afdichtingen van statische voegen in de bouw.

 
Afmetingen Verpakking Kleur
9x6 mm 48 rollen à 15 mtr/ds Zwart

15x10 mm 30 rollen à 10 mtr/ds Grijs

25x20 mm 18 rollen à 5 mtr/ds Grijs

30x30 mm 1 haspel à 80 mtr/ds Antraciet

 
Afmetingen Verpakking Kleur
15x4 mm 5 haspels à 100 mtr/ds Antraciet

  9x6 mm 5 haspels à 100 mtr/ds Antraciet

10x10 mm 5 haspels à 75 mtr/ds Antraciet

15x10 mm 5 haspels à 50 mtr/ds Antraciet

20x10 mm 5 haspels à 40 mtr/ds Antraciet

15x15 mm 5 haspels à 75 mtr/ds Antraciet

30x20 mm 15 rollen à 7,5 mtr/ds Antraciet

Producteigenschappen
• Eenzijdig zelfklevend
• Fijncellig, zeer zacht band
• Luchtdicht vanaf 30% compressie
• Geluidwerend en geluidabsorberendd 

Producteigenschappen
• Fijncellig band
• Geluidwerend en geluidsabsorberend
• CFK- en HCFK vrij geproduceerd 

SCHUIMBANDEN | RUGVULLING

PU Rugvulling

PR101

PR101 PU Rugvulling dient ter opvulling van dilatatie- en aansluitvoegen 
in de bouw. PR101 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 groter voegverloop kan opvangen 
vergeleken met PR102 PE Rugvulling.

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

 
Afmetingen Verpakking Kleur
10 mm 500 mtr/ds Grijs
15 mm 250 mtr/ds Grijs
20 mm 200 mtr/ds Grijs
25 mm 100 mtr/ds Grijs
30 mm 100 mtr/ds Grijs
35 mm   50 mtr/ds Grijs
40 mm   50 mtr/ds Grijs
50 mm   50 mtr/ds Grijs
70 mm   70 mtr/ds Grijs

PE Rugvulling

PR102

PR102 PE Rugvulling dient ter opvulling van dilatatie- en aansluitvoegen 
in de bouw. PR102 PE Rugvulling is gemaakt van een geslotencellig 
polyethyleenschuim. Door de gesloten cellen kan geen lucht door het 
materiaal worden geblazen. Polyethyleen is een stevig materiaal en is 
geschikt voor voegen die mechanisch of door waterdruk worden belast.

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

 
Afmetingen Verpakking Kleur
  6 mm vol   50 mtr/ds Grijs
  8 mm vol   50 mtr/ds Grijs
10 mm vol 5x15/600 mtr/ds Grijs
15 mm vol 5x10/250 mtr/ds Grijs
20 mm vol 5x7/150 mtr/ds Grijs
25 mm vol 100 mtr/ds Grijs
30 mm vol   80 mtr/ds Grijs
40 mm vol 120 mtr/ds Grijs
50 mm vol   84 mtr/ds Grijs

18
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BUTYL- EN BITUMENBANDEN  
FOLIES          
TAPES          
TOEBEHOREN        

TOEPASSING BOUWSCHIL

•Kanaalplaatvloeren 

•Zelfklevend butyl

•Brandklasse B

KOZIJNTOEPASSINGEN SPECIFIEKE  
TOEPASSINGEN

TAPE VOOR
BOUWFOLIES

DIVERSE 
TOEPASSINGEN

ME350 ME104 ME323 ME301

ME500 ME225

ME533 ME350

ME404 ME105
ME403

ME315

ME316

ME501 ME311

ME536 ME402

ME407 ME220

ME480

ME508 ME508

De toepassingsgebeiden van onze folies

   ONTDEK DE 
  ILLBRUCK FOLIES
Onze perfect op elkaar afgestemde raam-, dak- en gevelfolies houden de voegen in de gebouwschil het hele jaar 
droog en zetten nieuwe standaarden op het gebied van intelligent vochtbeheer. Een groot deel van de folies is 
bovendien EC1PLUS-gecertificeerd. Dit wil zeggen dat deze zonder problemen voor binnenruimten kunnen worden 
ingezet om op deze manier voor een beter woonklimaat te zorgen.

20
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 FOLIES | BUTYL- EN BITUMENBANDEN

 
Breedte in mm Rol/ds mtr/ds
50 6 60
75 4 40
100 3 30
150 2 20

200 1 10

250 1 10

300 1 10

Bitumenband Alu

ME104

Kunststoflaminaatfolie geschikt voor: het afdichten van aansluitvoegen 
tussen gevelelementen en draagconstructies in de spouw, het afdichten 
van aansluitnaden bij golf- of profielplaten, het repareren en afdichten van 
scheuren in lood, het bekleden van goten en het afdichten van aansluitingen 
van dakramen en lichtkoepels (m.u.v. PVC).

Producteigenschappen
• Zeer goede hechting
• Water- en waterdampdicht
• Gemakkelijk te verwerken
• Geen extra mechanische bevestiging  

noodzakelijk
• Zelfklevend

 
Breedte in mm Rol/ds mtr/ds
50 6 60
75 4 40
100 3 30
150 2 20

200 1 10

250 1 10

300 1 10

Bitumenband Lood

ME105

Kunststoflaminaatfolie geschikt voor: het afdichten van aansluitvoegen 
tussen gevelelementen en draagconstructies in de spouw, het afdichten 
van aansluitnaden bij golf- of profielplaten, het repareren en afdichten van 
scheuren in lood, het bekleden van goten en het afdichten van aansluitingen 
van dakramen en lichtkoepels (m.u.v. PVC).

Producteigenschappen
• Zeer goede hechting
• Water- en waterdampdicht
• Gemakkelijk te verwerken
• Geen extra mechanische bevestiging 

noodzakelijk
• Zelfklevend

Butylband Alu

ME402

Geschikt voor het afdichten van naden en overlappingen in binnen- en  
buitentoepassingen (bijvoorbeeld metaal-, container- en serrebouw,  
klimaat- en ventilatieinstallaties). Tevens geschikt voor de reparatie of 
sanering van verweerde voegen (bijvoorbeeld in de kassenbouw) en het 
afdichten van verbindingen en stuiknaden.

Producteigenschappen
• Hecht op de meeste ondergronden
•  UV- en weerbestendig oppervlak
•  Gas- en waterdampdicht
•  Plat als enkele rol, zelfklevend, aan de zijkant

 
Breedte in mm Rol/ds mtr/ds
50 6 150
100 3 75
150 2 50
200 1 25

Butylband DZZK

ME403

Een dubbelzijdig zelfklevend dichtingsband op basis van butylrubber met 
plasto-elastische eigenschappen voor: het afdichten van de overlap tussen 
onder andere dampremmende-, dampdoorlatende- en damp-open folies, 
folieaansluitingen bij kozijnen met gevels en het verlijmen/ monteren van 
profielen op metaal, hout, kunststof enzovoort. 

Producteigenschappen
•  Grote kleefkracht op vele ondergronden
•  Verdraagzaam met de meest  

gebruikelijke folies
•  Vlak profiel, als enkele rol, aan beide zijden 

zelfklevend

 
Breedte in mm Rol/ds mtr/ds
15x3 8 200
20x3 6 150

Butylband Vlies

ME404

Geschikt voor het afdichten van voegen en naden: bij de metaal- en 
paneelverwerking (bijvoorbeeld afdichten van segmentelementen op 
metaalconstructies), bij kozijnen en aansluitingen met  
buitengevelisolatiesystemen.

Producteigenschappen
• Hecht op de meeste ondergronden
•  Overschilderbaar (dispersieverf) en bepleisterbaar
•  Damp- en luchtdicht
•  Sterke hechting ook aan vlieszijde voor onderlinge verkleving
•  In de lengterichting vormvast. In dwarsrichting bezit het een continue  

bewegingsopname tot 10%

 
Breedte in mm Rol/ds mtr/ds
75 8 120
100 6 90
150 4 60
200 3 45

Butylband NT

ME407

Een koud zelfklevend membraan voor damp-, lucht-, en waterdichte 
aansluitingen tussen gevelelementen en draagconstructies. Wordt 
toegepast voor het damp, lucht- en waterdicht maken van allerlei 
aansluitingen en gevelelementen onderling en voor het creëren van 
drukvereffening in de gevelconstructie.

Producteigenschappen
• Zowel de drager als de butyl kleeflaag zijn uv-bestendig
•  De kleeflaag blijft bij hoge en extreem lage temperaturen flexibel  

en zakt niet uit
•  Geeft geen vlekvorming aan de ondergrond, dus de lijmlaag droogt niet uit
• Hecht op vrijwel alle voorkomende ondergronden
• Behoeft geen voorverwarming voor of tijdens applicatie
• Heeft een permanente kleefkracht
• Zeer hoge dampdichtheid, dus ook water- en luchtdicht

 
Breedte in mm Rol/ds mtr/ds
50 12 240
60 10 200
75 8 160
100 6 120
150 4 80
200 3 60
250 2 40
300 2 40
350 1 20
400 1 20
500 1 20

Butylband BB

ME480

Wordt toegepast voor het damp-, lucht- en waterdicht maken van allerlei 
aansluitingen, draagconstructies en gevelelementen onderling en voor het 
creëren van drukvereffening in de gevelconstructie waar brandklasse B 
voor het product wordt voorgeschreven. 

Producteigenschappen
•  Brandklasse B, s1, d0 volgens EN 13501-1
•  Zowel de drager als de butyl kleeflaag zijn uv-bestendig
• De kleeflaag blijft bij hoge en extreem lage temperaturen flexibel  

en zakt niet uit
• Geeft geen vlekvorming aan de ondergrond, dus de lijmlaag droogt niet uit
•  Hecht op vrijwel alle voorkomende ondergronden.
•  Behoeft geen voorverwarming voor of tijdens applicatie
•  Heeft een permanente kleefkracht
•  Zeer hoge dampdichtheid, dus ook water- en luchtdicht

 
Breedte in mm Rol/ds mtr/ds
100 3 60
150 2 40
200 1 20
300 1 20

22



24 25

FOLIES | FOLIES

ME220

EPDM FOLIE EXTERIEUR

Toepassingsgebied
illbruck ME220 is een op EPDM
gebaseerde folie voor het afdichten van
aansluitingen om een lucht- en
waterdichte afdichting te krijgen.

Producteigenschappen

• Luchtdicht
• Uitstekend bestand tegen
mechanische belasting

• Zeer goede weer-, UV- en
verouderingsbestendigheid

• Uitstekend herstel van materiaal na
uitrekking, zeer hoge elasticiteit

Materiaal
Op EPDM gebaseerde folie. Het materiaal bevat geen oplos-
middelen die aangrenzende oppervlakken aantasten.

Uitvoering
De folie wordt geleverd op rol en is verkrijgbaar in verschil-
lende breedtes en in verschillende uitvoeringen, geschikt
voor de benodigde bevestigingswijze.
• Folie te bevestigen met illbruck OT015 Folielijm.
• Folie voorzien van aan de ene kant een eenzijdig zelfkle-
vende tape voor bevestiging op gladde oppervlakken en aan
de andere kant wordt de folie bevestigd met illbruck OT015
Folielijm.
• Folie voorzien van aan de ene kant een butylstrook voor
bevestiging op steenachtige oppervlakken en aan de andere
kant wordt de folie bevestigd met illbruck OT015 Folielijm.
• Folie met EPDM rubberprofiel voor luchtdichte aansluitin-
gen in aluminium of kunststof kozijnprofielen en, indien er
een gleuf is gefreesd, ook in houten kozijnprofielen.

Artikelnummers

Dikte x
breedte
mm

Folie Eenzijdig zelf-
klevende acryl
stroken 20 mm

Eenzijdig zelf-
klevende Butyl
stroken 20 mm

Eenzijdig zelf-
klevende Butyl
stroken 40 mm

0,75 x 100 302619 302632 302647
0,75 x 150 302620 302633 302648
0,75 x 200 302621 302634 302657
0,75 x 250 302622 302635 302658
0,75 x 300 302623 302636 302659
0,75 x 350 302624 302637
0,75 x 400 302625 302638

Artikelnummers

Rubberprofielen
Dikte x breedte K1 K2 K3 K4
0,75 x 100 313012 314551 317826
0,75 x 150 314783 314477 314478
0,75 x 200 392435 313853 313854 392436
0,75 x 250 392437 313473 392438 392439
0,75 x 300 313988 314649 314434 392441
0,75 x 350 392442 313690 392443 392444

Rollengte 25 meter
ook beschikbaar in 1,2 mm afhankelijk van minimale afname
andere breedte onder voorwaarde leverbaar

EPDM Folie Exterieur

ME220

ME220 EPDM Folie Exterieur is een op EPDM gebaseerde folie voor het 
afdichten van aansluitingen om een lucht- en waterdichte afdichting te  
krijgen. De ME220 wordt verlijmd met de OT015 EPDM Folielijm.

Producteigenschappen
• Luchtdicht
•  Uitstekend bestand tegen mechanische 

belasting
•  Zeer goede weer-, uv- en  

verouderingsbestendigheid
•  Uitstekend herstel van materiaal na uitrekking, 

zeer hoge elasticiteit

 
Afmetingen Uitvoering
100 tot 700 mm  
breedte, 20 m/rol.

0,75 mm 
0,5 en 1,2 mm op aanvraag

EPDM Folie Butyl

ME225

ME225 EPDM Folie Butyl combineert de flexibiliteit en uv- bestendigheid 
van EPDM met de hoge kleefkracht van butyl. Als zelfklevende EPDM baan 
kan het worden toegepast voor aansluitingen in geveltoepassingen en als 
afdichting.

Producteigenschappen
• Sterke hechting op iedere ondergrond
• Luchtdicht en uv- bestendig
• Flexibel én sterk door glasvlies wapening
• Zelfklevend Butyl, loogt niet uit
• 50 jaar levensduurverwachting
• Snelle en eenvoudige verwerking

 
Breedte in mm Rol/ds mtr/ds
100 3 60
150 2 40
200 1 20
300 1 20

Kanaalplaatstrook

ME323

ME323 Kanaalplaatstrook is volledig zelfklevend en geschikt om de kopse 
zijden van kanaalplaten eenvoudig en snel luchtdicht af te werken. 
Daarnaast zorgt deze afdichting ervoor dat de kanalen niet vollopen met 
mortel tijdens het afstorten van de vloerranden. Het aanbrengen kan op 
de bouw zelf, op de vrachtwagen of losplaats voordat de vloerdelen met de 
kraan op hun plaats worden getild, plaatsvinden. Het gebruik van een  
primer is hierbij niet altijd  noodzakelijk, gebruik spuitprimer ME902 bij 
stoffige ondergronden.

Producteigenschappen
• Kant-en-klare strook om direct tegen de 

vloerplaten aan te brengen
• Volledig zelfklevend met 2-delige schutfolie
• Een snellere én gemakkelijkere oplossing dan 

werken met afdichtdoppen
• 100% luchtdichte afwerking
• Verwerkbaar op vochtige ondergronden, i.c.m. 

primer  
• AT101 of ME902

 
Afmetingen Uitvoering
190 x1130 Strook (80 stk/ds)
250X1130 Strook (40 stk/ds)

i-MEMBRANE

ME500

ME500 I-MEMBRANE is een luchtdicht membraan. Dankzij zijn coëfficiënt 
voor waterdampdoordringbaarheid, welke varieert naargelang de 
omgevingsvochtigheid, voorkomt dit membraan elke vorm van condensatie 
in de voeg. Dit membraan wordt vaak gebruikt voor constructies met een 
laag energieverbruik of een positieve energiebalans.

Producteigenschappen
• Luchtdicht 
•  Waterdampdoorlaatbaarheid varieert 

naargelang de omstandigheden
• Geschikt voor nieuwbouw en renovatie
• Geschikt om af te werken met  

pleisterwerk
• 3 maanden uv- en weerbestendig

Duo folie

 
Breedte in mm Rol/ds mtr/ds
70 5 250
100 3 150
140 2 100
200 2 100
250 1 50
300 1 50

i-MEMBRANE PRO EXTREME

ME501

ME501 i-MEMBRANE PRO EXTREME dient als afdichting van aansluitvoegen 
rondom kozijnen en in gevels. Vanwege de variabele Sd-waarde is deze 
folie binnen en buiten toepasbaar. De ME501 i-MEMBRANE PRO EXTREME 
wordt verlijmd met de SP025 MEMBRANE ADHESIVE (met uitzondering van 
de VV-variant).

Producteigenschappen
• Zeer sterke folie
•  Uitstekende droging voor alle aansluitingen in de bouw (voorkomt 

schimmelvorming)
• Lucht- en waterdicht
• Geschikt voor nieuwbouw en renovatie
• Geschikt om af te werken met pleisterwerk
• 12 maanden uv- en weerbestendig

Duo Vliestape HI VV

PVC Lateislabbe ZDP

ME533

ME533 PVC Lateislabbe ZDP is speciaal ontwikkeld om aan de  
voorzijde van de bovendorpel van een kozijn vastgeniet te worden.  
Aan de bovenzijde ME533 verlijmen met OT301 Universele Folielijm.

Producteigenschappen
• Onzichtbaar vast te nieten, verlijmen, spijkeren of klemmen 
• Profiel op rol 
• Eenvoudige montage
•  Bovenprofielbreedte afstripbaar
• Voor niet-dragende constructies
•  Universeel toepasbaar
•  UV-bestendig

 
Breedte in mm Rol/ds mtr/ds
300 1 25
400 1 25
500 1 5
600 1 25
800 1 25

PVC Slabbefolie

ME536

ME536 PVC Slabbefolie kan als vervanger van DPC folie rondom kozijnen of 
als compartimenteringsfolie worden toegepast. De ME536 PVC Slabbefolie 
wordt verlijmd met OT301 Universele Folielijm.

Producteigenschappen
• Mechanisch sterke folie
• Duurzaam materiaal
• Universeel toepasbaar
• Soepel onder alle omstandigheden
• UV-bestendig
• Te bevestigen d.m.v. nieten of verlijmen

 
Breedte in mm Rol/ds mtr/ds
300 1 50
400 1 50
500 1 50
600 1 50
800 1 50

 
Breedte in mm mtr/ds
100 70
140 50
300 25
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FOLIES | TAPES

Foliekleefband

ME301

Een professioneel kleefband met acryllijmlaag en een met vezel versterkte 
PE drager. Deze tape zorgt voor een luchtdichte afsluiting tussen twee folies 
onderling of tussen de folie en het achterliggende HSB element.

Producteigenschappen
• Duurzame verlijming ook na 10 jaar 
• Verouderingsbestendig en omdat er geen 

weekmakers en harstoevoegingen gebruikt 
worden, wordt het materiaal niet bros

• Flexibele foliekleefband versterkt met 
vezelvlies

 
Breedte in mm Rol/ds mtr/ds
60 10 250

Foliekleefband ALU

ME311

Een professioneel kleefband met acryllijmlaag en een met vezel versterkte 
aluminium drager. De tape is met de hand op maat te scheuren en zorgt ook 
bij lage temperaturen voor een duurzame afdichting van isolatiesfolies en 
naden tussen met aluminium gecacheerde isolatieplaten.

Producteigenschappen
• Te gebruiken tot -3°C
•  Grote kleefkracht
•  Eenvoudig met de hand af te scheuren

 
Breedte in mm Rol/ds mtr/ds
75 16 800

Foliekleefband PE

ME315

Enkelzijdig kleefband voor luchtdichte overlappende verlijming van 
dampremmende- en dampdoorlatende folies en harde  
isolatiematerialen. Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen.

Producteigenschappen
• Kan binnen en buiten worden gebruikt   
•  12 maanden uv- en weerbestendig
•  Grote kleefkracht op de meeste  

bouwmaterialen
• Zeer vochtbestendig

 
Breedte in mm Rol/ds mtr/ds
60 12 300
100 (op aanvraag) 6 150
150 (op aanvraag 4 100

Foliekleefband Vlies

ME316

Enkelzijdig kleefband voor een hoogwaardige luchtdichte en  
weerbestendige afdichting van diverse folies, beton, baksteen, cellenbeton 
en hout. Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen.

Producteigenschappen
• Geschikt om af te werken met pleisterwerk
• Tweedelige schutfolie
• Kan binnen en buiten worden gebruikt   
• 6 maanden UV- en weerbestendig
• Grote kleefkracht op de meeste 

bouwmaterialen
• Dampopen

 
Breedte in mm Rol/ds mtr/ds
60 10 250

INTERIOR MEMBRANE PRO

ME350

Deze volledig zelfklevende folie is uitermate geschikt om aansluitingen aan 
de binnenzijde van kozijnen op eenvoudige wijze luchtdicht af te sluiten.

Producteigenschappen
•  Zelfklevend
• Geschikt om af te werken met pleisterwerk
•  Eenvoudige en snelle bevestiging
• Met gedeelde schutfolie

 
Breedte in mm Rol/ds mtr/ds
70 4 100
100 3 75
140 2 50
200 1 25

Vliestape

i-MEMBRANE PRO

ME508

De zelfklevende ME508 i-MEMBRANE PRO is geschikt om aansluitingen 
rondom kozijnen op eenvoudige wijze luchtdicht af te sluiten. Door zijn 
variable Sd-waarde is deze intelligente vliestape geschikt voor binnen- en 
buitentoepassingen. De vliescachering zorgt voor een sterke hechting van 
pleisterwerk op de tape en ondergrond.

Producteigenschappen
• Zelfklevend met gedeelde schutfolie
• Verwerkingsgemak door verplaatsbare verkleving
• Toenemende kleefkracht na aanbrengen
•  Zowel binnen als buiten toepasbaar dus minder kans op fouten
•  Uitstekende preventie tegen schimmelvorming door de variabele Sd-waarde
• 9 maanden uv- en weerbestendig
• Slagregendicht tot 1050 Pa.

Duo Vliestape

 
Breedte in mm Rol/ds mtr/ds
70 4 100
100 3 75
140 2 50
200 1 25
300 1 25
400 1 25
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FOLIES | TOEBEHOREN

Butyl- & Bitumenprimer

ME901

Wordt toegepast als voorbehandeling van poreuze en zuigende 
ondergronden bij de verwerking van illbruck butyl- en bitumenbanden.

Producteigenschappen
• Optimalisatie van de hechting
• Versteviging van het oppervlak
• Korte droogtijd
• Lage viscositeit (dun ingesteld)

 
Verpakkingen
5 liter blik (per stuk)
1 liter blik (12 stuks/doos)

Butyl- & Bitumensprayprimer

ME902

Wordt toegepast als voorbehandeling van poreuze en zuigende 
ondergronden bij de verwerking van illbruck butyl- en bitumenbanden. 
Tevens toepasbaar als spuitlijm.

Producteigenschappen
• Korte droogtijd
• Eenvoudig en snel te verwerken door spraybus 

met verstelbare spraykop
• Optimalisatie van de hechting
• Versteviging van het oppervlak

 
Verpakkingen
500 ml spraybus (12 stuks/doos)

Butyl- & Bitumenprimer ECO

ME904

Wordt toegepast als voorbehandeling van bouwondergronden zoals 
metselwerk, hout, houtvezel platen, vloerplaten etc. bij de verwerking van 
illbruck butyl- en bitumenbanden.

Producteigenschappen
• Optimaliseert de hechting
• Lichte versterking van het oppervlak
• Korte droogtijd
• Oplosmiddelvrij

 
Verpakkingen
5 liter blik (2 stuks/doos)
1 liter blik (6 stuks/doos)

Butyl Primer NT

ME907

Wordt toegepast voor oppervlakte voorbewerking van poreuze en sterk 
zuigende ondergronden bij de applicatie van illbruck ME407 Butylband NT.

Producteigenschappen
• Verhoogt de hechtsterkte op poreuze en sterk 

zuigende ondergronden bij  
gebruik van ME407 Butylband NT

• Kant-en-klaar, direct gereed voor gebruik

 
Verpakkingen
5 liter blik (2 stuks/doos)

Butyl- en Bitumenprimer

ME908

Wordt toegepast als voorbehandeling van poreuze en zuigende  
ondergronden bij de verwerking van illbruck butyl- en bitumenbanden.

Producteigenschappen
• Voor grove, onregelmatige ondergronden
• Optimalisatie van de hechting
• Versteviging van het oppervlak
• Korte droogtijd
• Hoge viscositeit (dik ingesteld)

 
Verpakkingen
5 liter blik (per stuk)
1 liter (12 stuks/doos)

Conische Aandrukroller

AB004

De meest efficiënte manier om maximaal contact te krijgen bij het 
aanbrengen van illbruck membranen.

Producteigenschappen
• Zorgt voor een betrouwbare hechting op de ondergrond
• Elimineert vouwen en luchtbellen

 
Verpakking
Per stuk
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K
IT

TE
N HYBRIDE KIT 

SILICONENKIT  
ACRYLAATKIT  
BITUMENKIT  

Om het calculatie- en bestelproces te vereenvoudigen, heeft CPG de 
‘Kit Calculator’ in het leven geroepen. Deze calculatietool helpt met 
het bepalen van het juiste aantal eenheden dat nodig is om aan de 
projectvereisten te kunnen voldoen. Bekijk de Kit Calculator via de  
adviestools op onze website. 

Siliconenkitten

EIgenschappen van onze verschillende kitfamilies

Hybride kitten

• Binnen en buiten   

• Kozijnen & gevels

 
• Siliconen-, oplosmiddel- en 
   isocyanaatvrij

• Goede uv-bestendigheid

• Hoge scheurweerstand

• Extreem brede hechting 
   spectrum op poreuze en 
   gladde ondergronden

• Verfbestendig en 
   overschilderbaar

• Temperatuuronafhankelijke 
   verwerking

• Binnen en buiten 

• Glas, sanitair, voedingsindustrie,    
   gebieden met hoge temperaturen

• Vrij van oplosmiddelen en 
   isocyanaten

• Hoge uv-bestendigheid

• Reset capaciteit bijna 100%

• Extreem brede hechting 
   spectrum op poreuze en 
   gladde ondergronden

Acrylaatkitten

• Voornamelijk binnen, 
   voor verbindingen met lage  
   spanning
 
• Droogbouw, scheurvulling

• Op waterbasis en 
   plasto-elastisch

• Overschilderbaar,  
   pleisterbaar 
   en verfbestendig

   ONTDEK DE 
  ILLBRUCK KITTEN
Het productassortiment omvat hybride-, siliconen- en acrylaatkitten die speciaal voor de meest uiteenlopende 
toepassingsgebieden zijn ontwikkeld. Ze voldoen aan alle relevante normen en overtuigen door een constante en hoge 
kwaliteit. De kitten zijn in een groot variatie aan kleuren verkrijgbaar.

Kit calculator
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KITTEN | HYBRIDE

Afbouwkit

SP450

SP450 Afbouwkit is een hoogwaardige allround kit voor de gehele afbouw. 
SP450 is geschikt voor het flexibel afdichten tussen alle veelvoorkomende 
bouwmaterialen en op vele ondergronden. Binnen en buiten toepasbaar 
voor bewegingsvoegen in gevels, vloeren, sanitair, keukens en natuursteen. 
SP450 is universeel de beste oplossing, ook voor de schilder!

Producteigenschappen
• Geschikt voor alle lijm- en kitwerk,  

binnen en buiten
• Goede elasticiteit met hoge  

mechanische sterkte
• Natuursteenkit voor o.a. marmer,  

graniet en hardsteen
• Overschilderbaar met watergedragen en 

synthetische verfsystemen
• Siliconen vrij en ECO toepasbaar
• Breed hechtspectrum, ook op glas en spiegels
• Hoog sanitair ingesteld (X-S1), geschikt voor 

luchtkanalen en HVAC toepassing

m
it Brief und Siegel

Pr
od

uktsicherheitZertifikat Nr.

 
Kleuren Verpakking
wit, grijs en zwart 310 ml kokers  

(12 stuks/doos)

Beglazingskit

SP501

SP501 Beglazingskit is een hoogwaardige hybride kit en is geschikt voor 
top- en hiel afdichtingen en overige beglazingsvoegen. SP501 is universeel 
overschilderbaar

Producteigenschappen
• Hoge uv-bestendigheid
• Overschilderbaar met de meeste verfsystemen
• Uitstekende hechting op glas, hout,  

aluminium en kunststof
• Siliconenvrij en ECO toepasbaar
• Ongevoelig voor schimmel en alg
• Bestand tegen water, alifatische  

oplosmiddelen, oliën, vetten, verdund 
anorganische zuren en logen

 
Kleur Verpakking
Wit 310 ml kokers  

(12 stuks/doos)

PROFLEX SEAL 25

SP525

Speciaal geschikt voor de afdichting van aansluit- en bewegingsvoegen. Het 
biedt een duurzame en goede hechting op de meeste ondergronden, zoals 
bijvoorbeeld geanodiseerd aluminium, poly-acrylaten, glas, beton, keramiek 
en kunststof. Vooraf testen wordt aanbevolen. Zorgt voor een langdurig 
elastische afdichting in bewegingsvoegen tussen constructiedelen.  
De SP525 wordt aanbevolen voor afdichtingen in de constructie en voor het 
afdichten van voegen rondom raam- en deurkozijnen.

Producteigenschappen
• Speciaal geschikt voor de afdichting van 

aansluit- en bewegingsvoegen
• Zeer emissie-arm
• Huidvorming na 30 minuten
• Duurzaam elastisch tot 25% MTV
• Oplosmiddel-, isocyanaat- en  

siliconenvrij
• ISO 11600 F-25LM

m
it Brief und Siegel

Pr
od

uktsicherheitZertifikat Nr.  
Kleuren Verpakking
Wit, signaalwit, 
zandsteenbeige, licht 
zandsteenbeige, lichtgrijs, 
middelgrijs, donkergrijs, 
kiezelsteengrijs, betongrijs, 
antraciet, zwart

310 ml kokers  
(12 stuks/doos)

600 ml worsten  
(12 stuks/doos)

Geveldilatatiekit

FLOOR JOINT SEAL

SP540

Elastische kit voor vloervoegen in galerijen en balkons, pakhuizen 
en parkeergarages en in gebieden waar gebruik wordt gemaakt van 
winkelwagens of logistiek transportmaterieel. De SP540 is geschikt als 
elastische afdichting van bewegingsvoegen en dilataties (binnen en buiten) 
in vloeren en vloerdelen. SP540 biedt een duurzame hechting op de meest 
voorkomende ondergronden als beton, RVS, aluminium en keramische 
tegels. Tevens toepasbaar in koel- en vriescellen.

Producteigenschappen
• Snelle huidvorming verkleint de kans op 

kitvervuiling
• Chemisch resistent tegen smeermiddelen en 

brandstoffen
• Hoge weerstand tegen scheuren
• Geschikt voor brugvoegen
• Uitstekende verwerkbaarheid
• Oplosmiddel-, isocyanaat- en siliconenvrij
• Duurzaam elastisch tot 25% MTV
• UV- en weerbestendig
• Gemakkelijk te verwerken

Vloerdilatatiekit

m
it Brief und Siegel

Pr
od

uktsicherheitZertifikat Nr.

 
Kleuren Verpakking
Betongrijs 600 ml worsten  

(20 stuks/doos)

KITTEN | SILICONEN

SANITARY SEAL

FA201

FA201 zorgt voor een duurzaam elastische afdichting van voegen in 
sanitaire ruimten en bewegingsvoegen tussen constructiedelen. Het biedt 
een duurzame en goede hechting op de meest voorkomende ondergronden 
als keramiek, metaal, kunststof en steenachtige materialen. Door de 
foodgrade instelling (ISEGA gecertificeerd) is FA201 ook uitermate geschikt 
voor het afdichten van naden van binnenwanden en plafonds in HACCP 
omgevingen. Het materiaal is een 100% silicone (alcoxy) en vrij van 
azijngeur en isocyanaten.

Producteigenschappen
• Duurzaam elastisch tot 25% MTV
• Geurarm en goed verwerkbaar
• Bestand tegen schoonmaakmiddelen
• Hoge schimmel resistentie                     
• Foodgrade toepassing voor wanden en plafonds (ISEGA gecertificeerd)

m
it Brief und Siegel

Pr
od

uktsicherheitZertifikat Nr.

 
Kleuren Verpakking
Manhattan, antraciet, grijs, jasmijn, zwart, 
transparant, zilvergrijs, sneeuwwit, 
creme wit, oud wit, pergamon, puur wit 
en grijs wit

310 ml kokers  
(12 stuks/doos)

400 ml worsten  
(20 stuks/doos)

600 ml worsten  
(12 stuks/doos)

Bouw- Sanitairkit

Natuursteenkit Glanzend

Natuursteenkit Mat

NATURAL STONE SEAL

FA870

Een duurzaam elastische afdichting van aansluit- en bewe gingsvoegen 
in natuursteen als ook met andere materialen. FA870 is getest op 30 
verschillende soorten natuursteen en kan worden gebruikt in baden 
en douches, keukens, hallen, traphallen, vloeren, balkons, façades en 
terrassen, zowel binnen als buiten.

Producteigenschappen
• Getest op verschillende soorten natuursteen
• MEKO-vrij
• Geen randverkleuringen
• Uitstekende uv-, weer- en verouderingsbestendigheid
• Ongevoelig voor schimmel
• Snelle doorharding
• Duurzaam elastisch tot 20% MTV

 
Kleuren Verpakking
Lichtgrijs, agategrijs, stofgrijs, 
manhattan, antraciet, licht 
zandsteenbeige, zwart e transparant

310 ml kokers  
(12 stuks/doos) 

400 ml worsten  
(20 stuks/doos) 

Overige verpakkingen op aanvraag

NATURAL STONE SEAL MAT

FA880

Een duurzaam elastische afdichting van aansluit- en bewegingsvoegen 
in natuursteen als ook met andere materialen. FA880 is getest op 30 
verschillende soorten natuursteen en kan worden gebruikt in baden 
en douches, keukens, hallen, traphallen, vloeren, balkons, façades en 
terrassen, zowel binnen als buiten.

Producteigenschappen
• Getest op verschillende soorten natuursteen
• MEKO-vrij
• Geen randverkleuringen
• Uitstekende uv-, weer- en verouderingsbestendigheid
• Ongevoelig voor schimmel
• Snelle doorharding
• Duurzaam elastisch tot 20% MTV

 
Kleuren Verpakking
Basalt grijs 310 ml koker  

(12 stuks/doos)

400 ml worst  
(20 stuks/doos)

600 ml worst  
(20 stuks/doos)

Sanitairkit

GS241

Zorgt voor een langdurige elastische afdichting van voegen in sanitaire 
ruimten en bewegingsvoegen tussen constructiedelen, zoals bijvoorbeeld 
aansluitvoegen bij wastafels, douches en (kunststof)baden, voegen bij 
tegels en aanrechtbladen een aansluitvoegen rondom kozijnen. 

Producteigenschappen
• Extra duurzaam
• Sanitair ingesteld
• Duurzaam elastisch tot 20%
• Zeer gladde afwerking
• Resistent tegen gangbare schoonmaakmiddelen
• Ongevoelig voor schimmel
• Verouderings- en weerbestendig

 
Kleuren Verpakking
Transparant, wit, grijs, trijs en zwart 310 ml koker  

(20 stuks/doos)
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KITTEN | ACRYLAAT

 
Kleur Verpakking
Wit 310 ml kokers  

(20 stuks/doos)

Structuur Acrylaatkit

LD701

Bijzonder geschikt voor het repareren van beschadigingen in structuur- en 
pleisterwerk en het afdichten van scheuren en voegen in beton, steen, 
pleister- en metselwerk etc. Voor binnen- en buiten toepassingen. Niet 
geschikt voor dilatatievoegen.

Producteigenschappen
• Fijne korrelstructuur
• Reukloos en snel drogend
• Oplosmiddelvrij
• Goed overschilderbaar, snelle huidvorming
• UV- en weersbestendig
• Goede hechting op vele ondergronden zonder 

primer
• Goede verwerkbaarheid

Acrylaatkit

LD702

Bijzonder geschikt voor het binnenhuis afdichten van scheuren in beton, 
pleister- en metselwerk, het afdichten van kleine aansluitvoegen bij 
houten kozijnen aan beton en steenachtige ondergronden en het afdichten 
van voegen bij trappen, plinten, plafonds en wanden. Niet geschikt voor 
dilatatievoegen.

Producteigenschappen
• Reukloos
• Overschilderbaar
• Goede hechting op vele ondergronden
• Goede verwerkbaarheid
• Geringe krimp

 
Kleur Verpakking
Wit 310 ml kokers  

(20 stuks/doos)

Schildersacrylaatkit

LD703

Bijzonder geschikt voor het afdichten van aansluitvoegen, met een geringe 
werking tussen kozijnen en metselwerk, stucwerk en gipskarton. Tevens 
geschikt voor het repareren en afdichten van scheuren en voegen in 
gasbeton, steen, pleisterwerk en hout. Niet geschikt voor dilatatievoegen.

Producteigenschappen
• Oplosmiddelvrij
• Reukloos
• Overschilderbaar
• Duurzaam elastisch tot 15%
• Goede hechting op vele ondergronden zonder 

primer
• Hecht ook op licht vochtige ondergronden,  

zuigende ondergronden

 
Kleur Verpakking
Wit 310 ml kokers  

(20 stuks/doos)

Acrylaat Buitenkwaliteit

LD705

De LD705 is bijzonder geschikt voor het afdichten van scheuren en voegen 
in beton, steen, pleister- en metselwerk. LD705 is tevens geschikt voor 
het afdichten van kleine aansluitvoegen rondom houten kozijnen, trappen, 
plinten, plafonds en wanden en is binnen- én buiten toepasbaar. Niet 
geschikt voor dilatatievoegen.

Producteigenschappen
• Reukloos en oplosmiddelvrij
• Overschilderbaar
• Duurzaam elastisch tot 20%
• Hecht op vochtige- en poreuze ondergronden
• Regen-, uv- en weerbestendig
• Goede verwerkbaarheid
• Glanzend wit

 
Kleur Verpakking
Wit 310 ml kokers  

(20 stuks/doos)

KITTEN | BITUMEN EN TOEBEHOREN

Bitumen Lijmkit

OS111

Geschikt voor het bevestigen en repareren van bitumineuze 
dakbedekkingsmaterialen en isolatieplaten.

Producteigenschappen
• Hecht op vochtige ondergronden
• Thixotroop, niet toxisch
• Hoog isolerend vermogen
• Bescherming tegen roest en vocht
• Direct verwerkbaar

 
Kleur Verpakking
Zwart 310 ml kokers  

(24 stuks/doos)

Shell Tixophalte Wet Seal & Fix

OS123

Shell Tixophalte Wet Seal & Fix is geschikt voor het verkleven van onder 
andere bitumineuze dakbedekkingen en het waterdicht afwerken van 
voegen, naden en aansluitingen zoals van dakranden, schoorstenen, 
lichtkoepels en dakdoorvoeringen. Zeer geschikt voor (nood)reparaties, 
zelfs op natte ondergronden.

Producteigenschappen
• Direct te verwerken (zonder te verwarmen)
• Thixotroop
• Hecht op de meest voorkomende ondergronden, ook op natte ondergronden
• Hoog isolerend vermogen
• Bescherming tegen roest en vocht

 
Kleur Verpakking
Zwart 310 ml koker  

(24 stuks/doos)

1,4 liter worst  
(12 stuks/doos)

2,8 liter worst  
(6 stuks/doos)

5 liter blik
15 liter blik
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EN CPG R&D heeft schuimen ontwikkeld voor diverse toepassingen, of het nu gaat om geluidsisolatie, thermische isolatie, 
luchtafdichting of ecologische afwerking: alle (PU) schuimen hebben speciale en de juiste eigenschappen voor de 
diverse toepassingen.

   ONTDEK DE 
  ILLBRUCK SCHUIMEN    
      

Bijvoorbeeld: FM330 PERFECT ELASTIC FOAM PRO onderscheidt zich met zijn blijvende elasticiteit omdat het ook bij 
sterke voegbeweging een duurzame en sterk isolerende afdichting biedt. Of FM350 PERFECT FOAM PRO dat door zijn 
unieke formulering meer rendement dan vergelijkbare bussen biedt. Over toekomstige technologieën gesproken: wij 
bieden twee isocyanaatvrije schuimsoorten met een goede thermische isolatie en geluiddempende eigenschappen 
aan.

Met de door CPG gepatenteerde 2in1-adapter voor 1-K-schuimen kunt u een pistool of een spraynozzle gebruiken om 
het schuim aan te brengen - aan u de keuze!

CPG heeft dé uitkomst voor het afvoeren en recyclen van gebruikte purschuimbussen: het illbruck ReBus 
Retoursysteem. 

Het illbruck ReBus Retoursysteem zorgt voor vermindering van afval en verlaging van de kosten voor 
het afvoeren van gebruikte purschuimbussen. Gebruikte purschuimbussen gaan naar de verwerker 
waar drijfmiddel, polyurethaan, aluminium en karton van elkaar gescheiden worden, zodat deze stoffen 
kunnen worden hergebruikt. 

Hoe werkt het illbruck ReBus retoursysteem?
1.  Bij aankoop van elk ReBus product, berekent de leverancier statiegeld
2.  Na gebruik worden de lege bussen in de originele retourdozen ingezameld bij de leverancier 
3.  De leverancier betaalt per ingeleverde statiegeldbus het verschuldigde bedrag terug

HET ILLBRUCK REBUS RETOURSYSTEEM
        MILIEUVRIENDELIJK, VERMINDERING AFVAL
              EN KOSTEN

Om het calculatie- en bestelproces te vergemakkelijken, heeft CPG 
de Schuim Calculator in het leven geroepen. Deze calculatietool helpt 
met het bepalen van het juiste aantal eenheden dat nodig is om aan de 
projectvereisten te kunnen voldoen. Bekijk de Schuim Calculator via de 
adviestools op onze website.

Schuimcalculator
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SCHUIMEN

MULTI FOAM PRO

Professioneel purschuim dat geschikt is voor het afdichten, isoleren en 
vullen van aansluitingen, voegen, naden en kieren.

Producteigenschappen
• Professionele kwaliteit
• Groot vullend vermogen
• Bestand tegen warmte, water en vele 

chemicaliën
• Overschilderbaar en af te werken met 

pleisterwerk
• Zeer goede akoestische eigenschappen
• Ook verkrijgbaar met het unieke ReBus 

Retoursysteem
• Langere houdbaarheid: 24 maanden

Purschuim PRO Perfect Foam Low Expansion

 
Kleur Verpakking
Lichtgroen 750 ml bus  

(12 stuks/doos)

 
Kleur Verpakking
Wit 880 ml bus  

(12 stuks/doos)

 
Kleur Verpakking
Lichtgroen 880 ml bus  

(12 stuks/doos)

FM310

PERFECT ELASTIC FOAM PRO

FM330

Zonder twijfel het beste en meest bekende flexibele purschuim op de 
markt. Door zijn blijvende elasticiteit kan met FM330 PERFECT ELASTIC 
FOAM PRO een duurzame en sterk isolerende afdichting worden gecreëerd, 
zelfs bij intensief bewegende voegen.

Producteigenschappen
• +20% extra
• Aantoonbaar de grootste elasticiteit
• 50% MTV met een zeer hoog  

herstelvermogen                                                
• Uitmuntende luchtdichtheid tot 1750 Pa. 

volgens de laatste nieuwe BRL getest
• Goede temperatuur-, water- en  

chemicaliënbestendigheid
• Overschilderbaar en af te werken met stucwerk
• Kan worden toegepast tot -10°C  

(temperatuur bus >5°C)
• Ook verkrijgbaar met het unieke ReBus 

Retoursysteem
•  Langere houdbaarheid: 24 maanden

Elastisch Purschuim

Purschuim Extra Opbrengst
PERFECT FOAM PRO

FM350

Het meest geavanceerde purschuim op de markt. Door de unieke 
formule levert de FM350 PERFECT FOAM PRO maar liefst 50% meer 
opbrengst dan vergelijkbare bussen. Ideaal voor het afdichten, isoleren 
en vullen van aansluitingen, voegen, naden en kieren, zelfs onder lage 
omgevingstemperaturen.

Producteigenschappen
• Meer meters (+50%) opbrengst in vergelijking 

met een standaard bus van gelijke grootte
• Kan worden toegepast tot -10°C (temperatuur 

bus >5°C)
• Bestand tegen warmte, water en vele 

chemicaliën
• Overschilderbaar en af te werken met 

pleisterwerk
• Reduceert afval en bespaart tijd
• Ook verkrijgbaar met het unieke ReBus 

Retoursysteem
•  Langere houdbaarheid: 24 maanden

LOW EXPANSION FOAM

FM355

Een uniek hoog rendement schuim met maximale dimensionele stabiliteit 
en minimale na-expansie waardoor snijverlies wordt beperkt. FM355 is al 
vanaf -10°C te verwerken.

Producteigenschappen
• Multifunctioneel: 2-in-1 systeem
• Multi season: van -10°C tot +35°C
• 50% meer rendement
• Vul de voeg met de juiste dosering en het schuim stopt vrijwel direct  

met na-expanderen
• Zeer goede warmte- en geluidsisolerende eigenschappen
• Uitstekende hechting op vrijwel alle materialen
• Ook verkrijgbaar met het unieke ReBus Retoursysteem
• Langere houdbaarheid: 24 maanden

Purschuim Extra Opbrengst
PERFECT FOAM PRO

FM657

Het meest geavanceerde purschuim op de markt. Door de unieke formule 
levert de FM657 PERFECT FOAM PRO maar liefst 50% meer opbrengst dan 
vergelijkbare bussen. Ideaal voor het afdichten, isoleren en vullen in kleine 
ruimtes.

Producteigenschappen
• +75% extra meters
• Professionele kwaliteit
• Ook ondersteboven verwerkbaar
• Kan worden toegepast tot -10°C (temperatuur bus >5°C)
• Bestand tegen warmte, water en vele chemicaliën
• Overschilderbaar en af te werken met pleisterwerk
• Reduceert afval en bespaart tijd
• Langere houdbaarheid: 24 maanden

2K PU Montageschuim
2C FIX FOAM

FM710

FM710 2C FIX FOAM is een 2K PU schuim geschikt voor het monteren van 
deur- en raamkozijnen, dichten van aansluitingen van waterslagen en 
onderdorpels, vullen van holten en dichten van voegen.

Producteigenschappen
• Geen krimp of na-expansie
• Snelle en gelijkmatige uitharding
• Uitstekende hechting op diverse ondergronden
• Overschilderbaar en af te werken met pleisterwerk
• Goed bestand tegen warmte, water en vele chemicaliën
• Uitstekende thermische en akoestische isolatie

FM610

Handschuim Pro
MULTI HANDHELD FOAM

Professioneel purschuim dat geschikt is voor het afdichten, isoleren en 
vullen van aansluitingen, voegen, naden en kieren.

Producteigenschappen
• Universeel toepasbaar
• Professionele kwaliteit
• Bestand tegen warmte, water en vele chemicaliën
• Overschilderbaar en af te werken met pleisterwerk
• Lage na-expansie
• Zeer goede akoestische eigenschappen
• Ook verkrijgbaar met het unieke ReBus Retoursysteem
• Langere houdbaarheid: 24 maanden

 
Kleur Verpakking
Lichtgroen 750 ml bus  

(12 stuks/doos)

 
Kleur Verpakking
Lichtgroen 750 ml bus  

(12 stuks/doos)

 
Kleur Verpakking
Lichtgroen 540 ml bus  

(12 stuks/doos)

 
Kleur Verpakking
Groen (na activatie) 400 ml bus  

(12 stuks/doos)
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SCHUIMEN

2K PU Snelschuim
2C FRAME FOAM

FM790

FM790 2C FRAME FOAM is een 2-componenten PU schuim voor het 
monteren van deur- en raamkozijnen, dichten van aansluitingen van 
waterslagen en onderdorpels, vullen van holle ruimten en afdichten van 
openingen. FM790 dient aangebracht te worden met AA281 2K Foam Gun 
210 Pro.

Producteigenschappen
• Geen krimp of na-expansie dus drukt niet na
• Gepatenteerd, gebogen spuitkop (DGM) voor 

schone en snelle verwerking zonder plakkerige 
stroken

• Snijdbaar na 90 seconden
• Hoge opbrengst van maximaal 4,5 liter
• Na 20 min. kan de deur gemonteerd worden

PU FOAM 2C

FM791

FM791 PU FOAM 2C  is een snel 2-componenten PU schuim in drukloze 
tandem koker. Speciaal geschikt voor het afwerken van sparingen die 
gas-belemmerend moeten worden afgewerkt. FM791 dient aangebracht te 
worden met AA281 2K Foam Gun 210 Pro.

Producteigenschappen
• Vrij van drijfgas
• Snijdbaar na 60 seconden
• Vaste vorm in 120 seconden
• Opbrengst van maximaal 4,5 liter
• Na 20 minuten belastbaar

2k Schuim Gasbelemmerend

HYBRID FOAM

FM810

FM810 is een 100% isocyanaatvrij nieuwe generatie-schuim. Veilig in 
gebruik en bijzonder geschikt voor het duurzaam en flexibel afdichten van 
stelruimtes, voegen en aansluitingen. Met de hoge dichtheid zorgt het voor 
een prima isolatie, zowel thermisch als akoestisch. FM810 is te gebruiken 
vanaf 0°C en heeft met slechts 50% vullingsgraad in de voeg een goede 
opbrengst.

Producteigenschappen
• Isocyanaatvrij dus geen MDI’s  
• 2-in-1 systeem, voor pistool en handschuim 
• Constante fijncellige structuur
• Volledig veilig in gebruik 
• Goede temperatuursbestendigheid 
• Hoge weerstand tegen chemicaliën 
• Geen na-expansie 
• Overschilderbaar en af te werken met 

pleisterwerk

STP Schuim

JOINT FILLER FOAM

JF100

JF100 JOINT FILLER FOAM is de nieuwe watergedragen en isocyanaatvrije, 
elastische voegafdichter. Geschikt voor het duurzaam afdichten van 
voegen, het afdichten van voegen rondom raam- en deurkozijnen, prefab 
gevelelementen en de voegen rondom doorvoeringen. Door de zeer lage 
emissie is JF100 uitermate geschikt voor renovatiewerkzaamheden, zelfs 
in bewoonde toestand.

Producteigenschappen
• Watergedagen dus zeer gebruiksvriendelijk
• Reinigen kan gewoon met een vochtige doek 

of spons
• Goede hechting op vrijwel alle ondergronden
• Hoge geluidsisolering en duurzaam elastisch

Elastisch Voegenafdichter

 
Kleur Verpakking
Crème 210 ml duo koker 

(16 stuks/doos incl. statische 

menger en verlengslang)

 
Kleur Verpakking
Crème 210 ml duo koker 

(16 stuks/doos incl. statische 

menger en verlengslang)

 
Kleur Verpakking
Wit 750 ml bus 

(12 stuks/doos)

 
Kleur Verpakking
Beige 700 ml bus 

(12 stuks/doos)
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Met pur- en lijmschuim in aerosolbussen is iedereen wel bekend. Professionele gebruikers die deze frequent 
verwerken gebruiken daarbij een verwerkingspistool. Gebruikers die op minder regelmatige basis pur- en lijmschuim 
verwerken, gebruiken vaak een spraynozzle. 

Door het illbruck 2-in-1 systeem zijn alle illbruck bussen geschikt voor beide manieren van verwerking. Op alle 
illbruck bussen kan zowel een standaard NBS verwerkingspistool als een spraynozzle gemonteerd worden. 

ILLBRUCK 2-IN-1 SYSTEEM
        OP ELKE BUS KAN EEN PISTOOL
   EN EEN SPRAYNOZZLE
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JM

EN
PU LIJMEN
HYBRIDE LIJMEN 
OVERIGE EN TOEBEHOREN

Met illbruck lijmen heeft u de juiste oplossing voor uw projecten binnen en 
buiten.

     ONTDEK DE  
ILLBRUCK LIJMEN

illbruck lijmen vereenvoudigen het bevestigen tussen oneffen oppervlakken, helpen bij een snellere installatie en 
vereisen vaak minder specialistisch gereedschap dan mechanische alternatieven. Ons uitgebreide lijmassortiment 
biedt voor elke verlijming een passende oplossing. De hybride-, siliconen-, acrylaat-, polyurethaan- of op 
natuurrubber gebaseerde lijmen voldoen aan alle relevante normen en wetgevingen.

Op basis van verschillende technologieën biedt het illbruck portfolio een breed scala aan lijmen voor kozijnen, gevels, 
binnen en buiten, industriële productie, airconditioning en ventilatieconstructies. illbruck lijmen hebben een bewezen 
duurzaamheid met de hoogste kwaliteit.

Uw voordelen:
     • Combinatie van kracht en flexibiliteit
     • Snelle uitharding
     • Gegarandeerde duurzame hechting
     • Ftalaatvrije formuleringen 
     • Oplosmiddelvrij, isocyanaatvrij
     • Duurzame oplossingen

De PU010 en PU700 vullen elkaar perfect aan. Met slechts twee lijmen heeft u een systeem om alle veelvoorkomende 
steen-, hout- en isolatiematerialen in uw project te verlijmen. 

U heeft vrijwel geen andere lijmen of bevestigingsmaterialen meer nodig. De keuze voor de juiste lijm is hierdoor 
overzichtelijker dan ooit. 

PU010 PANEL ADHESIVE
Voor het verlijmen van harde isolatiematerialen en akoestische panelen in vrijwel alle toepassingen is er PU010 
PANEL ADHESIVE. 

PU010 is zeer eenvoudig in gebruik. Doordat PU010 snel uithardt en een vullend vermogen heeft zonder na-expansie 
of krimp is PU010 eenvoudig in verwerking en 30% tijdbesparend.

PU700 STONE AND WOOD ADHESIVE
Met slechts één lijm is het mogelijk om zowel steen als hout te verlijmen, of u nu balken of plaatmateriaal, 
kalkzandsteen of beton moet verlijmen: PU700 STONE AND WOOD ADHESIVE kan het allemaal. 

PU700 is een D4 houtlijm en is KOMO gecertificeerd voor het optrekken van constructieve stenen wanden. Na 
uitharding is PU700 zelfs 6 keer sterker dan traditionele mortels. Daarnaast is PU700 is zeer efficiënt; één bus 
PU700 staat gelijk aan één zak mortel, tien kokers constructielijm of twaalf potten bruislijm. En dat zonder water of 
elektriciteit, want PU700 is kant en klaar voor gebruik en daardoor 30% tijdbesparend.

 

        ÉÉN PROJECT, TWEE LIJMEN
   DRIE MATERIALEN
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LIJMEN | PU

PANEL ADHESIVE

PU010

PU013

PU010 PANEL ADHESIVE is ideaal voor het snel monteren van isolatie 
en akoestische panelen, buitengevelisolatie, dakisolatie en vergelijkbare 
plaatmaterialen. Geschikt voor gebruik op vele verschillende ondergronden 
waaronder metselwerk, beton, hout, metaal en dakisolatiepanelen.

Geschikt voor het snel en watervast verlijmen van poreuze materialen met 
poreuze of niet-poreuze materialen. PU013 Constructielijm Ultra is met een 
opentijd van 20 min. en een perstijd van 2 uur, goed verwerkbaar.

Producteigenschappen
• Eenvoudig in verwerking en 30%  

tijdbesparend
• Stofvrij alternatief voor mortel en  

mechanische bevestiging
• Vullend vermogen zonder krimp of na-expansie
• Hecht op vrijwel alle ondergronden
• Extreem sterk
• Volledig belastbaar na ca. 3 uur
• Langere houdbaarheid: 24 maanden

Producteigenschappen
• Snelle krachtopbouw
• Hoge eindsterkte
• Watervast D4 volgens EN 204
• Hoge warmtevastheid volgens Watt 91
• Minimale opschuiming
• Hecht op licht vochtige ondergrond
• Binnen en buiten toepasbaar
• Bestand tegen hoge temperaturen
• Bestand tegen verdunde zuren,  

alkalische stoffen en oplosmiddelen

Isolatielijm

Constructielijm Rapid

PU011

Geschikt voor het snel en watervast verlijmen van poreuze materialen met 
poreuze of niet-poreuze materialen. PU011 geeft met een opentijd van 5 
min. en een perstijd van slechts 15 min. een snel en zeker resultaat.

Producteigenschappen
• Zeer snelle krachtopbouw
• Hoge eindsterkte
• Watervast D4 volgens EN 204
• Hoge warmtebestendigheid volgens Watt 91
• Minimale opschuiming
• Hecht op licht vochtige ondergronden
• Binnen en buiten toepasbaar
• Bestand tegen verdunde zuren,  

alkalische stoffen en oplosmiddelen

Bruislijm

PU012

Geschikt voor het constructief verlijmen van de meeste houtsoorten, 
sandwichpanelen, polyurethaanplaten en multiplex.

Producteigenschappen
• Watervast D4 volgens EN 204
• Hoge warmtebestendigheid volgens Watt 91
• Geschikt voor droog en licht vochtig hout
• Binnen en buiten toepasbaar
• Vloeibaar
• Beperkt vullend vermogen

Constructielijm Ultra

Daklijm

PU015

PU015 Daklijm is bijzonder geschikt voor het verlijmen van isolatieplaten 
zoals polystyreen (EPS/XPS), steenwol, dampschermen met bitumineuze 
en bezande cachering of met mineraal gevulde dakbanen op isolatieplaten, 
metalen (steeldeck), houten, betonnen en steenachtige ondergronden.

Producteigenschappen
• Zeer hoge eindsterkte
• Licht opschuimend
• Oplosmiddelvrij
• Bestand tegen hoge windbelastingen

2K-Lijm voor Hoekijzers

PU038

PU038 2K-Lijm voor Hoekijzers is getest op het lijmen van hoekijzers in 
geëxtrudeerde raamprofielen (testverslag ift Rosenheim nr.509 24109/ 
1). De gerealiseerde verlijming van de hoekijzers maakt het achteraf 
lakken van het kozijn mogelijk. PU038 is eveneens geschikt voor de meest 
voorkomende metaalverlijmingen en toepassingen zoals carroseriebouw.  
Het gebruik van PU038 is voorbehouden aan professionals.

Producteigenschappen
• Snelle sterkte opbouw
• Oplosmiddelvrij
• Thixotroop, loopt niet af
• Goed bestand tegen alle weersomstandigheden
• Vochtonafhankelijke doorharding
• Krimpvrij

PU Lijmkit

PU050

PU700

Voor het verlijmen en afdichten van verschillende materialen in industriële- 
en bouwtoepassingen. Afdichten en structureel verlijmen in carrosserie- en 
containerbouw, HVAC toepassingen en overige verlijmingen en afdichtingen 
in de metaalverwerkende industrie. 

PU700 STONE AND WOOD ADHESIVE is een zeer sterke lijm en verlijmt 
steenachtige bouwmaterialen, zoals beton, steen, keramiek, gipsplaten 
en hout. PU700 is geschikt voor zowel binnen- als buitentoepassingen en 
wordt ingezet voor zware steen- en houtconstructies, houten muur- en 
vloerpanelen en kozijnen. PU700 is KOMO gecertificeerd voor dragende 
wanden van kalkzandsteen, keramische bouwblokken, beton en 
cellenbeton. Geschikt voor stofvrij werken.

Producteigenschappen
• Zeer goede (zout)waterbestendigheid.
• Weer- en verouderingsbestendig
• Uitstekende hechting
• Hoge E-modulus
• Universele hechting
• Goede uv-bestendigheid

Producteigenschappen
• Tijdbesparend en kant-en-klaar voor gebruik, al vanaf -5°C
• Geen mixen en stofvrije applicatie
• Vervangt dunbed- en metselmortels
• Extreem hoge hechtsterkte en snelle verwerking
• KOMO gecertificeerd voor dragende wanden
• Voldoet aan de eisen van het bouwbesluit voor dragende wanden (BRL1008)
• Ook geschikt voor keramische bouwblokken

STONE AND WOOD ADHESIVE
Steen- en Houtlijm

 
Kleur Verpakking
Donkergroen 750 ml bus 

(12 stuks/doos)

 
Kleur Verpakking
Transparant 310 ml koker 

(12 stuks/doos)

 
Kleur Verpakking
Lichtbruin 750 gram pot 

(12 stuks/doos)

 
Kleur Verpakking
Transparant 310 ml koker 

(12 stuks/doos)

 
Kleur Verpakking
Transparant-crème 5,5 kg blik 

(1 stuk/doos)

 
Kleur Verpakking
Beige 900 gr tandem koker 

(10 stuks/doos)

 
Kleur Verpakking
Grijs, wit 310 ml bus 

(12 stuks/doos)

 
Kleur Verpakking
Beige 880 ml bus 

(12 stuks/doos)
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LIJMEN | HYBRIDE

MEMBRANE ADHESIVE

SP025

SP025 MEMBRANE ADHESIVE is een ecologisch alternatief op traditionele 
oplosmiddelhoudende folielijmen. Geschikt voor het verlijmen van folies 
voor het afdichten van raam- en deurkozijnen en het opvangen van kleine 
oneffenheden in neggen.

Producteigenschappen
• Zeer emissie-arm
• Blijvend elastisch
• Hoge mechanische sterkte
• UV-, verouderings- en weerbestendig
• Oplosmiddel-, isocyanaat- en siliconenvrij

Folielijm ECO

CRYSTAL CLEAR ADHESIVE

SP030

Kristalheldere lijmkit die onder externe invloeden niet verkleurt.  
De kristalheldere samenstelling maakt SP030 geschikt voor langdurige 
verlijming en afdichting van glazen elementen zoals glasplaten met 
omlijstingen.

Producteigenschappen
• Kristalhelder
• Zeer snelle doorharding
• Geurloos
• Oplosmiddel-, isocyanaat- en siliconenvrij
• Glasverlijming
• Binnentoepassing

Kristalheldere lijmkit

 
Kleur Verpakking
Kristalhelder 310 ml koker 

(12 stuks/doos)

600 ml worst 
(12 stuks/doos)

Overige kleuren en verpakkingen op aanvraag.

MULTI ADHESIVE PRO

SP050

De SP050 MULTI ADHESIVE PRO is breed inzetbaar en geschikt voor 
het verlijmen en afdichten van diverse constructies. Door zijn specifieke 
eigenschappen is de SP050 uitstekend geschikt voor o.a. hechting op 
diverse metalen zoals ALU en RVS. 

Producteigenschappen
• Breed inzetbaar
• Duurzaam elastisch
• Uitstekende hechting, ook op metaal
• Oplosmiddel-, isocyanaat- en siliconenvrij
• UV-, verouderings- en weerbestendig

Universeel Lijmkit

 
Kleur Verpakking
Wit, grijs en zwart 310 ml bus 

(12 stuks/doos)

300 ml worst 
(12 stuks/doos)

Wit 600 ml worst 
(12 stuks/doos)

Overige kleuren en verpakkingen op aanvraag.

HIGH TACK PRO

SP350

SP350 HIGH TACK PRO heeft een zeer hoge aanvangshechting en bereikt 
zeer snel zijn eindsterkte, maar is tevens makkelijk uit te spuiten. Door de 
hoge aanvangshechting en het snelle uithardingsproces is SP350 uitermate 
geschikt voor het verlijmen van voorwerpen op verticale oppervlakken.

Producteigenschappen
• Soepel te verwerken
• Zeer hoge aanvangshechting; 970 kg/m²
• Snelle krachtopbouw
• Uitstekende hechting
• Permanent duurzaam elastisch
• Oplosmiddel-, isocyanaat-, siliconen- en 

ftalaatvrij
• UV-, verouderings- en weerbestendig

High Tack Lijmkit

 
Kleur Verpakking
Wit en zwart 310 ml bus 

(12 stuks/doos)

300 ml worst 
(12 stuks/doos)

Overige kleuren en verpakkingen op aanvraag.

LIJMEN | OVERIG EN TOEBEHOREN

EPDM Folielijm

OT015

OT015 EPDM Folielijm wordt toegepast om illbruck EPDM folie te verlijmen 
op veel voorkomende ondergronden in de bouw zoals beton, metselwerk, 
hout, aluminium en staal en wordt ook gebruikt voor verbindingen waarbij 
EPDM folies elkaar overlappen.

Producteigenschappen
• Eenvoudig uitspuitbaar en verwerkbaar
• Zeer goede weer- en temperatuurbestendigheid
• Uitstekende verlijming op beton, pleister, staal en aluminiumplaat

 
Kleur Verpakking
Zwart 600 ml worst 

(12 stuks/doos)

Houtlijm D3

WD120

Geschikt voor het verlijmen van hout-, fineer-, spaan en kunststofplaten en 
soortgelijke materialen. Geschikt voor binnentoepassingen zelfs wanneer 
kortstondige waterbelasting optreedt en voor constructieve verlijmingen 
die langdurig zijn blootgesteld aan condens of een hoge mate van 
luchtvochtigheid.

Producteigenschappen
• Waterbestendig D3 volgens EN 204
• Transparant na droging
• Binnen en buiten toepasbaar (beschut tegen directe weersinvloeden)
• Sneldrogend
• Hoge constructieve verbindingssterkte

 
Kleur Verpakking
Wit bij applicatie, transparant na droging 1 kg pot  

(12 stuks/doos)

5 kg jerrycan  
(4 stuks/doos)

Secondelijm

CY011

Secondelijm voor het verlijmen van metalen, kunststoffen, elastomeren en 
overige niet-poreuze materialen.

Producteigenschappen
• Goede mechanische, thermische en chemicalienbestendigheid
• Goede hechting op niet-poreuze materialen
• Extreem snel uithardend op EPDM
• Uitstekende verouderingsbestendigheid

 
Kleur Verpakking
Transparant 20 gr flacon  

(20 stuks/doos)

 
Kleur Verpakking
Betongrijs 310 ml koker 

(12 stuks/doos)

600 ml worst 
(20 stuks/doos)

(Bouw)materialen met elkaar verlijmen? De lijmwijzer laat zien welke 
illbruck producten het meest geschikt zijn.

Lijmwijzer
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Het illbruck coatingsassortiment biedt een reeks coatings die perfect zijn voor de 
moeilijk bereikbare plaatsen.

ONTDEK DE iLLBRUCK
     COATINGS

Uw voordelen:
• Gemakkelijk aan te brengen
• Zuinig in gebruik
• Naadloze afdichting

     

• Binnen en buiten

• Lucht- en waterdichtheid 
   rond ramen- en 
   deurkozijnen. 
• Binnen en buiten 
   aansluitvoegen vloeren, 
   wanden en plafonds
• Afdichtingen rond pijpen 
   en buizen

• Handpistool
• Pistool met  
   luchtcompressor
• Verkwastbaar na het 
   aanbrengen

Technologie

Toepassingsgebied

Toepassingen

Toegepast met

  Hybride

SP925

Op waterbasis

LD925

   Bitumen

OS925

• Buiten

• Lucht- en waterdichtheid 
   rond ramen- en 
   deurkozijnen.
• Aansluiting buiten 
   verbindingen vloeren,    
   wanden en plafonds.
• Afdichtingen rond pijpen 
   en buizen
• Waterdicht maken buiten 
   van een fundering.   
   Waterdicht maken van             
   balkonvloeren  
   en aansluitingen.
• Waterdicht maken van      
   plat dak, ramen,  
   dakdetails en dakgoten

•  Verspuitbaar en 
    verkwastbaar

•  Binnen en  
    Buiten (niet uv-belast)

• Lucht- en waterdichtheid 
   rond ramen- en 
   deurkozijnen.
• Verbindingsvoegen 
   vloeren, wanden en       
   plafonds. Onmiddellijk         
   klaar voor verf of  
   pleister. 
• Afdichtingen rond pijpen 
   en buizen.

• Verspuitbaar en 
   verkwastbaar 

Eigenschappen van onze coatingsfamilie
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COATINGS

FLEXIBLE SEAL COATING

SP925

SP925 is een coating die specifiek is ontwikkeld om voegen en 
oppervlakken lucht- en waterdicht af te werken. De hoge viscositeit zorgt 
voor een prettige en precieze verwerking, want de coating zakt niet uit, 
zelfs niet op  verticale oppervlakken. SP925 is naast de kleur antraciet ook 
leverbaar in het wit. Ideaal voor het luchtdicht afwerken van aansluitingen 
en voegen vanuit de binnenzijde van een gebouw!

Producteigenschappen
• Zeer gemakkelijk te verwerken
• Duurzaam elastisch
• Toepasbaar op licht vochtige ondergronden
• Snelle uitharding
•  Pplosmiddel-, isocyanaat-,  

siliconen- en ftalaatvrij
• Verkwast- en verspuitbaar

 
Kleur Verpakking
Antraciet, wit 600 ml worst 

(12 stuks/doos)

Hybride Afdichtingscoating

WATERBASED i-SEAL COATING

LD925

LD925 is een verspuitbaar membraan op waterbasis. Dit zorgt ervoor 
dat gereedschappen na gebruik gemakkelijk zijn schoon te maken. 
De coating vormt na droging een elastische luchtdichting met een 
vochtvariabele diffusieweerstand. De LD925 is specifiek ontworpen voor 
bouwtoepassingen waarbij een hoge mate van luchtdichting is vereist, 
zoals vloer-wandaansluitingen, wand-plafondaansluitingen, rondom (stel)
kozijnen en voor diverse naden en oppervlakken in de bouw. De LD925 
hecht op de meest gangbare bouwmaterialen zoals staal, beton, steen, hout 
en aluminium en is geschikt voor zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten.

Producteigenschappen
• Watergedragen dus gereedschappen zijn 

eenvoudig te reinigen.
• Luchtdicht getest door SKG-IKOB tot 1750 Pa. 

met een droge laagdikte van 1 mm.
• Blijvend elastisch na uitharding en zeer 

duurzaam.
• Goede hechting op licht vochtige  

ondergronden en de meest gangbare 
bouwmaterialen.

• Af te werken met stuc na volledige uitharding.

Watergedragen Afdichtingscoating

 
Kleuren Verpakking
Wit Emmer 10 kg

BARIER SEAL COATING

OS925

De OS925 is specifiek ontwikkeld voor zowel nieuwbouw als renovatie 
waarbij een hoge mate van lucht- en/of waterdichting is vereist. Toepasbaar 
als lucht- en waterdichting rondom kozijnen, onder het maaiveld, vloer-
wandaansluitingen en diverse andere bouwnaden en oppervlakken. Hecht 
op de meeste gangbare bouwmaterialen zoals staal, beton, steen, hout en 
aluminium.

Producteigenschappen
• Vrij van oplosmiddelen.
• Luchtdicht getest volgens EN 1026 (600 Pa.) en 

EN 12114 (1000 Pa.) met  
eindresultaat: 1750 Pa.

• Slagregendicht getest tot 600 Pa.  
volgens EN 1027.

• Geschikt voor waterdichting in grondbereik 
conform DIN 18533 deel 1 en 3.

• Naadloos en elastisch membraan met een zeer 
goede hechting.

• Bestand tegen waterige oplosmiddelen, 
verdunde zuren, zout, kalk en cement.

Bitumen Afdichtingscoating

 
Kleuren Verpakking
Bruin,  
zwart na droging

Emmer   5 kg (5 liter)

Met SP925 kan al met één laag een luchtdichte afwerking worden gecreëerd. Door de eenvoudige 
verwerking is SP925 te gebruiken voor:
• Afdichting van vloer- en plafondnaden
• Luchtdichting rondom het kozijn
• Waterdichting in de spouwmuur
• Kimstrook in de badkamer

Kieren tot 6 mm kunnen met SP925 zonder rugvulling direct worden afgedicht. SP925 kan worden 
aangebracht met elk type kitspuit of luchtdrukpistool zoals de AA956 Sausage Gun 600 Pro Combi en de 
AA925 Jetflow 600 Combi.

SP925 FLEXIBLE SEAL COATING nu IFT gecertificeerd
Als enige coating op de markt heeft SP925 Afdichtingscoating prestigieuze IFT certificaten behaald 
op de water- en luchtdichtheid, waterdampdiffusieweerstand, mechanische belasting en permanente 
elasticiteit.

SP925 is zelfs na intensieve belasting:
• Luchtdicht tot 1000 Pa. 
• Slagregendicht tot 600 Pa.

De test zijn uitgevoerd volgens Ift-richtlijn MO-01/1, EN 12114:2000-04, EN 1027:2000-06, EN 
12211:2000-06 en EN 1191:2012-12. Rapporten 15-001598-PR01 en 15-003723-PR02 zijn op verzoek op 
te vragen. 

SP925 FLEXIBLE SEAL COATING
GECERTIFICEERDE LUCHTDICHTE AFDICHTINGSCOATINGS
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REINIGERS EN PRIMERS
KITPISTOLEN
SCHUIMPISTOLEN
TOEBEHOREN

 ACCESSOIRES | REINIGERS EN PRIMERS

Primer Zuigende Ondergronden

AT101 Primer voor illbruck siliconenkitten, geschikt voor zuigende ondergronden. 
Dient tevens als vochtscherm.

 
Aanbrengmethode Verpakking
Kwast of doek 500 ml blik  

(12 stuks/doos)

Primer Niet Zuigende Ondergronden

AT105 Primer voor illbruck siliconenkitten, geschikt voor niet zuigende 
ondergronden. Toepasbaar op een groot aantal verschillende 
ondergronden.
 
Aanbrengmethode Verpakking
Kwast of doek 500 ml blik  

(12 stuks/doos)

Reiniger

AT115 Milde reiniger voor het schoonmaken van ondergronden zoals kunststof, 
gelakte of gepoedercoate bouwdelen en metalen.
 
Aanbrengmethode Verpakking
Doek 1 liter blik  

(10 stuks/doos)

Primer Zuigende Ondergronden

Primer Niet Zuigende Ondergronden

AT140

AT150

Primer voor illbruck PU en hybride kitten, geschikt voor zuigende 
ondergronden, zelfs licht vochtig.

Primer voor illbruck PU en hybride kitten, geschikt voor niet zuigende 
ondergronden.

 
Aanbrengmethode Verpakking
Kwast of doek 500 ml blik  

(12 stuks/doos)

 
Aanbrengmethode Verpakking
Kwast of doek 500 ml blik  

(12 stuks/doos)

Hechtvlakreiniger

AT160 All-in-one reinigen en primeren in één. Geschikt voor alle illbruck lijmen en 
kitten op niet zuigende ondergronden.
 
Aanbrengmethode Verpakking
Kwast of doek 500 ml blik  

(12 stuks/doos)

Reiniger

AT200 Mengsel van oplosmiddelen om de voegwanden en hechtvlakken zoals 
metaal, aluminium en glas schoon te maken en te ontvetten, evenals het 
reinigen van gereedschap. Niet toepassen op kunststoffen of verflagen die 
niet verdraagzaam zijn met oplosmiddelen
 
Aanbrengmethode Verpakking
Doek 500 ml blik  

(12 stuks/doos)
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ACCESSOIRES | KITPISTOLEN

Het assortiment kitpistolen bestaat uit de Standard, Pro en Ultra series. Het verschil tussen deze 
uitvoeringen zit in de duurzaamheid en maximaal benodigde verwerkingskracht. Dat is handig om 
te weten bij bijvoorbeeld het verwerken van High Tack lijmen met hoge viscositeit zoals de  
SP350 HIGH TACK PRO.  

Er is een speciale serie ontwikkeld voor gebruikers die de voorkeur geven aan pistolen op 
luchtdruk of accu’s.

Daarnaast is er een pistool aan het assortiment toegevoegd speciaal voor de  
SP925 FLEXIBLE SEAL COATING, waarmee zowel voegen als hele oppervlakken lucht- en 

waterdicht kunnen worden afgewerkt. 

Ratio
De Ratio is de snelheid waarmee de zuiger naar voren gaat in relatie tot hoe ver de hendel van het 
pistool wordt ingedrukt. Hoe hoger de waarde, hoe langzamer de zuiger naar voren gaat. Dit is 
met name van belang bij kitten met een hoge viscositeit.

Cartridge Gun 310 Standard

AA833

Dit standaard kokerpistool biedt een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. 
Voor kleine en minder frequente projecten is dit een ideaal pistool. 

 
Automatische ontspanner Nee
Soft grip Nee
Materiaal handvat Aluminium met  

epoxy-coating
Meteriaal frame Staal met epoxy-coating1.5 kN

Ratio
7:1

Specificaties

Specificaties

Specificaties

Specificaties

 
Artikel nr. Geschikt voor Afmetingen
325112 310 ml kokers 328 x 187 x 54 mm

Cartridge Gun 310 Pro

AA853

Dit hoogwaardige pistool biedt een uitstekende combinatie van stootkracht 
(kN) en ratio en is daarom zeer geschikt wanneer vele meters per dag 
moeten worden aangebracht zoals met de SP525 PROFLEX SEAL 25. 

 
Automatische ontspanner Ja
Soft grip Ja
Materiaal handvat Aluminium met  

epoxy-coating
Meteriaal frame Staal met epoxy-coating2.5 kN

Ratio
12:1 5 K

1 yr
Warranty

 
Artikel nr. Geschikt voor Afmetingen
342801 310 ml kokers 332 x 213 x 59 mm

Cartridge Gun 310 Ultra

AA873

Dit extreem robuuste pistool heeft een uitstekende stootkracht (kN) en is 
zeer effectief als u producten met een hoge viscositeit, zoals de SP350 
HIGH TACK PRO, wilt aanbrengen. 

 
Automatische ontspanner Nee
Soft grip Ja
Materiaal handvat Aluminium met  

epoxy-coating
Meteriaal frame Staal met epoxy-coating4.5 kN

Ratio
25:1 7.5 K

2 yr
Warranty

 
Artikel nr. Geschikt voor Afmetingen
335375 310 ml kokers 355 x 217 x 65 mm

Sausage Gun 400 Standard

AA934

Dit standaard worstpistool biedt een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. 
Voor kleine en minder frequente projecten is dit een ideaal pistool. 

 
Automatische ontspanner Nee
Soft grip Nee
Materiaal handvat Glasvezelversterkt Nylon
Meteriaal frame ABS-polymeer

1.5 kN

Ratio
10:1

 
Artikel nr. Geschikt voor Afmetingen
398033 400 ml worsten 397 x 203 x 69 mm

Specificaties

Specificaties

Sausage Gun 600 Standard

AA936

Dit standaard worstpistool biedt een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. 
Voor kleine en minder frequente projecten is dit een ideaal pistool. 

1.5 kN

Ratio
10:1

 
Automatische ontspanner Nee
Soft grip Nee
Materiaal handvat Glasvezelversterkt Nylon
Meteriaal frame ABS-polymeer

 
Artikel nr. Geschikt voor Afmetingen
342804 600 ml worsten 486 x 203 x 69 mm

Sausage Gun 400 Pro Combi

AA954

Dit hoogwaardige pistool biedt een uitstekende combinatie van stootkracht 
(kN) en ratio en is daarom zeer geschikt wanneer vele meters per dag 
moeten worden aangebracht zoals met de SP525 PROFLEX SEAL 25. 

 
Automatische ontspanner Ja
Soft grip Ja
Materiaal handvat Alluminium met  

epoxy-coating
Meteriaal frame Geanodiseerd aluminium2.5 kN

Ratio
12:1 5 K

1 yr
Warranty

 
Artikel nr. Geschikt voor Afmetingen
342802 310 - 400 ml kokers

400 ml worsten
486 x 213 x 69 mm

Sausage Gun 600 Pro Combi

AA956

Dit hoogwaardige pistool biedt een uitstekende combinatie van stootkracht 
(kN) en ratio en is daarom zeer geschikt wanneer vele meters per dag 
moeten worden aangebracht zoals met de SP525 PROFLEX SEAL 25. 
. 

2.5 kN

Ratio
12:1 5 K

1 yr
Warranty

 
Automatische ontspanner Ja
Soft grip Ja
Materiaal handvat Aluminium met  

epoxy-coating
Meteriaal frame Geanodiseerd aluminium

Specificaties

 
Artikel nr. Geschikt voor Afmetingen
342803 310 - 400 ml kokers 328 x 213 x 69 mm

Sausage Gun 400 Ultra Combi

AA974

Dit extreem robuuste pistool heeft een uitstekende stootkracht en is dus 
zeer effectief als u producten met een hoge viscositeit, zoals de SP350 
HIGH TACK PRO, wilt aanbrengen.

 
Automatische ontspanner Nee
Soft grip Ja
Materiaal handvat Aluminium met  

epoxy-coating
Meteriaal frame Geanodiseerd aluminium

Specificaties

 
Artikel nr. Geschikt voor Afmetingen
342212 310 - 400 ml kokers

400 ml worsten
372 x 213 x 69 mm

4.5 kN

Ratio
25:1 7.5 K

2 yr
Warranty

Sausage Gun 600 Ultra Combi

AA976

Dit extreem robuuste pistool heeft een uitstekende stootkracht en is dus 
zeer effectief als u producten met een hoge viscositeit, zoals de SP350 
HIGH TACK PRO, wilt aanbrengen.

4.5 kN

Ratio
25:1 7.5 K

2 yr
Warranty

 
Automatische ontspanner Nee
Soft grip Ja
Materiaal handvat Aluminium met  

epoxy-coating
Meteriaal frame Geanodiseerd aluminium

Specificaties

 
Artikel nr. Geschikt voor Afmetingen
329243 310 - 400 ml kokers

400 - 600 ml worsten
482x 213 x 69 mm
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ACCESSOIRES | KITPISTOLEN

2K Foam Gun 210 Pro

AA281

Dit hoogwaardige pistool is speciaal ontwikkeld voor gebruik door 
de professionele eindgebruiker. Het hybride ontwerp van metaal en 
thermoplastisch materiaal is bestand tegen oplosmiddelen en lijm. AA281 
kan worden gebruikt in combinatie met onze 2-componenten  
PU-schuimen FM790 en FM791. 

 
Automatische ontspanner Nee
Soft grip Nee
Materiaal handvat Aluminium met  

epoxy-coating
Meteriaal frame Staal met epoxy-coating

 
Artikel nr. Geschikt voor Afmetingen
340866 210 ml kokers 297 x 176 x 93 mm

2.5 kN

Ratio
12:1 5 K

1 yr
Warranty

2K Cartridge Gun 310 Pro Combi

AA881

Dit hoogwaardige pistool biedt een uitstekende combinatie van stootkracht 
(kN) en ratio en is daarom zeer geschikt wanneer lijmen met een hoge 
viscositeit worden verwerkt, zoals de 2-componenten PU-lijm PU038.

 
Automatische ontspanner Nee
Soft grip Ja
Materiaal handvat Aluminium met  

epoxy-coating
Meteriaal frame Staal met epoxy-coating

Specificaties

 
Artikel nr. Geschikt voor Afmetingen
502374 200 - 310 ml kokers 355 x 213 x 102 

mm

3.5 kN

Ratio
18:1 5 K

1 yr
Warranty

Batteryflow 10.8 600 Combi

AA916

De AA916 is een accu-aangedreven pistool. Deze uitvoering is ontwikkeld 
voor de verwerking van kitten en lijmen met een lage en gemiddelde 
viscositeit. Het pistool wordt geleverd in een speciale koffer, inclusief twee 
accu’s.

 
Automatische ontspanner Ja
Soft grip Ja
Batterijvermogen 10.8V Li ion
Oplaadtijd 30 minuten
Materiaal handvat Polycarbonaat en ABS
Materiaal frame Geanodiseerd aluminium

Specificaties

 
Artikel nr. Geschikt voor Afmetingen
398339 310 - 400 ml kokers

400 - 600 ml worsten
600 x 277 x 80 
mm

2.5 kN

3 yr
Warranty

Airflow 310

AA823

De Airflow-reeks bestaat uit pneumatische pistolen met een middelhoog 
vermogen. Deze zijn ontwikkeld voor verwerking van kitten en lijmen met 
een gemiddelde viscositeit.

 
Automatische ontspanner Ja
Soft grip Ja
Maximaal vermogen 6.8 bar
Snelheidsregulator Ja
Materiaal handvat Glasvezelversterkt nylon
Meteriaal frame Geanodiseerd aluminium

 
Automatische ontspanner Ja
Soft grip Ja
Maximaal vermogen 6.8 bar
Snelheidsregulator Ja
Materiaal handvat Glasvezelversterkt nylon
Meteriaal frame Geanodiseerd aluminium

 
Automatische ontspanner Ja
Soft grip Ja
Maximaal vermogen 6.8 bar
Snelheidsregulator Ja
Materiaal handvat Glasvezelversterkt nylon
Meteriaal frame Geanodiseerd aluminium

 
Artikel nr. Geschikt voor Afmetingen
335480 310 ml Kokers 235 x 251 x 69 mm

Specificaties

1.5 kN

1 yr
Warranty

Airflow 400

AA924

De Airflow-reeks bestaat uit pneumatische pistolen met een middelhoog 
vermogen. Deze zijn ontwikkeld voor verwerking van kitten en lijmen met 
een gemiddelde viscositeit.

 
Artikel nr. Geschikt voor Afmetingen
335481 400 ml worsten 329 x 251 x 69 mm

Specificaties

1.5 kN

1 yr
Warranty

Airflow 600 Combi

AA926

De Airflow-reeks bestaat uit pneumatische pistolen met een middelhoog 
vermogen. Deze zijn ontwikkeld voor verwerking van kitten en lijmen met 
een gemiddelde viscositeit.

 
Artikel nr. Geschikt voor Afmetingen
335482 310 - 400 ml kokers

400 - 600 ml worsten
464 x 251 x 69 mm

Jetflow 600 Combi

AA925

SP925 FLEXIBLE SEAL COATING kan met de AA925 Jetflow 600 Combi 
worden aangebracht als rul of verspoten worden als coating m.b.v. een 
compressor. De AA925 kan niet door uitgehard materiaal verstopt raken. 

 
Applicatiemogelijkheden Rul en spray
Automatische ontspanner Ja
Soft grip Nee
Maximaal vermogen 6.8 bar
Snelheidsregulator Ja
Materiaal handvat Glasvezelversterkt nylon  
Materiaal frame Geanodiseerd aluminium
Aansluiting 1/2 “ buitendraad

Specificaties

Specificaties

 
Artikel nr. Geschikt voor Afmetingen
340675 310 - kokers

400 - 600 ml worsten
536 x 276 x 83 mm

1.5 kN

1.5 kN

1 yr
Warranty
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ACCESSOIRES | SCHUIMPISTOLEN

Het assortiment van de schuimpistolen bestaat uit de Standard, Pro en Ultra series voor zowel 
schuimen als lijmen. Daarnaast is een speciale reeks ontwikkeld voor 2K-producten zoals de 
FM790/FM791 PU-schuimen. 

Foam Gun Standard

AA230

Dit standaard schuimpistool biedt een uitstekende prijs- 
kwaliteitverhouding. Het is ideaal voor kleine en minder frequente projecten 
voor schuimpistolen.

 
NBS Ja
PTFE-coating Nee
Materiaal frame Thermoplastische 

kunststof 
Schroefborging Nee
Soft Grip Nee

 
Artikel nr. Geschikt voor Afmetingen
391799 Alle 1K 

NBS-schuimen 
350 x 180 x 50 mm

Specificaties

Foam Gun Pro

AA250

Dit hoogwaardige pistool is speciaal ontwikkeld voor de professionele 
eindgebruiker. Het ontwerp, bestaande uit metaal en thermoplastisch 
materiaal, is bestand tegen oplosmiddelen en lijm. 

 
NBS Ja
PTFE-coating Ja - adapter en lans 
Materiaal frame Hybride
Schroefborging Ja
Soft Grip Nee

Specificaties

 
Artikel nr. Geschikt voor Afmetingen
303747 Alle 1K 

NBS-schuimen 
350 x 210 x 50 mm

Foam Gun Ultra

AA270

De AA270 is het beste verwerkingspistool op de markt. AA270 is speciaal 
ontwikkeld voor de professionele eindgebruiker. Het hybride ontwerp, 
bestaande uit metaal en thermoplastisch materiaal, is bestand tegen 
oplosmiddelen en lijm. Een PTFE-coating op de metalen onderdelen maakt 
de reiniging en het onderhoud eenvoudiger. 

 
NBS Ja
PTFE-coating Ja - adapter, lans, body

Materiaal frame Hybride
Schroefborging Ja
Soft Grip Ja

Specificaties

 
Artikel nr. Geschikt voor Afmetingen
342226 Alle 1K 

NBS-schuimen 
350 x 210 x 50 mm

Foam Gun Standard XS

AA234

Dit standaard schuimpistool biedt een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding 
en is ideaal voor kleine en incidentele projecten. De korte lans maakt de 
AA234 zeer geschikt voor het verwerken van lijmschuimen zoals  
de PU700 STONE AND WOOD ADHESIVE. 

 
NBS Ja
PTFE-coating Nee
Materiaal frame Thermoplastische 

kunststof
Schroefborging Nee
Soft Grip Nee

Specificaties

 
Artikel nr. Geschikt voor Afmetingen
329785 Alle 1K 

NBS-schuimen 
235 x 180 x 50 mm

Foam Gun Pro XS

AA254

Dit hoogwaardige pistool is speciaal ontwikkeld voor de professionele 
eindgebruiker. De korte lans maakt de AA254 zeer geschikt voor het 
verwerken van lijmschuimen zoals de PU700 STONE AND WOOD ADHESIVE. 

 
NBS Ja
PTFE-coating Ja
Framemateriaal Hybride
Schroefborging Ja
Soft Grip Nee

Specificaties

 
Artikel nr. Geschikt voor Afmetingen
342805 Alle 1K  

NBS-schuimen
235 x 210 x 50 mm

200 K

1 yr
Warranty

Foam Gun Pro XL

AA256

Dit hoogwaardige pistool is speciaal ontwikkeld voor de professionele 
eindgebruiker. De korte lans maakt de AA254 zeer geschikt voor het 
verwerken van lijmschuimen zoals de PU700 STONE AND WOOD ADHESIVE. 
AA256 heeft een XL-lans voor het direct bevestigen van isolatiepanelen op 
vloeren en daken met PU010 PANEL ADHESIVE. 

 
NBS Ja
PTFE-coating Ja
Framemateriaal Hybride
Schroefborging Ja
Soft Grip Nee

Specificaties

 
Artikel nr. Geschikt voor Afmetingen
335509 Alle 1K  

NBS-schuimen
730 x 210 x 50 mm

200 K

1 yr
Warranty

Foam Gun Pro XXL

AA257

Dit hoogwaardige pistool is speciaal ontwikkeld voor de professionele 
eindgebruiker. De korte lans maakt de AA254 zeer geschikt voor het 
verwerken van lijmschuimen zoals de PU700 STONE AND WOOD ADHESIVE. 
AA257 heeft een XXL-lans voor het direct bevestigen van isolatiepanelen op 
vloeren en daken met PU010 PANEL ADHESIVE.

 
NBS Ja
PTFE-coating Ja
Framemateriaal Hybride
Schroefborging Ja
Soft Grip Nee

Specificaties

 
Artikel nr. Geschikt voor Afmetingen
335510 Alle 1K  

NBS-schuimen
1180 x 210 x 50 mm

200 K

1 yr
Warranty

>200 K

1 yr
Warranty

>300 K

2 yr
Warranty
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ACCESSOIRES | TOEBEHOREN

Opzet Nozzle

AA005

AA005 Opzet Nozzle is een handig hulpmiddel
voor het vullen van smalle/kleine naden met illbruck schuimpistolen.

 
Verpakking
10 stuks/doos

Producteigenschappen
• Speciaal geschikt voor het vullen van smalle/

kleine voegen vanaf 5 mm 
• Geschikt voor pistolen met een lans van 

Ø 10 mm

Spaynozzle

AA210

Handmatig spuitstuk dat eenvoudig is te bevestigen op elke illbruck bus. 
Door de conische slang is de schuimkwaliteit en -opbrengst beter dan bij 
conventionele rechte slangen.

 
Verpakking
50 stuks/doos
6 stuks/zakje

Producteigenschappen
• Eenvoudig te bevestigen
• Hoge opbrengst door conische slang
• Flexibele slang voor het vullen van smalle/

kleine voegen

Pistoolreiniger

AA290

De AA290 Pistoolreiniger is ontwikkeld voor de efficiënte inwendige en 
uitwendige reiniging van schuimpistolen en voor het verwijderen van niet-
uitgehard polyurethaanschuim. Tevens kan dit product worden gebruikt om 
verse verfresten, was, vet, olie en lijmresten te verwijderen.

 
Verpakking
500 ml blikken bus  
(12 stuks/doos)

Producteigenschappen
• Geschikt voor efficiënte in- en uitwendige 

reiniging van schuimpistolen
• Geschikt voor het verwijderen van  

niet-uitgehard polyurethaanschuim
• Geschikt voor het verwijderen van verse 

verfresten, was, vet, olie en lijmresten
• CFK, HFK en HCFK vrij

Adapter Smeerspray

AA291

AA291 Adapter Smeerspray is een hoogwaardig smeer- en 
beschermingsmiddel met sterke vuil- en vochtafstotende werking op 
basis van minerale oliën en teflon. Geschikt voor het smeren, deblokkeren, 
glijdend maken en beschermen van materialen zoals metaal en kunststof.

 
Verpakking

200 ml blikken bus  
(12 stuks/doos)

Producteigenschappen
• Universeel inzetbaar
• Goed doordringingsvermogen
• Zoutwaterbestendig
• Ph Neutraal

Reinigingsdoekjes

AA292

AA292 Reinigingsdoekjes verwijderen eenvoudig onder andere niet 
uitgeharde verf, lijm, olie, teer was, graffiti en inkt van merkstiften. 

Producteigenschappen
• Perfect reinigend
• Huidverzorgend
• Vuiloplossend vermogen
• Handig formaat

 
Verpakking

100 doekjes per pot  
(6 stuks/doos)

Natufix

AA295

Een perfect natuurlijk reinigingsmiddel toepasbaar op ramen, kozijnen, 
marmer, hout, harde kunststoffen, natuursteen en marmoleum.

Producteigenschappen
• Natuurlijke basis
• Professionele oplossing voor de bouw
• Lost niet uitgeharde kit, verf, lijm en purschuim en olie, teer en vet snel op
• Ter vervanging van oplosmiddelen zoals thinner, terpentine etc.

 
Verpakking
200 ml bussen 
(12 stuks/doos)
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Kleur Verpakking
Wit 12 stuks per zak

Lijmverdeler

AA700

Deze lijmverdeler is een handig hulpmiddel bij het verlijmen van alle type 
blokken met een hol en een dol of een groef en messing bij het aanbrengen 
van de PU700 STONE AND WOOD ADHESIVE

Producteigenschappen
• Handig hulpmiddel bij het verlijmen van alle 

type blokken
• Eenvoudig op maat te maken

Gladmaker Concentraat

AA300

AA300 Gladmaker is een concentraat afstrijkmiddel voor de illbruck 
siliconen, hybride- of PU kitten. Afwasmiddelen zijn door ingebouwde 
droogglansstoffen niet geschikt voor deze toepassing. Nog met water te 
verdunnen, verhouding 30:1.

Producteigenschappen
• pH-neutraal
• Reukarm
• Makkelijk aan te maken door het toevoegen van water

 
Verpakking
1 liter  
(12 stuks/doos)

5 liter  
(2 stuks/doos)

Gladmaker Spray

AA301

AA301 Gladmaker Spray is een universeel, kant en klaar afstrijkmiddel voor 
hybride-, siliconen- en PU kitten.

Producteigenschappen
• Kant-en-klaar in sproeiflacon
• pH-neutraal
• Reukarm

 
Verpakking
0,75 liter 

(12 stuks/doos)
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i3-SYSTEEM
AFBOUW
DUURZAME GEVELAFDICHTINGEN
DE KRACHT VAN DE COMBINATIE

Luchtdicht bouwen draagt bij aan een gezond en energiezuinig gebouw en is 
een onderdeel van passief bouwen. Bij luchtdicht bouwen worden ongewenste 
kieren en naden in een woning of gebouw afgedicht om de ongecontroleerde en 
ongewenste luchtstromen te voorkomen. 

LUCHTDICHT
   BOUWEN

Voornaamste voordelen zijn:
•  Comfort verbeteren door het voorkomen van tocht
•  Voorkomen condensatie en lekkage
•  Verbeteren energiezuinigheid

•  Bijdragen aan hogere geluidsisolatie

Conform het Bouwbesluit mag de luchtdoorlatendheid 
niet meer zijn dan 200 dm³/s, maar in de praktijk 
worden strengere eisen gesteld, zeker bij energiezuinige 
woningen. 

De luchtdoorlatendheid wordt aangeduid met de Qv;10 
waarde. Deze waarde geeft de luchtvolumestroom aan 
bij een drukverschil van 10 Pascal (Pa). Oftewel: de 
hoeveelheid luchtverplaatsing tussen binnen en buiten 
door andere openingen dan via ventilatieopeningen.

illbruck - de uitvinders
Al meer dan vijfentwintig jaar is illbruck hét merk voor 
luchtdicht bouwen. Luchtdicht bouwen wordt steeds 
meer gemeengoed. 

Als trendzetter werken wij samen met geselecteerde 
Luchtdicht Garantplan partners. Zij kiezen niet alleen 
voor illbruck vanwege de producten, maar ook omdat zij 
dan profiteren van:
•  Luchtdichte details op bouwprojecten
•  Een adviesrapport met verwerkingsinstructies
•  Begeleiding op de bouwplaats
•  Aanvullende projectgarantie

Het ontzorgen van onze partners en het resultaat van het
bouwproject staan hierbij centraal, dit maakt de 
samenwerking met illbruck zo uniek.

Wilt u meer weten over luchtdicht 
bouwen? Kijk dan ook eens op de 
website:  
www.luchtdichtbouwen.nl

Luchtdichtbouwen

Meer informatie over onze luchtdicht bouwen 
oplossingen op www.luchtdichtbouwen.nl

Luchtdicht bouwen garantplan 
Er worden steeds zwaardere eisen gesteld aan 
luchtdichting en garantie. Wilt u in aanmerking komen 
voor gespecialiseerde ondersteuning en aanvullende 
projectgarantie? Daarvoor is het illbruck Luchtdicht 
Garantplan. 

Het Luchtdicht Garantplan omvat een garantie van 
10 jaar op:
• Geadviseerde en geleverde illbruck producten uit het  
   i3-systeem. 
• Applicatie door een Luchtdicht Garantplan partner.
   In een Luchtdicht Garantplan project wordt een dossier  
   bijgehouden met een op maat gemaakt adviesrapport. 
   Het advies wordt ondersteund met begeleiding op de 
   bouwplaats.

CONCEPTEN | LUCHTDICHT BOUWEN
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CONCEPTEN | i3-SYSTEEM

OPLOSSINGEN VOOR EEN 
LUCHTDICHTE GEBOUWSCHIL

 LUCHTDICHT BOUWEN MET HET 
   iLLBRUCK- 
 i3-SYSTEEM

i3-systeem

Meer informatie over ons i3-systeem op
www.illbruck.com

Bij luchtdicht bouwen is meer dan alleen het luchtdicht afsluiten van naden 
en kieren van belang. Houd ook rekening met de complete bouwfysica. Zoals 
luchtdichting, waterkering, isolatie en slagregendichting.

Optimale resultaten worden bereikt wanneer alle zones zo zijn ontwikkeld dat 
ze samenwerken. Dit is precies de reden waarom illbruck het i3-systeem voor 
kozijnen en gevels heeft ontwikkeld. 

Het i3-systeem is een modulair systeem met componenten voor elk van de 
drie afdichtingslagen en kunnen zonder meer worden gecombineerd waardoor 
applicateurs altijd voorbereid zijn op de werkzaamheden.

En het mooiste is dat op i3-producten minimaal 10 jaar productgarantie wordt 
gegeven, met uitzondering van de FA201 SANITARY SEAL en de SP525 PROFLEX 
SEAL 25.

COMPONENTEN i3-SYSTEEM

ME501  i-MEMBRANE PRO EXTREME
2 zones: luchtdichting en waterkering
TP650  ILLMOD TRIO 600
3 zones: luchtdichting, isolatie en  
slagregendichting
TP652  ILLMOD TRIO 750
3 zonders: luchtdichting, isolatie en  
slagregendichting
TP654  ILLMOD TRIO 1050
3 zones: luchtdichting, isolatie en  
slagregendichting

Multifunctionele dichting

Binnendichting

FA201  SANITARY SEAL
ME536  PVC Slabbefolie
SP525 PROFLEX SEAL 25
TP600 ILLMOD 600
TP602  ILLMOD 600 MAX
TP610 ILLMOD COMPRI

FM330 PERFECT ELASTIC FOAM PRO 
Door zijn blijvende elasticiteit is de FM330 
ook bruikbaar om een luchtdichte afsluiting 
te creëren, mits aan een aantal criteria wordt 
voldaan. Onze adviseurs kunnen u hierbij 
ondersteunen.

LD925 WATERBASED i-SEAL COATING
ME220 EPDM Folie Exterieur
ME225 EPDM Folie Butyl
ME301 Foliekleefband
ME323 Kanaalplaatstrook
SP350  INTERIOR MEMBRANE PRO
ME407  Butylband NT
ME480  Butylband BB
ME508  i-MEMBRANE PRO
SP925  FLEXIBLE SEAL COATING
TN119  Muurplaatband
TN413  Butyl Coated Foam

Middendichting Buitendichting

Warme zijde van de constructie/achter 
de isolatie. 

Het vullen van aanwezige 
(stel)ruimtes. 

Koude zijde van de constructie/voor de 
isolatie.
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CONCEPTEN | AFBOUW

ILLBRUCK
AFBOUW
In de afbouw onderscheiden we drie werkzaamheden:
1. Monteren
Bij montage is het van groot belang dat de juiste bevestigingsmiddelen worden toegepast. Denk 
aan de montage van kozijnen of dakkapellen, het plaatsen van keukens of binnenwanden en het 
maken van meubels.

2. Kitten
De juiste kit kiezen is cruciaal, maar deze kitten lijken allemaal op elkaar. Waarom is er een 
kit voor in de gevel en een andere kit voor in de badkamer? Zelfs in dezelfde toepassing zijn 
verschillende type producten nodig en het verschil is niet altijd direct duidelijk.

3. Afdichten
Iets afdichten is een containerbegrip. Een slagregendichting is wat anders dan een luchtdichting. 
Dan zijn er ook nog veel verschillende afdichtingsproducten zoals coatings, folies en purschuim.

Belangrijke vraagstukken zijn daarom:
Welke afdichtingsproducten zijn er en welke gebruik je voor jouw project? Laat onze adviseurs  
u hiermee verder helpen.

Afbouw

Meer informatie over onze afbouw 
oplossingen op www,illbruck.com

illbruck is op de Europese markt een innovatief en oplossingsgericht merk voor 
duurzame geveldichtingen. Van ontwerp tot oplevering biedt CPG toegevoegde 
waarde met een bestekservice, projectadvisering, professionele bouwplaats 
ondersteuning tot en met garantie en kwaliteitsborging

DUURZAME
GEVELAFDICHTINGEN

De architect of opdrachtgever kiest om bouwtechnische, 
bouwfysische en esthetische redenen voor een duurzame 
gevelafdichting van aansluit- en dilatatievoegen.

De keuze voor een duurzame gevelafdichting wordt 
gemaakt tussen een in vele kleuren verkrijgbare 
geveldilatatiekit of een hoogwaardig geïmpregneerd 
schuimband. Beide opties zijn mogelijk als u kiest voor 
duurzame gevelafdichtingsproducten van illbruck.

Gezond en duurzaam leven
De kwaliteit en duurzaamheid van het eindresultaat 
worden zowel bepaald door de illbruck kwaliteits- 
producten als door de verwerker die het aanbrengt. 

De totale oplossing wordt nauwkeurig omschreven in een 
illbruck projectadvies. Na tussentijdse inspecties en de 
eindoplevering wordt de verlengde project- 
garantie afgeven waarmee de kwaliteit is geborgd.

Certificering
Gecertificeerde applicateurs hebben de theoretische en 
technische training ‘Duurzame Gevelafdichtingen’ van 
illbruck gevolgd, waardoor zij verlengde projectgaranties 
kunnen bieden en de opdrachtgever zeker weet dat de 
werkzaamheden correct zijn uitgevoerd. 

Garantie
Deze verlengde projectgarantie termijnen zijn voor 
geveldilatatiekitten 10 jaar en voor geïmpregneerde 
schuimbanden 15 jaar. Informeer hiervoor naar de 
mogelijkheden.

Gaat u voor zekerheid?
Als u op zoek bent naar totale ontzorging mét de 
zekerheid op een goede garantie, maak het uzelf dan 
makkelijk en kies voor de duurzame gevelafdichtingen 
van illbruck.

Duurzame Gevelafdichtingen

Meer informatie over onze duurzame  
gevelafdichtingen op www,illbruck.com

CONCEPTEN | DUURZAME GEVELAFDICHTINGEN
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Bij CPG weten we dat het succes van een bouwkundig project 
afhangt van meer dan alleen de producten die we gebruiken. Ook 
vakmanschap, kennis, inzicht en ervaring zijn nodig om ervoor te 
zorgen dat de producten optimaal worden ingezet. 

We werken daarom aan de toekomst met behulp van onze innovatieve benadering en duurzame 
oplossingen. CPG ontzorgt de prefab industrie bij fabricage en montage op het gebied van: 

•  Wind- em waterkering
•  Luchtdicht bouwen
•  Brandveiligheid

Wanneer tijdens (groot) onderhoud of renovatie de verduurzamingsmaatregelen 
worden gecombineerd met slimme oplossingen, wordt de gebruiker 
zoveel mogelijk ontlast. De oplossingen van CPG voor het verduurzamen 
van bestaande bouw zorgen ervoor dat we uitstekend in staat zijn om 
complexe uitdagingen van VvE beheerders, vastgoedonderhoudsbedrijven, 
woningcorporaties, adviesbureaus en aannemers op te lossen.

Wij werken aan de toekomst met behulp van onze innovatieve benadering, duurzame oplossingen en het delen 
van kennis. CPG ontzorgt tijdens (groot) onderhoud, woningverbetering, woningverduurzaming en renovatie bij de 
volgende thema’s:

•  Oplossingen voor de gebouwschil
•  Oplossingen voor het interieur
•  Oplossingen voor functionele openbare ruimtes
•  Oplossingen voor bouwkundige brandveiligheid
•  Oplossingen voor mutatie- en (groot)onderhoud

Prefabricage en -montage Verduurzamen bestaande bouw

Meer informatie over onze prefabricage en 
-montage oplossingen op www,illbruck.com

Meer informatie over onze verduurzamen bestaande
bouw oplossingen op www,illbruck.com

OPLOSSINGEN VOOR
PREFABRICAGE EN -MONTAGE

De unieke verbinding tussen fabricage en montage
CPG (her)kent de uitdagingen van de prefab-industrie als het gaat om de aansluitingen in het 
element en de aansluitingen tussen het element en de bouwkundige constructie. Dit alles doen 
wij conform wet- en regelgeving met betrekking tot wind- en waterkering, luchtdicht bouwen en 
brandveiligheid. Onze prefab- en industriële bouwoplossingen zorgen ervoor dat we uitstekend in 
staat zijn om complexe uitdagingen van de betoncasco- en prefab industrie, HSB- en unitbouwers, 
opdrachtgevers en specialistische aannemers op te lossen.

De technisch adviseurs van CPG ondersteunen en adviseren daarom zowel tijdens de fabricage 
van het element in de fabriek, alsmede de uitvoering en engineering van de aansluitingen van het 
element op de bouwplaats. Lees hier meer over de samenwerking met CPG. 

Het vijf stappenplan
Om er zeker van te zijn dat alle stappen uit het serviceapparaat worden doorlopen, maakt CPG gebruik van een 
eenvoudig stappenplan voor VvE beheerders, woningbouw-, vastgoed- en woningcorporaties, management bureaus 
en aannemers. Dit stappenplan vormt een goede leidraad en maakt het intergreren van onze oplossingen zo 
eenvoudig mogelijk

VERDUURZAMEN
  BESTAANDE 
    BOUW

Quickscan Garantie Adviesrapport Begeleiding Inspecties

1

2

3

4

5
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CPG Europe produceert hoogwaardige bouwmaterialen om de complexe 
uitdagingen van de hedendaagse bouwsector op te lossen. Met meer dan 
1400 medewerkers door heel Europa zijn wij toegewijd om een wereld 
te kunnen creëren waarin gebouwen en constructies energie besparen, 
langer mee gaan en duurzaamheidsnormen overtreffen.

Europa’s leidende merken voor bouwproducten

Vloeren Vochtbescherming Daksystemen

Afdichten, verlijmen  
en isoleren

Passieve  
brandbeveiliging

Naadloze harsvloeren, 
ondervloer systemen,  
parkeergarages

Civiele techniek, drink- en 
afvalwaterindustrie, balkons en 
terrassen, kelders en funderingen

Vloeibare systemen,  
vilten systemen,  
vegetatiedaken

Kozijn- en raammontage, 
gevelconstructie, gevelisolatie- en 
afwerkingssystemen (EIFS)

Brandwerende coatings,  
brandwerende afdichtingen

Bouwoplossingen van 
wereldklasse.
De productmerken van CPG 
Europe bedienen een breed 
scala aan bouwtoepassingen.  
En daarnaast worden 
ze gecombineerd met 
specialistische services, 
ondersteuning en systemen.  
Producten en diensten die u 
zelden onder één dak vindt.
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     Neem contact met ons op
    Moet u een project opstarten en zit u met onduidelijkheden en 
vragen? De Kracht van de Combinatie denkt mee over de juiste 
technische invulling van de bouwdetails.

     Lever de gegevens over het project aan
    Als u ons de details, een plattegrond en een aanzicht via www.dkvdc.
nl aanlevert in PDF, nemen wij contact met u op. 

     Ontvang een totaaladvies
    De drie partijen beoordelen de aanvraag en werken gezamenlijk 
aan het advies. Op deze manier worden de producten van de drie 
leveranciers perfect op elkaar afgestemd.

     Ga met het advies naar een van onze dealers  
     en vraag een offerte aan
Heeft u het totaaladvies van De Kracht van de Combinatie ontvangen 
en gaat u deze uitvoeren? Via www.dkvdc.nl/dealer vindt u de 
dichtstbijzijnde dealer die de geadviseerde producten van de drie 
partijen op voorraad heeft.

DRIE STERKE MERKEN 
WERKEN SAMEN VOOR U!

Bouwen is een vak. Daar zijn niet 
alleen vakmensen voor nodig maar 
ook onderlinge afstemming van 
hoogwaardige bouwproducten.  
Daarom hebben drie topmerken in de 
bouw, Gebr. Bodegraven, fischer 
Benelux B.V. en tremco illbruck, de 
handen ineen geslagen en vormen 
samen De Kracht van de Combinatie.  
Bij wie van de drie u ook advies 
aanvraagt: u krijgt er de kennis van 
de andere twee partijen bij!

TOEGEVOEGDE WAARDE

  Minder faalkosten door 
optimale voorbereiding

  Tijdwinst voor de 
werkvoorbereider

  Kwaliteit wordt geborgd door 
op elkaar afgestemde 
adviezen en producten

  Persoonlijk contact met de 
adviseur

MEER WETEN OVER DE KRACHT VAN DE COMBINATIE? 

Neem contact op met uw vakhandel of bouwmaterialenhandel. Of bespreek met een technisch adviseur van  
Gebr. Bodegraven, fischer Benelux B.V. of tremco illbruck uw specifieke situatie. Mailen kan ook altijd naar info@dkvdc.nl.

DOEL

  Door intensieve 
samenwerking meer 
efficiëntie

  Gezamenlijke expertise in 
één advies

		Advies rechtstreeks 
afkomstig van 3 A-merk 
fabrikanten

www.DKVDC.nl

U krijgt één 
totaaladvies 
als het gaat om 

verbinding, verankering 
en luchtdichting

DRIE STERKE MERKEN 
WERKEN SAMEN VOOR U!

Bouwen is een vak. Daar zijn niet 
alleen vakmensen voor nodig maar 
ook onderlinge afstemming van 
hoogwaardige bouwproducten.  
Daarom hebben drie topmerken in de 
bouw, Gebr. Bodegraven, fischer 
Benelux B.V. en tremco illbruck, de 
handen ineen geslagen en vormen 
samen De Kracht van de Combinatie.  
Bij wie van de drie u ook advies 
aanvraagt: u krijgt er de kennis van 
de andere twee partijen bij!

TOEGEVOEGDE WAARDE

  Minder faalkosten door 
optimale voorbereiding

  Tijdwinst voor de 
werkvoorbereider

  Kwaliteit wordt geborgd door 
op elkaar afgestemde 
adviezen en producten

  Persoonlijk contact met de 
adviseur

MEER WETEN OVER DE KRACHT VAN DE COMBINATIE? 

Neem contact op met uw vakhandel of bouwmaterialenhandel. Of bespreek met een technisch adviseur van  
Gebr. Bodegraven, fischer Benelux B.V. of tremco illbruck uw specifieke situatie. Mailen kan ook altijd naar info@dkvdc.nl.
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als het gaat om 

verbinding, verankering 
en luchtdichting
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Heeft u een projectadvies nodig voor verbinding, verankering 
en luchtdichting? De Kracht van de Combinatie geeft u dit ad-
vies in vier simpele stappen:

Kracht van de Combinatie  
Eén totaaladvies over verbinding, verankering en luchtdichting

Wij werken samen met twee andere topmerken in 
de bouw: Gebr. Bodegraven en fischer Benelux. 
Hierdoor krijgt u één totaaladvies als het gaat om 
verbinding, verankering en luchtdichting. Bij wie 
van de drie u ook binnen loopt, u krijgt de kennis 
van de andere twee er zomaar bij! Dat noemen wij 
De Kracht van de Combinatie.

Wij werken al vele jaren samen met Gebr. Bodegraven en fischer Be-
nelux. De voordelen voor u? Een hoop tijdwinst en verminderde faal-
kosten. In plaats van dat u zelf alle specificaties naast elkaar moet leg-
gen, zijn in ons gezamenlijk advies alle producten op elkaar 
afgestemd. Wij helpen u om de vertaalslag te maken van theoretische 
bestekken naar praktijkoplossingen.We leveren dus niet alleen de ma-
terialen, we laten ook zien hoe u ze op de beste manier verwerkt.

Drie sterke merken 
werken samen voor u!

“In plaats van dat u zelf alle specificaties naast elkaar moet leggen,  
zijn in ons gezamenlijk advies alle producten op elkaar afgestemd.”

1
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TESTEN EN CERTIFICERINGEN
Leed

Het LEED-keurmerk wordt in de Verenigde Staten erkend als het bewijs dat een 

gebouw milieuverantwoordelijk is. Afhankelijk van de puntenscore kunnen de 

volgende beoordelingen worden verkregen: Certified, Silver, Gold en Platinum.

EMICODE

De EMICODE beschrijft de emissie-eigenschappen van verschillende 

bouwmaterialen waaronder onder andere voor lijmen, kitten en coating. 

Er zijn drie klassen, aflopend in uitstoot: 

• EMICODE® EC2 (Lage emissie-uitstoot) 

• EC1 (Zeer lage emissie-uitstoot) 

• EC1 PLUS (Extreem lage emissie-uitstoot) 

Stichting KOMO

De onafhankelijke Stichting KOMO creeërt overzicht in de bouwstroom en maakt 

de kwaliteit voor bouw en infra transparant door het uitgeven van certificaten, 

nadat objectief door externe, onafhankelijke deskundigen is vastgesteld dat een 

product, dienst of realisatieproces aanhoudend voldoet aan de voorgeschreven 

beoordelingsrichtlijn (BRL).

i3

Producten met dit logo zijn onderdeel van het illbruck i3-systeem. 

IFT Rosenheim

Is een internationaal geaccrediteerde instantie voor het testen en certificeringen 

van producten.  Deze testen kunnen uiteenlopende doelen hebben zoals: brand- en 

rookbescherming, luchtdichtheid, geluids- en warmte-isolatie.  Een testuitslag kan 

bijvoorbeeld een milieuproductverklaring (EPD‘s) opleveren die vereist is voor een 

duurzaamheidssysteem zoals LEED of BREEAM. 

MPA BAU

MPA BAU voert materiaaltesten uit voor de bouw- en machinebouwsector. Op 

drie locaties worden o.a. grondstoffen, bouwmaterialen, bouwproducten en 

constructies getest, gecontroleerd, goedgekeurd en gecertificeerd.

ATG

Een Technische Goedkeuring (ATG) is een beoordeling van de 

gebruiksgeschiktheid van een bouwproduct of een systeem voor een welbepaalde 

toepassing in de bouw.  

TÜV

TÜV Nederland beoordeelt o.a. gereedschappen, apparaten, machines en 

voertuigen. Daarnaast is deze organisatie ook actief in het beoordelen van 

organisaties en bedrijfsprocessen. Bij de TÜV staat met name de technische 

veiligheid van producten en diensten centraal

CE 

De letters ‘CE’ komen voor op veel producten die worden verkocht in de Europese 

Economische Ruimte (EER). Ze betekenen dat producten die in de EER worden 

verkocht, zijn beoordeeld om te voldoen aan hoge eisen op het gebied van 

veiligheid, gezondheid en milieubescherming.

ISEGA

Isega is een testinstituut dat analyses uitvoert om na te gaan of bepaalde 

producten geschikt zijn voor voedsel contact. Dit gebeurt vanaf het 

productieproces tot en met het eindproduct.  Als een product na uitgebreide 

testen geschikt en veilig is voor voedselcontact dan krijgt het product een ISEGA-

certificaat.

FEICA 

De FEICA is een Europese vereniging voor de lijm- en kitindustrie. Gezamenlijk 

wordt gewerkt aan industrie-standaarden om eigenschappen van Polyurethaan 

Schuim (OCF) met zijn unieke kenmerken vast te stellen. Het eerste doel is om 

compleet transparante testmethoden te ontwikkelen waarmee iedereen die daar 

belang aan hecht, de eigenschappen van OCF onafhankelijk kan vaststellen.

RAL

RAL is een Europees kleur matching systeem dat kleuren definieert voor verf, 

coatings en plastics.  De RAL-standaard wordt beheerd door het Duits instituut 

voor kwaliteitsborging en etikettering.

Sterk

Water- en luchtdicht

Economische oplossing

Toepasbaar in 
combinatie met kit

Tijdsbesparend

Verkwast- en pistool 
verwerkbaar

Lage expansie

Snel uithardend

Na 10 min snijdbaar

Kristalhelder

Temperatuursbestendig

Uitstekende thermische 
isolatie

2-in-1

Huidvorming

Geluidswerend

Luchtdicht

Natuursteen geschikt

D4Duurzame bescherming

Dampdoorlatend

Binnen en buiten 
gebruik

Binnen en buiten lijm

Ftalaatvrij / Lage 
VOS emissie / 
Milieuvriendelijk

Groter 
toepassingsgebied

Waterkerend

Gemakkelijk te reinigen

Elastisch

Diverse ondergronden: 
Metaal / Baksteen / 
Hout

Geurloos

Oplosmiddel vrij Verkwastbaar

Verspuitbaar

Weersbestendig
BG2 | CLASSE 2

300 Pa
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Tremco CPG Netherlands B.V. 
Vlietskade 1032 
4241 WC Arkel • Nederland
Tel. NL +31 (0)183 56 80 19
Tel. BE +32 (0)36 64 63 84
info-nl@cpg-europe.com
info-be@cpg-europe.com

www.cpg-europe.com
www.illbruck.nl
www.luchtdichtbouwen.nl


