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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.

 
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 
prestaties, 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.

Inhoudsopgave
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Service en ondersteuning 
Wanneer u dat nodig hebt

Ik wil graag …

… algemene informatie krijgen

… het juiste product vinden

… hulp krijgen bij bestek en projectplanning

… leren hoe ik een product moet verwerken

… mijn illbruck-kennis vergroten 

Internet
De illbruck website biedt snel toegang 
tot alle producten en hun toepassingen, 
inclusief hulp om te beslissen welke 
productoplossing voor u het beste is. De 
website biedt ook voorbeeldprojecten en 
toegang tot elektronische en persoonlijke 
dienstverlening. Bekijk de website via: 
www.illbruck.nl

Brochures
Brochures voor verwerkers en  
architecten bevatten praktische  
voorbeelden van toepassingen,  
systeemoplossingen, dienstverlening 
en productoverzichten.

Productbladen
Overzichtelijke productbladen  
verschaffen alle technische gegevens  
die u van een product nodig hebt.  
De actuele productbladen zijn te 
downloaden op onze website.

Bestekservice
Met standaard omschrijvingen kunnen 
voorschrijvers waardevolle tijd besparen 
bij het opstellen van documenten.  
Technische details van allerlei situaties 
zijn gratis te downloaden op onze  
website.

Training/Opleiding
Een illbruck training helpt u op het 
werk. 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.

Materiaal

Eéncomponent elastische luchtdichtingscoating op basis van

hybride polymeren. SP925 is zowel verkwastbaar

als verspuitbaar.

Eigenschappen

SP925 Afdichtingscoating is een hoogwaardige laag visceuze

coating die met een kwast kan worden gladgestreken. Na

uitharding ontstaat een elastische en krimpvrije luchtdichte

coatinglaag met een hoge mechanische sterkte. Tevens

is SP925 is goed bestand tegen vocht. Door het snelle

uithardingssysteem vindt huidvorming al plaats na ongeveer

10 minuten.

SP925 Afdichtingscoating is chemisch neutraal, geurarm en

tast de ondergrond niet aan. Door het hoge elastisch

vermogen is SP925 uitermate geschikt om bewegingen van

bouwkundige elementen (door bv. thermische en hygrische

schommelingen) zowel aan de binnen- als spouwzijde,

duurzaam op te vangen. SP925 Afdichtingscoating is lucht-

en waterdicht en heeft een uitstekende hechting, zelfs op

licht vochtige ondergronden.

Uitvoering

Verbruik spouwzijde

Breedte x dikte in mm Meters per 600 ml worst

50 x 2 6
60 x 2 5
70 x 3 2,9
80 x 3 2,5

Verbruik binnenzijde

Breedte x dikte in mm Meters per 600 ml worst

25 x 2 12
30 x 2 10
40 x 2 7,5
50 x 2 6

Leveringsvorm

Kleur Verpakking Stuks/doos Artikelnr

antraciet 600 ml worst 12 500645
wit 600 ml worst 12 500646

 

SP925

Afdichtingscoating

SP925 Afdichtingscoating is een coating die

specifiek ontwikkeld is om aansluitingen en

oppervlakken lucht- en waterdicht af te

werken. De lage viscositeit zorgt voor een

prettige en precieze verwerking. Zakt niet uit,

zelfs niet op verticale oppervlakken.

Door SP925 Afdichtingscoating met een kwast

glad af te strijken, vormt het na uitharding een

naadloos en hoog elastisch membraan met

een hoge mechanische sterkte.

Productvoordelen

Zeer gemakkelijk te verwerken

Duurzaam elastisch

Toepasbaar op licht vochtige

ondergronden

Snelle uitharding

Vrij van oplosmiddel, isocyanaat, siliconen

en ftalaten

Materiaal

Zacht en flexibel opencellig geïmpregneerd

polyurethaanschuim, eenzijdig zelfklevend.

Leveringsvorm

Kleur antraciet
Verpakking voorgecomprimeerde rollen
Type eenzijdig zelfklevend
Voegdiepte in mm van 10 tot 50
Voegbreedte in mm van 1 tot 40

Technische informatie

Eigenschappen Normen Specificatie

Basis  Polyurethaan schuimstof
Impregnering  Synthetische coating en aluoxide
Dichtheid  75 kg/m3 (± 8 kg/m³)
Kleur  Zwart
Kleefsterkte lijmlaag  > 12 N/25 mm
Aantasting/vlekvorming DIN 52453 PVC/beton/stenen; geen
Weersinvloeden DIN 18542 Voldoet aan BG 1
UV-bestendigheid DIN 53387 Voldoet
Slagregendichtheid DIN 18542 Compressie 67% ≥300 Pa
Slagregendichtheid DIN 18542 Compressie 80% ≥600 Pa
Luchtdoorlaatbaarheid EN 1026 c 0,026 dm³ / s.m.
Vervorming (MTV) NEN 3413 > S 25 tot 40%
Vervormbaarheid bij 0°C. BRL 2802 Zeer goed
Gedrag bij warmte (70°C.) BRL 2802 Geen uittreden van impregneer
Brandgedrag DIN 4102 Deel 1 B1 (MPA- P-NDS04-581)
Warmtegeleidingscoëfficiënt DIN 52612 0,06 W/m.K
Dampdiffusieweerstand EN ISO 12572 ≤ 100 µ
Temperatuurbestendigheid  -30°C tot +85°C
Verwerkingstemperatuur  0°C tot +35°C
Materiaal (zomer-winter)  Zomer ≤ 10°C (traag) Winter ≥ 10°C
Houdbaarheid  12 maanden (in de verpakking)
Garantie op functionaliteit  10 jaar fabrikant-eigen verklaring
Productcertificaat  K 98942

Classificatie voegen

TP605 Compriband wordt toegepast op:

Vlakke evenwijdige voegen: aluminium, staal, RVS,

geschilderdgeschaafd hout, beton zonder structuur,

geëxtrudeerd kunststof, etc.

Oneffen evenwijdige voegen: steenachtige gemetselde

materialen, materialen afgewerkt met een structuur.

Vlak, verlopende voegen: voor verlopende voegen moet

vooraf de voegbreedte worden vastgesteld, met de

daarbij behorende banddikte.

Oneffen, verlopende voegen: wanneer slechts één van de

voegwanden vlak is, dient de voeg als oneffen te worden

beschouwd. Kies steeds de breedste voegmaat voor het

berekenen van de banddikte en bandbreedte.

Voorbereiding

De ondergrond dient schoon, stof- en vetvrij te zijn.

Gebruik voor iedere voegbreedte de juiste bandafmeting.

Bij verloop van de voegbreedte kunnen er meerdere

afmetingen (banddiktes) worden toegepast.

 

TP605

Compriband

Dit geïmpregneerde, voorgecomprimeerde

schuimband dient als regendichte

voegdichting van voegen in verticale

buitengevelvlakken tussen bouwdelen of

bouwmaterialen van beton, metselwerk,

natuursteen, metalen, kunststoffen en hout.

Het toepassingsgebied in de verticale

buitengevels heeft alleen de functie van een

regenkering. Een tweede voegdichting aan de

binnenzijde (binnenspouwblad) is noodzakelijk

voor de luchtdichting. TP605 Compriband

biedt bescherming tegen vocht, regen, stof,

warmteverlies, geluid etc.

Productvoordelen

Geschikt voor vlakke, evenwijdige, oneffen

en/of verlopende voegen

UV-bestendig en verdraagzaam met verf

en kitten

Lange levensduur

Volgt de voegbeweging

Slagregendicht en damp-open

Samenwerking op projecten
Ons uiterst vakbekwame team van ex-
perts 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 terug- 
betaalt!

Technisch advies/Productadviseurs
Ervaren bouwkundige adviseurs beant-
woorden telefonisch, via WhatsApp of 
op de chat uw vragen over producten 
en toepassingen. Op verzoek komen 
onze adviseurs persoonlijk bij u langs, 
op kantoor of op locatie. 

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.

Het illbruck  
montagesysteem voor 

ramen en kozijnen

Het eerste ift 

gecertificeerde 

systeem op basis 

van verlijming
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Snel de juiste oplossing vinden 
Elk product een eigen kleur- en lettercombinatie

KittenSchuimbanden

ME                  Butyl- en  
            bitumenbanden

ME                       Folies

ME                   Volledig 
        verkleefbare tapes

FA   Neutrale siliconen

GS   Acetoxy siliconen

LD                    Acrylaat

SP                     Hybride

TN Niet Geïmpregneerd

PR Rugvulling

TP         Geïmpregneerd CY Secondelijm

LD Watergedragen    
     Afdichtingscoating

SP Hybride

OT Folielijm

SP Hybride

PU Polyurethaan

WD PVAc Houtlijm

Folies Lijmen

AT Reinigers & primers

AA Accessoires

Accessoires

Snel de juiste informatie vinden 
Verpakkingsontwerp bevordert oriëntatie

Productblad

Productoverzicht in 
brochures

Online producten zoeken 

Toepassingsgebieden
Eenvoudige pictogrammen 
verklaren waar dit product kan 
worden toegepast.

Kozijnen Gevels Daken Interieur
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Kitten

SP525 Hybride Gevelkit • • • • • • •

FA101 Siliconen Aansluitvoegenkit •

FA870 Natuursteenkit •

FA880 Natuursteenkit Mat •

LD701 Structuur Acrylaatkit •

LD702 Acrylaatkit •

LD703 Schildersacrylaat •

LD705 Acrylaatkit Buitenkwaliteit

FS801 Beglazingskit

GS241 Sanitairkit •

OS111 Bitumen Lijmkit • •

Shell Tixophalte • •

Purschuimen

FM330 Elastic Gun Foam • • • • •

FM350 Perfect Foam • • • •

FM355 Perfect Foam Low Expansion • • • •

FM310 Pistoolschuim •

FM657 Perfect Foam •

FM610 Handschuim •

FM710 2K PU Schuim •

FM790 2K Snelschuim •

FM791 2K Schuim Gasbelemmerend

Product  
Finder
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Voor alles wat u nodig hebt voor het afdichten van kozijnen 
en gevels en verlijmingsprojecten, binnens- en buitenshuis, 
heeft u maar één merk nodig: illbruck.

Met de kleurcoderingen is het vinden van het juiste product 
voor uw project eenvoudig: elk toepassingsgebied heeft 
zijn eigen kleurenschema en elke technologie zijn eigen 
kleurschakering. De kleurcodering is altijd hetzelfde: in deze 
catalogus, op het product en in al het promotiemateriaal.

Producten zijn direct te herkennen aan de kleuren en  
symbolen. Deze vormgeving wordt voor alle communicatie- 
materialen gebruikt – van verpakking en websites tot  
catalogus, brochures en productbladen.

FM350

PERFECT FOAM

Toepassingsgebied
Het afdichten, isoleren en vullen van
aansluitingen, voegen, naden en kieren,
zelfs onder lage omgevingstemperatu-
ren, van o.a.:
� scheidingswanden met plafonds
� scheidingswanden onderling
� stelruimten tussen raam- of deurkozij-
nen en muur
� stel- en monteerruimten tussen pre-
fab elementen
� aansluitnaden van schoorstenen,
nokken, kepers en dakkapellen
� doorvoeringen van leidingen en pij-
pen
� afdichten van isolatieplaten onderling

Producteigenschappen
• +50% extra meters
• Meer meters opbrengst in verge-
lijking met een standaard bus van
gelijke grootte

• Kan toegepast worden tot -10°C
(temperatuur blik >5°C)

• Bestand tegen warmte, water en
vele chemicaliën

• Overschilderbaar en af te werken
met pleister, niet UV-bestendig

• Reduceert afval en bespaart tijd

Materiaal
Een ééncomponent polyurethaanschuim dat uithardt door
vochtopname uit de lucht. CFK-, HCFK- en HFK-vrij (ozonon-
schadelijk en draagt niet bij aan het broeikase�ect).

Uitvoering
540 ml blikken bus
880 ml blikken bus

Technische gegevens

Technische gegevens Normen Specificatie
Basis polyurethaan-prepolymeer
Uitharding vochtuithardend
Karakter flexibel
Volumieke massa 15-25 kg/m3
Opbrengst 540 ml ± 38 liter
Opbrengst 880 ml ± 61 liter
Kleefvrij na ca. 10 min. +23°C, 50% rel. lucht-

vochtigheid
Snijdbaar (30 mm rul) na ca. 45 min. +23°C, 50% rel. lucht-

vochtigheid
Vol belastbaar (30 mm rul) na ca. 24 uur +23°C, 50% rel. lucht-

vochtigheid
Warmtegeleidingscoë�ci-
ënt

52612 36 mW/m.K

Compressieweerstand ISO 844 (10% vervorming) 34 kPa
Treksterkte 53455 76 kPa
Rek bij breuk 53455 21%
Wateropname 53428 0,2 vol%
Temperatuurbestendigheid
langdurig

–40°C tot +90°C

Temperatuurbestendigheid
kortstondig

–40°C tot +130°C

Verwerkingstemperatuur
omgeving

-10°C tot +35°C

Verwerkingstemperatuur
bus

+5°C tot +30°C

Houdbaarheid 12 maanden koel, droog en rechtop
bewaren

Voorbereiding
• Uitstekende hechting op beton, metselwerk, steen, pleis-
terwerk, hout, vezelcement, metalen en kunststo�en zoals
polystyreen, PU-schuim, polyester en hard PVC.

• Ondergronden dienen droog, stof- en vetvrij te zijn.
• Poreuze hechtvlakken voorbevochtigen.

Verwerking
• Sterk zuigende of poederende ondergronden voorstrijken
met ME904 Watergedragen Primer.

• Bus voor gebruik krachtig schudden en volgens de ge-
bruiksaanwijzing op het pistool schroeven.

• De schuimhoeveelheid kan geregeld worden door de trek-
ker en de instelling van de doseerschroef op het pistool.

• Voeg voor 80% vullen.
• Bij grotere voegen schuim in meerdere lagen, met tussen-
pozen van ca. 1-2 uur, aanbrengen

Reiniging
Vers schuim direct verwijderen met illbruck AA290 Pistoolrei-
niger of AA292 Reinigingsdoekjes. Pas op voor aantasten van
de ondergronden.
Uitgehard schuim is uitsluitend mechanisch te verwijderen.
Uitgehard Purschuim is chemisch inert, niet schadelijk.

Grootste voordelen
Een tweede type pictogrammen 
laat in een oogopslag zien wat 
de belangrijkste voordelen/
eigenschappen zijn.

OS                   Bitumen

FM Purschuimen

Schuimen

Vind eenvoudig de juiste 
producten via de online 
illbruck Product Finder

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

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.

Kwaliteit geborgd 
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 gevel- 
afdichtingen van illbruck.

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 weer 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.

Duurzame Gevelafdichtingen

 

Afbouw

Concepten
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Lijmen en kitten Basis assortiment 

 

Om nog prettiger te werken is er nu het illbruck Basis 
Assortiment. Met de zes lijmen en drie kitten uit het Basis 
Assortiment kun je wel 95% van alle klussen uitvoeren. Voor 
de overige 5% is er het Plus assortiment. Zo ben je altijd 
voorbereid.
 
De drie voordelen van het Basis Assortiment op een rij:

1. Gemak
•  Basis assortiment voor 95% van uw klussen!
•  Eenvoudig de juiste keuze
•  Ondersteuning door de Technische Hotline
 
2. Zekerheid
•  Deskundig advies
•  Professionele ondersteuning
•  Duurzame oplossingen
 
3. Winst
•  Minder afval
•  Geen grote voorraden in de bus/magazijn
•  Reductie van faalkosten

Producten uit het Basis Assortiment 
herkent u aan het volgende icoon:

Concepten
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 Stick Together - méér dan lijmen & kitten

Vanzelfsprekend zijn illbruck producten van de hoogste 
kwaliteit. Want alleen met de beste materialen levert u het 
beste werk. Daarom presenteren we Stick Together.  
Stick Together is de verbinding op de bouw. De verbinding 
tussen kwaliteit, ondersteuning en plezier.

Kwaliteit
Kiest u voor illbruck producten, dan weet u zeker dat het 
met de kwaliteit goed zit. Of het nu gaat om isolatielijm, 
constructielijm, sanitairkit of acrylaatkit: al onze producten zijn 
in huis ontwikkeld. We laten ze vervolgens uitgebreid testen 
door professionals die er dagelijks mee werken. Lijmen en 
kitten gaan pas de schappen in als we zeker weten dat ze doen 
wat wij beloven.

Ondersteuning
Onze productspecialisten weten wat er speelt in de bouw. In de 
ontwerp- en bestekfase ondersteunen zij u bij het kiezen van de 
juiste producten. Onze experts kunnen u advies op maat geven, 
u begeleiden op de bouwplaats en het resultaat controleren. 
Maar we doen meer: we geven praktijkgerichte toolboxen, 
hebben uitgebreide productbladen, een bestekservice en een 
technische hotline. 

Plezier 
Wie prettig werkt, werkt met plezier. Dáár draait het om in Stick 
Together. Natuurlijk zijn kwaliteit en ondersteuning van het 
grootste belang in de bouw, maar met plezier wordt uw project 
pas echt succesvol.  
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Luchtdicht bouwen draagt bij aan een gezond en energie-
zuinig 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. 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 stren-
gere 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.

Luchtdicht Garantplan 

Er worden steeds zwaardere eisen gesteld aan luchtdichting 
en garantie. Wilt u in aanmerking komen voor gespecia-
liseerde 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.

Luchtdicht bouwen

 
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 Lucht-
dicht 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 samenwer-

king met illbruck zo uniek.

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

In een Luchtdicht Garantplan project wordt een dossier 
bijgehouden met een op maat gemaakt adviesrapport. 
Het advies wordt ondersteund met begeleiding op de 
bouwplaats.1 Neem contact met ons op

Moet u een project opstarten en zit u met onduidelijk-
heden en vragen? De Kracht van de Combinatie denkt mee 
over de juiste technische invulling van de bouwdetails.

2 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. 

3 Ontvang een totaaladvies
De drie partijen beoordelen de aanvraag en werken geza-

menlijk aan het advies. Op deze manier worden de produc-
ten van de drie leveranciers perfect op elkaar afgestemd.

4 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
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Heeft u een projectadvies nodig voor verbinding, veranker-
ing en luchtdichting? De Kracht van de Combinatie geeft u 
dit advies 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 
Benelux. De voordelen voor u? Een hoop tijdwinst en verminderde 
faalkosten. In plaats van dat u zelf alle specificaties naast elkaar moet 
leggen, zijn in ons gezamenlijk advies alle producten op elkaar afge-
stemd. Wij helpen u om de vertaalslag te maken van theoretische 
bestekken naar praktijkoplossingen.We leveren dus niet alleen de 
materialen, 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.”

Concepten
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Producten voor luchtdichting
• LD925 Watergedragen Afdichtingscoating
• ME220 EPDM Folie Exterieur
• ME225 EPDM Folie Butyl
• ME301 Foliekleefband
• ME323 Kanaalplaatstrook
• ME350 Vliestape
• ME407 Butylband NT
• ME480 Butylband BB
• ME508 Duo Vliestape
• SP925 Afdichtingscoating
• TN119 Muurplaatband
• TN413 Butyl Coated Foam   

Producten voor isolatie
•  FM330 Perfect Elastic Foam 
Door zijn blijvende elasticiteit is de FM330 Perfect
Elastic Foam ook bruikbaar om een luchtdichte afsluiting te 
creëren, mits aan een aantal criteria wordt voldaan. Onze 
adviseurs kunnen u hierbij ondersteunen.

Producten voor slagregendichting en waterkering 
• FA201 Bouw- en Sanitairkit
• ME536 PVC Slabbefolie
• SP525 Geveldilatatiekit
• TP600 illmod 600
• TP602 Universeel Voegband
• TP605 Compriband 
 

Producten met multifunctionele toepassingen
• ME501 Duo Folie HI
  2 zones: luchtdichting en waterkering
•  TP652 illmod Trio + 

3 zones: luchtdichting, isolatie en slagregendichting

Luchtdicht bouwen 
Met het illbruck i3-systeem

Componenten i3-systeem

Bij luchtdicht bouwen is meer dan alleen het luchtdicht af-
sluiten van naden en kieren van belang. Houd ook rekening 
met de complete bouwfysica. Zoals luchtdichting, water- 
kering, 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 Bouw- en Sanitairkit en de SP525 Geveldilatatiekit.
 

Binnendichting

Binnendichting

Middendichting

Middendichting

Buitendichting

Buitendichting

Multifunctionele dichting

+20%
Extra

illbruck i3-producten 
herkent u aan het  

bovenstaande icoon.

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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Schuimbanden 
Geïmpregneerd

Bandwijzer

Om de juiste breedte en dikte van het schuimband te kiezen, 
gaat u als volgt te werk:
1.  Meet de breedte en diepte van de voeg. 
2.  Zoek bij de producten de breedte en diepte van de voeg 

op in de bijbehorende tabel. 
3.  Selecteer een uitvoering die voldoet aan de gewenste 

afmetingen.

Houd bij het meten van de voeg rekening met de kwaliteit 
van de oppervlakten en het uitzetten en krimpen van de 
bouwmaterialen door temperatuurverschillen in de zomer- 
en de winterperiode.

Onze adviseurs kunnen u hierbij ondersteunen. Of gebruik 
gemakkelijk de online bandwijzer op www.bandwijzer.nl

voegbreedte

voegdiepte

Producteigenschappen
•  15 jaar garantie
•  Euro brandklasse B, s1, d0 volgens EN 13501-1
•  Brandklasse B1 volgens DIN 4102-1
•  Uitgebreide maatvoering mogelijkheden
•   Eenzijdig zelfklevend t.b.v. de montage
•   Overschilderbaar met de gangbare watergedragen 

verfsystemen
•   Slagregendicht > 600 Pa.
•  Weer- en uv-bestendig
•  Dampdoorlatend 

Kleuren
Antraciet/grijs

illmod 600

TP600

Dit geïmpregneerde, voorgecomprimeerde schuimband 
wordt aanbevolen voor een brede variëteit in bewegings-
voegen en andere toepassingen. Bestand tegen de zwaarste 
combinaties van wind en regen.

Schuimbanden

TP600  Voegbreedte 

  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                                     

 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         

 50                              50/22-40

Bandwijzer.nl

Dit geïmpregneerde, voorgecomprimeerde schuimband 
is bestemd voor de slagregen afdichting van voegen en 
aansluitingen bij kozijnen. Een zeer groot bereik met slechts 
twee banden; geschikt voor voegen van 3 tot 7 mm en 5 tot 
15 mm.

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

Kleuren
Antraciet

Universeel Voegband

TP602

TP602  Voegbreedte 

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

Voegdiepte 12    12/3-7         

 15         15/5-15
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Compriband

TP605

Dit geïmpregneerde, voorgecomprimeerde schuimband  
dient als regendichte voegdichting in verticale buitengevel- 
vlakken tussen bouwdelen of bouwmaterialen van beton, 
metselwerk, natuursteen, metalen, kunststoffen en hout. 
TP605 Compriband biedt bescherming tegen vocht, regen, 
stof, warmteverlies en geluid.

Dit geïmpregneerde, voorgecomprimeerde en 
multifunctionele voegdichtingsband dient als lucht- en 
slagregendichting in bewegingsvoegen en aansluitvoegen 
in gebouwen. In gevels kan het band tevens dienen ter 
bevordering van de warmte-isolatie indien deze over 
de volledige diepte wordt aangebracht. Een van de 
eigenschappen van TP650 is de damp-open afdichting 

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

Kleuren
Antraciet (binnen, lichtgrijs spikkels)

illmod Trio

TP650Producteigenschappen
•  10 jaar garantie
•  Eenzijdig zelfklevend t.b.v. de montage
•  Overschilderbaar met de gangbare watergedragen verven 
•  Slagregendicht > 600 Pa.
•  Weer- en uv-bestendig
•  Dampdoorlatend
•  Uitgebreide maatvoering mogelijkheden
 

Kleuren Verpakking
Antraciet pakken/losse rollen

Schuimbanden

TP605  Voegbreedte 

  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                                     

 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                            20/8-15                

 20                     20/10-18                          

 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                                 40/28-40

 50                                 50/28-40

Bandwijzer.nl

TP650  Voegbreedte 

  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                           

 58    58/7-15                      

 58               58/10-20                                 

 66 66/5-10                                

 66      66/10-20  

 66            66/15-30                                   

       

volgens het principe “binnen dichter dan buiten”. TP650 
is ontwikkeld voor een snelle en veilige afdichting bij de 
montage van raam- en deurkozijnen.

TP652

Dit geïmpregneerde, voorgecomprimeerde multifunctionele  
afdichtingsband voldoet aan de hoge eisen die worden 
gesteld aan passiefhuizen, nieuwbouw en renovatie. Het 
band dient, afhankelijk van de toepassing, als lucht- en/of 
slagregendichting in aansluitvoegen rond kozijnen, tussen 
elementen en overige bouwvoegen. TP652 levert tegelijker-

Producteigenschappen 
•  Slagregen- en luchtdicht, isoleert warmte
•  Verwerking is niet afhankelijk van weersomstandig- 

heden
•  Ecologisch product, geen uitstoot van schadelijke  

stoffen, oplosmiddelvrij
•  Wig-vormig voor eenvoudige montage
 

Kleuren
Antraciet

illmod Trio + 

TP652  Voegbreedte 

  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                                     

 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                           

                                          

tijd thermisch-isolerende prestaties over de gehele bouw-
diepte en zorgt voor geluidsreductie. Eén van de principes 
van illbruck TP652 illmod Trio + is de damp-open afdichting 
volgens het principe “binnen dichter dan buiten”.
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Schuimbanden
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illmod i

TP001

Een geïmpregneerd, voorgecomprimeerd zacht PU-schuim-
band 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
 

Kleuren Afmetingen
Grijs 15/10 en 20/15

TP700

TP700 illmod EcoTech is een geïmpregneerd, voorgecompri-
meerd schuimband met de nieuwe gepatenteerde ‘Linerless’ 
technologie. Dus zonder schutfolie. Hierdoor is het band sneller 
aan te brengen en is er minder plastic afval op de bouwplaats. 
Dit product wordt aanbevolen voor verschillende typen  

Producteigenschappen 
•  Gepatenteerde ‘Linerless’ technologie:  

makkelijker verwerkbaar en tijdbesparend
• Minder afval op de bouwplaats
• Slagregendicht tot 600 Pa.
• Weer- en uv-bestendig
• Dampdoorlatend
• Thermisch en akoestisch isolerend
 

Kleuren
Antraciet / grijs

illmod EcoTech 

Schuimbanden 
Niet geïmpregneerd

Soft EPDM Afdichtband

TN018

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

Productvoordelen 
• Zeer geschikt voor prefab verwerking
• UV-, weer- en verouderingsbestendig
•  Zeer zacht materiaal, gemakkelijk indrukbaar

Afmeting Verpakking
20x20 mm 1 haspel à 100 mtr/ds
30x25 mm 1 haspel à 80 mtr/ds
30x30 mm 1 haspel à 80 mtr/ds

Nieuw!
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Schuimbanden

TP700  Voegbreedte 

  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 20  20/3-7                                     

 20    20/5-10                                   

 20              20/7-12 

 20      20/8-15                           

 20                       20/10-18                               

 25            25/13-24

 30                30-10/18

 30            30/13-24                            

 30                          30/17-32                       

 40                            40/17-32                       

 40                                40/22-40                 

voegen, waaronder (bewegings)voegen in gevel- en  
kozijntoepassingen. Het band is flexibel en kan voegen  
tot wel 40 mm breed afdichten.



Schuimbanden

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
Op stroken, bundels, rollen of haspels
Zelfklevend of niet-zelfklevend

TN050

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

Producteigenschappen 
•  Zeer hoge aanvangshechting
• Bereik zeer snel de eindsterkte
•  Hoge temperatuurbestendigheid
•  Zorgt voor een juiste dikte van de lijmlaag

Afmeting Verpakking
12x3 mm 24 rollen à 25 mtr/ds

Paneltack Tape

Butyl Coated Foam

TN413

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

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
•  Perfect hechting op de meest voorkomende bouw- 

materialen
• Weerbestendig 

Kleuren Uitvoeringen
Zwart 4,8/6,4/7,9/12,7

TN585

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

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

Afmeting Verpakking
10x10 mm 5 haspels à 75 mtr/ds
15x10 mm 5 haspels à 50 mtr/ds
15x15 mm 5 haspels à 35 mtr/ds
20x10 mm 5 haspels à 40 mtr/ds
30x20 mm 15 rollen à 7,5 mtr/ds
Overige maten op aanvraag.

Aircel Super  
Soft

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 toe-
passing ter plaatse van nokgording-dakelement. 

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

Kleuren
Zwart

Afmeting Verpakking
30x5 mm 10 rollen à 15 mtr/ds

Muurplaatband   

TN125

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

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

verdunde zuren en schimmelvorming

Kleuren Uitvoeringen
Grijs 

Wit
Rollen, bundels, stroken, platen en stansdelen
Zelfklevend of niet-zelfklevend

PE Schuimband

Toepassing TN119 Muurplaatband
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PR102

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
 

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

PE Rugvulling

PR101

PR101 PU Rugvulling is gemaakt van een opencellig  
polyurethaanschuim. Door de open cellen wordt lucht 
afgevoerd en ontstaat er geen blaasvorming bij het afkitten. 
Polyurethaan is een zacht materiaal waardoor deze voegvulling 
een groter voegverloop kan opvangen.

Producteigenschappen 
•  Voorkomt driezijdige hechting
•  Geen blaasvorming bij het kitten
 

Afmeting Verpakking
10 mm 500 mtr/zk
15 mm 250 mtr/zk
20 mm 200 mtr/zk
25 mm 100 mtr/zk
30 mm 100 mtr/zk
40 mm 50 mtr/zk
50 mm 50 mtr/zk
70 mm 70 mtr/zk

PU Rugvulling

Rugvulling
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Afdichtingscoating

Coatings

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. 

Door SP925 met een kwast glad af te strijken, vormt het na 
uitharding een naadloos en hoog elastische membraan met 
grote mechanische sterkte.

Producteigenschappen 
• Zeer gemakkelijk te verwerken
• Duurzaam elastisch
• Snelle uitharding
• Oplosmiddel-, isocyanaat- en siliconenvrij
• Geen Ftalate weekmaker toegevoegd
• Toepasbaar op licht vochtige ondergronden
• Verkwastbaar en verspuitbaar
• Toepasbaar aan de binnen- en buitenzijde van het binnenblad

Kleuren Verpakking
Antraciet RAL7016, signaalwit 600 ml worsten (12 stuks/doos)

10 
min

Met SP925 kan al met één laag een luchtdichte afwerking 
worden gecreëerd. Door de eenvoudige verwerking is SP925 te 
gebruiken als:
• Afdichting van vloer- en plafondnaden
• Luchtdichting rondom het raam
• 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 Afdichtingscoating 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 Afdichtingscoating 
Gecertificeerde Luchtdicht Bouwen 
afdichtingscoating

Verkwast- en 

verspuitbaar!
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Watergedragen 
Afdichtingscoating

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
• Droging sterk afhankelijk van omgevingstemperatuur

Kleuren Verpakking
Lichtblauw, transparant grijs na droging Emmer 10 kg

Nieuw!
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Butylband BB

ME480

Butyl- en 
Bitumenbanden

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

Producteigenschappen 
•  Euro 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 lijm-

laag 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/doos m/doos
100 6 60
150 4 40
200 3 30
300 2 20

Butyl- en Bitumenbanden

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; overlap
 

Breedte in mm Rol/doos m/doos
50 6 150
100 3 75
150 2 50
200 1 25

ME104

Kunststoflaminaatfolie geschikt voor: het afdichten van 
aansluitvoegen tussen gevelelementen en draagconstruc-
ties 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 aanslui-
tingen van dakramen en lichtkoepels (m.u.v. PVC).

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

Breedte in mm Rol/doos m/doos
50 6 60
75 4 40
100 3 30
150 2 20
200 1 10
250 1 10
300 1 10

Bitumenband Alu

ME105

Kunststoflaminaatfolie geschikt voor: het afdichten van 
aansluitvoegen tussen gevelelementen en draagconstruc-
ties 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
• Zelfklevend
• Gemakkelijk te verwerken
• Geen extra mechanische bevestiging noodzakelijk
 

Breedte in mm Rol/doos m/doos
50 6 60
75 4 40
100 3 30
150 2 20
200 1 10
250 1 10
300 1 10

Bitumenband  
Lood

Nu met 
brandklasse!
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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 te verwerken door spraybus met verstelbare 

spraykop
• Optimalisatie van de hechting
• Versteviging van het oppervlak
 

Verpakking
500 ml spraybus (12 stuks/doos)

Butyl- & 
Bitumenspray- 
primer

Toebehoren

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 verkle-

ving
•  In de lengterichting vormvast. In dwarsrichting bezit het 

een continue bewegingsopname tot 10%
 

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

Butylband Vlies

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
 

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

Butyl- & Bitumen- 
primer Eco

ME403

Een dubbelzijdig zelfklevend dichtingsband op basis van 
butylrubber met plasto-elastische eigenschappen voor:  
het afdichten van de overlap tussen onder andere damp- 
remmende-, 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/doos m/doos
15x3 8 200
20x3 6 150

Butylband DZZK

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 lijm-

laag 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/doos m/doos
50 12 240
75 8 200
100 6 120
150 4 80
200 3 60
250 2 40
300 2 40
350 1 20
400 1 20
500 1 20

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)
 

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

Butyl- &  
Bitumenprimer

 3332

Butyl- en Bitumenbanden



Toebehoren

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)
 

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

Butyl- &  
Bitumenprimer

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
 

Verpakking
5 liter blik (2 stuks/doos)

Butyl Primer NT

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

Verpakking
Per stuk

Conische aandrukroller

AB004
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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

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 EPDM Folie 
Exterieur 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 Uitvoeringen
100 tot 700 mm breedte, 20 m/rol. 0,75 mm 

0,5 en 1,2 mm op aanvraag

EPDM Folie  
Exterieur

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/doos m/doos
100 3 60
150 2 40
200 1 20
300 1 20
400 1 20

Duo Folie

ME500

ME500 Duo Folie 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 

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

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 af-
storten 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
 

Afmeting Verpakking
190x1130 mm Strook (80 stuks/doos)

Kanaalplaatstrook 

Zelfklevend!
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ME536

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

Producteigenschappen 
•  Mechanisch sterke folie
•  Soepel onder alle omstandigheden
•  Duurzaam
 

Breedte in mm Rol/doos m/doos
300 1 50
400 1 50
500 1 50
600 1 50
700 1 50
800 1 50

PVC Slabbefolie

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/doos m/doos
300 1 25
400 1 25
500 1 25
600 1 25
800 1 25

PVC Lateislabbe  
Zacht Dubbel  
Profiel

ME533

Duo Folie HI

ME501

ME501 Duo Folie HI dient als afdichting van aansluitvoe-
gen rondom kozijnen en in gevels. Vanwege de variabele 
Sd-waarde is deze folie binnen en buiten toepasbaar. 
De ME501 Duo Folie HI wordt verlijmd met de SP025 Folie-
lijm Eco (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 

Uitvoeringen

Duo Folie HI EW
Duo Folie HI met EPDM rubberprofielen
Duo Folie HI VV met volledige lijmlaag 

Toepassing ME323 Kanaalplaatstrook (Blz. 37) Toepassing ME501 Duo Folie HI
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Foliekleefband

Tapes

ME301

Een professioneel kleefband met acryllijmlaag en een met 
vezel versterkte PE drager. Deze tape zorgt voor een lucht-
dichte 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/doos m/doos
60 10 250

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/doos m/doos
75 16 800

Foliekleefband ALU

Tapes

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/doos m/doos
60 12 300
100 (op aanvraag) 6 150
150 (op aanvraag) 4 100

Foliekleefband PE

ME316

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

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

Breedte in mm Rol/doos m/doos
60 10 250

Foliekleefband Vlies

Sterk en 
flexibel!
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ME317

Enkelzijdig kleefband wat dient als luchtdichte overlappende 
verlijming van dampremmende folies. Ook geschikt voor 
naden in OSB platen en als luchtdichte tape bij doorvoeren. 
Voor binnengebruik. 

Producteigenschappen 
•  Sterk kraftpapier
• Compatibel met alle illbruck binnenfolies
•  Met de hand afscheurbaar
•  Snel en handig in de verwerking

Breedte in mm Rol/doos m/doos
60 8 320

Foliekleefband KP

ME350

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

Producteigenschappen 
•  Volledig zelfklevend
• Geschikt om af te werken met pleisterwerk
•  Eenvoudige en snelle bevestiging
• Met pre-slit

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

Vliestape

ME508

De volledig zelfklevende ME508 Duo Vliestape 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 buitentoe-
passingen. De vliescachering zorgt voor een sterke hechting 
van pleisterwerk op de tape en ondergrond.

Producteigenschappen 
• Volledig 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
• 6 maanden uv- en weerbestendig

Breedte in mm Rol/doos m/doos
70 4 100
100 3 75
140 2 50
200 1 25
300 1 25
400 1 25

Duo Vliestape

Toepassing ME508 Duo Vliestape
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+20%
Extra

Perfect Elastic Foam

Zonder twijfel het beste en meest bekende flexibele pur-
schuim op de markt. 

Door zijn blijvende elasticiteit kan met FM330 Perfect Elastic 
Foam een duurzame en sterk isolerende afdichting worden 
gecreëerd, zelfs bij intensief bewegende voegen.

Producteigenschappen 
• +20% extra
• Luchtdicht tot 1750 Pa.
• Bewezen de grootste elasticiteit
• 50% vervormbaar en hoog herstellingsvermogen
• Kan worden toegepast tot -10°C (temperatuur bus >5°C)
• Uitmuntende thermische en akoestische isolatie
• Bestand tegen warmte, water en vele chemicaliën
• Overschilderbaar en af te werken met pleisterwerk
• Ook verkrijgbaar met het unieke ReBus Retoursysteem
• Langere houdbaarheid: 24 maanden

Verpakking
880 ml bus (12 stuks/doos)

Schuimen

FM330

50%

1750 Pa

Toepassing FM330 
Perfect Elastic Foam 
met de AA270 Foam 
Gun Ultra en de 
AA005 Opzet Nozzle. 

Luchtdicht, 
isolerend en

geluidwerend!
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Handschuim

FM610

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,  

niet uv-bestendig
•  Lage na-expansie
•  Zeer goede akoestische eigenschappen
•  Langere houdbaarheid: 24 maanden
 

Verpakking

750 ml bus (12 stuks/doos)

Schuimen

FM310 Producteigenschappen 
•  Professionele kwaliteit
•  Groot vullend vermogen
•  Bestand tegen warmte, water en vele chemicaliën
•  Overschilderbaar en af te werken met pleisterwerk,  

niet uv-bestendig
•  Zeer goede akoestische eigenschappen
•  Ook verkrijgbaar met het unieke ReBus Retoursysteem
•  Langere houdbaarheid: 18 maanden
 

Verpakking
750 ml bus (12 stuks/doos)

Purschuim

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

FM710

FM710 2K PU Schuim is een 2K PU schuim geschikt voor het 
monteren van deur- en raamkozijnen, dichten van aanslui-
tingen van waterslagen en onderdorpels, vullen van holten 
en dichten van voegen.

Producteigenschappen 
• Geen krimp of na-expansie dus drukt niet na
•  Snelle en gelijkmatige uitharding
•  Uitstekende hechting op diverse ondergronden,  

overschilderbaar en af te werken met pleisterwerk,                 
niet uv-bestendig

•  Bestand tegen warmte, water en vele chemicaliën
•  Uitstekende thermische en akoestische isolatie
 

Verpakking
400 ml bus (12 stuks/doos)

2K PU Schuim

Perfect Foam

FM350 Producteigenschappen 
• +50% extra meters
• Kan worden toegepast tot -10°C (temperatuur bus >5°C)
• Bestand tegen warmte, water en vele chemicaliën
•  Overschilderbaar en af te werken met pleisterwerk,  

niet uv-bestendig 
• Reduceert afval en bespaart tijd
• Ook verkrijgbaar met het unieke ReBus Retoursysteem
• Langere houdbaarheid: 24 maanden

Verpakking
880 ml bus (12 stuks/doos)

Het meest geavanceerde purschuim op de markt. Door de 
unieke formule levert de FM350 Perfect Foam 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.

FM355 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

Verpakking
880 ml bus (12 stuks/doos)

Perfect Foam  
Low Expansion

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.

FM657 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,  

niet uv-bestendig
•  Reduceert afval en bespaart tijd
•  Langere houdbaarheid: 24 maanden
 

Verpakking
540 ml bus (12 stuks/doos)

Perfect Foam

Geavanceerd purschuim met extreem hoge opbrengst. 
Geschikt voor het afdichten, isoleren en vullen van aan- 
sluitingen, voegen, naden en kieren, zelfs onder lage  
omgevingstemperaturen.

46  47

Schuimen



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 elke bus illbruck purschuim met 

statiegeld, 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

Het illbruck ReBus Retoursysteem
Milieuvriendelijk, vermindering afval  
en kosten

Schuim Calculator

Om het calculatie- en bestelproces te vergemakkelijken, 
heeft illbruck 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.

FM790

FM710 2K PU Schuim 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 aan-
gebracht 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
 

Verpakking
210 ml tandem koker met mengbuis en verlengslang (16 stuks/doos)

2K Snelschuim

FM791

FM791 2K Schuim Gasbelemmerend  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 
•  Snijdbaar na 60 seconden
•  Vaste vorm in 120 seconden
•  Opbrengst van maximaal 4,5 liter
•  Na 20 min. belastbaar
 

Verpakking
210 ml tandem koker met mengbuis en verlengslang (14 stuks/doos)

2K Schuim 
Gasbelemmerend

STP Schuim

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 temperatuurbestendigheid
•  Hoge weerstand tegen chemicaliën
•  Geen na-expansie
•  Overschilderbaar en af te werken met pleisterwerk
 

Verpakking

750 ml bus (12 stuks/doos)
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Steen- en houtlijm

PU700

Lijmen

PU700 Steen- en houtlijm 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
• Tijdbesparend en kant-en-klaar voor gebruik, al vanaf -5°C
• Geen mixen en stofvrije applicatie
• Vervangt mechanische bevestiging en mortels
• Extreem hoge hechtsterkte en snel uithardend
• KOMO gecertificeerd voor dragende wanden
•  Voldoet aan de eisen van het bouwbesluit voor dragende 

wanden (BRL1008)
• Ook geschikt voor keramische bouwblokken
 

Kleuren Verpakking
Crème 880 ml bus (12 stuks/doos)

Lijmen

PU010

PU010 Isolatielijm 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.

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
 

Kleuren Verpakking
Groen 750 ml bus (12 stuks/doos)

Isolatielijm
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PU011

Geschikt voor het snel en watervast verlijmen van poreuze 
materialen met poreuze of niet-poreuze materialen. 
PU011 heeft 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
 

Kleuren Verpakking
Transparant 310 ml kokers (12 stuks/doos)

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

PU012 Producteigenschappen 
•  Waterbestendig D4 volgens EN 204
•  Hoge warmtebestendigheid volgens Watt 91
•  Geschikt voor droog en licht vochtig hout
•  Binnen en buiten toepasbaar
•  Vloeibaar
•  Beperkt vullend vermogen
 

Verpakking
750 gr pot (12 stuks/doos)

Bruislijm D4 

Eén lijm voor 

steen én hout!

 5150



Lijmen

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.

PU013 Producteigenschappen 
•  Snelle krachtopbouw
•  Hoge eindsterkte
• Watervast D4 volgens EN 204
•  Hoge warmtebestendigheid volgens Watt 91
•  Minimale opschuiming
•  Hecht op licht vochtige ondergronden
 

Kleuren Verpakking
Transparant 310 ml kokers (12 stuks/doos)

Constructielijm Ultra

SP025 Folielijm Eco 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.

SP025 Producteigenschappen 
•  Zeer emissie-arm
• Blijvend elastisch
• Hoge mechanische sterkte
• Oplosmiddel-, isocyanaat- en siliconenvrij
• UV-, verouderings- en weerbestendig
 

Kleuren Verpakking
Betongrijs 310 ml kokers (12 stuks/doos)

600 ml worst (20 stuks/doos)
 Overige kleuren en verpakkingen  

op aanvraag.

Folielijm Eco

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
 

Kleuren Verpakking
Transparant-crème 5,5 kg blik

Daklijm

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.

PU038 Producteigenschappen 
•   Snelle sterkte opbouw
•   Oplosmiddelvrij
•   Thixotroop, loopt niet af
•   Goed bestand tegen alle weersomstandigheden
•   Vochtonafhankelijke doorharding
•   Krimpvrij
 

Verpakking
900 gr tandem koker (6 stuks/doos)

2K-Lijm voor Hoekijzers

PU050

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. 

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

Kleuren Verpakking

Grijs, wit 310 ml kokers (12 stuks/doos)

PU Lijmkit

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
 

Kleuren Verpakking
Kristalhelder 310 ml kokers (12 stuks/doos)

Overige verpakkingen op aan-
vraag.

Kristalheldere Lijmkit
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Lijmen

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 
•  Vochtbestendig D3 volgens EN 204
•  Transparant na droging
•  Binnen en buiten toepasbaar (beschut tegen directe  

weersinvloeden)
•  Sneldrogend, vochtbestendig
•  Hoge constructieve verbindingssterkte
 

Kleuren Verpakking
Wit bij applicatie, transparant na 
droging.

1 kg pot (12 stuks/doos)
5 kg jerrycan (4 stuks/doos)

Houtlijm D3 

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

CY011 Producteigenschappen 
•  Goede mechanische, thermische en chemicaliën- 

bestendigheid
•  Goede hechting op niet-poreuze materialen
•  Extreem snel uithardend op EPDM
•   Uitstekende verouderingsbestendigheid
 

Kleuren Verpakking
Transparant 20 gr flacon (20 stuks/doos)

Secondelijm

De SP050 Universele lijmkit is geschikt voor verlijmen en 
afdichten van diverse constructies. Door zijn specifieke 
eigenschappen, is de SP050 o.a. uitstekend geschikt voor 
hechting op diverse metalen zoals ALU en RVS.

SP050 Producteigenschappen 
•  Breed inzetbaar
•  Uitstekende hechting
•  Duurzaam elastisch
•  Oplosmiddel-, isocyanaat- en siliconenvrij
•  UV-, verouderings- en weerbestendig
 

Kleuren Verpakking
Wit, zwart, grijs en RAL9001 310 ml kokers (12 stuks/doos)
Wit 600 ml worst (12 stuks/doos)

Overige kleuren en verpakkingen  
op aanvraag.

Universele Lijmkit
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High Tack Lijmkit

SP350

SP350 High Tack Lijmkit 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 
• Zeer hoge aanvangshechting
• Bereikt zeer snel de eindsterkte
• Uitstekende hechting
• Duurzaam elastisch
• Oplosmiddel-, isocyanaat-, siliconen- en Ftalete vrij
• UV-, verouderings- en weerbestendig

Kleuren Verpakking
Wit, zwart 310 ml kokers (12 stuks/doos)

Overige kleuren en verpakkingen  
op aanvraag.
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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
 

Kleuren Verpakking
Zwart 600 ml worst (20 stuks/doos)

EPDM Folielijm 

OT301

Zeer geschikt voor het verlijmen van alle types 
dampremmende folies onderling alsmede aan de meest 
voorkomende bouwmaterialen. OT301 Universele Folielijm is 
duurzaam elastisch en vult oneffenheden in de ondergrond 
op waardoor een luchtdichte afdichting wordt gecreëerd.

Producteigenschappen
•  Hecht op vrijwel alle folies en ondergronden 
•  Vullend en duurzaam elastisch
•  Verwerkbaar vanaf -10°C
•  UV,- verouderings- en weerbestendig

Kleuren Verpakking
Groen 310 ml kokers (20 stuks/doos)

Universele Folielijm 
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OS800

De innovatieve illbruck Neuslat Clip combineert snelle en 
eenvoudige montage met een optimale water afvoer en 
speciale randen voor een waterdichte aansluiting op het hout.

Verpakking
10 zakken van 100 stuks per doos

Neuslat Clip

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 
bevestigings-materialen meer nodig. De keuze 
voor de juiste lijm is hierdoor overzichtelijker 
dan ooit. 

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

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 Steen- en houtlijm
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 Steen- en houtlijm 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.

 

Eén project, twee lijmen, 

drie materialen 

Wij adviseren om bij de verlijming met de PU700 Steen- en 
houtlijm bij alle type blokken de AA700 Lijmverdeler toe te 
passen, zeker bij blokken met een hol en een dol of een groef 
en messing.

AA700

Lijmverdeler

Producteigenschap 
•    Eenvoudig op maat te maken
 

Verpakking
12 stuks per zak

56
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Kitten

De SP450 Afbouwkit is een hoogwaardige, overschilderbare 
hybride kit voor binnen- en buitentoepassingen zoals gevels, 
vloeren, keukens, badkamers en natuursteen. Tevens geschikt 
voor het verlijmen van spiegels en het afwerken van draingoten 
en douche afvoerputjes. Ongevoelig voor weersinvloeden, 
geurloos en gecertificeerd voor foodgrade toepassingen 
en horeca (ISEGA).  SP450 is prima nat- maar ook droog 
afmesbaar.

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 

Kleuren Verpakking
Signaalwit, lichtgrijs en zwart 310 ml kokers (12 stuks/doos)

Kitten

SP450

Afbouwkit SP525

Speciaal geschikt voor de afdichting van aansluit- en 
bewegingsvoegen. Het biedt een duurzame en goede 
hechting op de meeste ondergronden, zoals bijvoorbeeld 
geëloxeerd aluminium, poly-acrylaten, glas, beton, 
keramiek en kunststof. Vooraf testen wordt aanbevolen.

m
it Brief und Siegel

Pr
od

uktsicherheitZertifikat Nr.

Geveldilatatiekit 

Zorgt voor een langdurig elastische afdichting in bewegings-
voegen tussen constructiedelen. SP525 Geveldilatatiekit wordt 
aanbevolen voor afdichtingen in de constructie en voor het 
afdichten van voegen rondom raam- en deurkozijnen.

Producteigenschappen 
• Zeer emissie-arm
• Huidvorming na 30 minuten
• Duurzaam elastisch tot 25% MTV
• Oplosmiddel-, isocyanaat- en siliconenvrij
• ISO 11600 F-25LM

Kleuren Verpakking
Wit, licht zandsteen, beige, 
signaalwit, lichtgrijs, middelgrijs, 
donkergrijs, kiezelgrijs, betongrijs, 
antraciet en zwart

310 ml kokers (12 stuks/doos)
600 ml worsten (12 stuks/doos)

Vloerdilatatiekit 

SP540

Elastische kit voor vloervoegen in galerijen en balkons, 
pakhuizen en parkeergarages en in gebieden waar 
gebruik wordt gemaakt van winkelwagens of logistiek 
transportmaterieel. SP540 Vloerdilatatiekit 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

Kleuren Verpakking
Antraciet (RAL 7016), betongrijs 
(RAL 7023) en kiezelgrijs (RAL 7032)

600 ml worsten (20 stuks/doos)

Breed
inzetbaar!

SP501

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

Beglazingskit 

met de meeste watergedragen- en synthetische 
verfsystemen en hecht op de meest voorkomende
materialen zoals onbehandeld hout, aluminium, PVC en 
glas. SP501 heeft een hoge uv-resistentie en is nagenoeg 
ongevoelig voor weersinvloeden.

Producteigenschappen 
• Hoge uv-bestendigheid
• Overschilderbaar met de meeste verfsystemen
• Uitstekende hechting op glas, hout, aluminium en kunststof
• Siliconen vrij en ECO toepasbaar
• Ongevoelig voor schimmel en alg

Kleuren Verpakking
Wit (RAL 9016) 310 ml kokers (12 stuks/doos)
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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
• Duurzaam elastisch tot 15%
• Goede hechting op vele ondergronden zonder primer
•  Hecht ook op licht vochtige ondergronden, zuigende  

ondergronden
• Overschilderbaar
 

Kleuren Verpakking
Wit 310 ml kokers (20 stuks/doos)

Schildersacrylaat 

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 
• MEKO-vrij
• Geen randzoneverkleuring
• Uitstekende uv-, weer- en verouderingsbestendigheid
• Ongevoelig voor schimmel
• Snelle doorharding
• Duurzaam elastisch tot 20% MTV
 

Kleuren Verpakking
Antraciet, donkergrijs,  
zandsteenbeige en steengrijs.  
Overige kleuren op aanvraag  
beschikbaar.   

310 ml koker 12 stuks/doos

400 ml worst 20 stuks/doos

600 ml worst 20 stuks/doos

Natuursteenkit Mat

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.

LD701 Producteigenschappen 
• Oplosmiddelvrij
•  Korrelige structuur
•  Reukloos
•  Overschilderbaar
•  Goede hechting op vele ondergronden zonder primer
•  Goede verwerkbaarheid
 

Kleuren Verpakking
Wit 310 ml kokers (20 stuks/doos)

Structuur Acrylaatkit

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 voegjes 
bij trappen en wanden, plinten, plafonds en wanden. Niet 
geschikt voor dilatatievoegen.

LD702 Producteigenschappen 
• Reukloos
• Overschilderbaar
• Goede hechting op vele ondergronden
• Goede verwerkbaarheid
• Geringe krimp
 

Kleuren Verpakking
Wit 310 ml kokers (20 stuks/doos)

Acrylaatkit
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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.

FA870 Producteigenschappen 
• MEKO-vrij
•  Geen randverkleuringen
•  Uitstekende uv-, weer- en verouderingsbestendigheid
•  Ongevoelig voor schimmel
•  Snelle doorharding
•  Duurzaam elastisch tot 20% MTV
 

Kleuren Verpakking
Lichtgrijs, antraciet, manhattan, 
agaatgrijs, stofgrijs, transparant, 
wit, zandsteenbeige en zwart

310 ml kokers (12 stuks/doos)  
overige verpakkingen op aanvraag

Natuursteenkit Glanzend

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

FA201 geschikt voor 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
 

Kleuren Verpakking
Transparant, trijs, sneeuwwit, 
wit, wit crème, oud wit, jasmijn, 
pergamon, middenbruin, grijswit, 
zilvergrijs, grijs, antraciet, 
manhattan, zwart en fluweelzwart

310 ml kokers (12 stuks/doos)
400 ml worsten (20 stuks/doos)
600 ml worsten (12 stuks/doos)

m
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Bouw- en Sanitairkit
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GS241

Geschikt voor voegen in de bouw- en sanitairsector, zoals 
bijvoorbeeld aansluitvoegen bij wastafels, douches en 
(kunststof)baden, voegen bij tegels en aanrechtbladen en 
aansluitvoegen rondom kozijnen.

Producteigenschappen 
•  Extra duurzaam
•  Santair ingesteld
•   Resistent tegen de gangbare schoonmaakmiddelen
•  Verouderings- en weerbestendig
•   Blijvend elastisch tot 20%
 

Kleuren Verpakking
Transparant, wit, grijs, trijs,  
grijs zilver en zwart

310 ml kokers (20 stuks/doos)

Sanitairkit 

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

OS111 Producteigenschappen 
•   Hecht op vochtige ondergronden
•   Thixotroop, niet toxisch
•   Hoog isolerend vermogen
•   Bescherming tegen roest en vocht
 

Kleuren Verpakking
Zwart 310 ml aluminium kokers  

(24 stuks/doos)

Bitumen lijmkit 

AA300 Gladmaker is een concentraat afstrijkmiddel 
voor de illbruck voor 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)

AA300
Gladmaker 
Concentraat

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)

AA301
Gladmaker Spray

OS123

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

Producteigenschappen 
•   Direct verwerkbaar (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

Shell Tixophalte Wet 
Seal & Fix
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Kit Calculator
Om het calculatie- en bestelproces te vereenvoudigen, heeft illbruck 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. 

LD705

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

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

Kleuren Verpakking
Wit 310 ml kokers (20 stuks/doos)

Acrylaatkit  
Buitenkwaliteit 

Kitten en Toebehoren
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Hechtvlakreiniger

AT160

All-in-one reinigen en 
primeren in één. Geschikt 
voor alle illbruck lijmen 
en kitten op niet zuigende 
ondergronden.

Verpakking
500 ml blik (12 stuks/doos)

Aanbrengmethode
Kwast of doek

Reinigers 
en Primers

Primer Zuigende  
ondergronden

Primer Niet zuigende 
ondergronden

Primer Niet zuigende 
ondergronden

Primer Zuigende 
ondergronden

AT101

AT150

AT105

AT140

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

Verpakking
500 ml blik (12 stuks/doos)

Aanbrengmethode
Kwast of doek

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

Verpakking
500 ml blik (12 stuks/doos)

Aanbrengmethode
Kwast of doek

Primer voor illbruck 
siliconenkitten, geschikt 
voor niet zuigende 
ondergronden. 
Toepasbaar op een groot 
aantal verschillende 
ondergronden. 

Verpakking
500 ml blik (12 stuks/doos)

Aanbrengmethode
Kwast of doek

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

Verpakking
500 ml blik (12 stuks/doos)

Aanbrengmethode
Kwast of doek

Reinigers en Primers

Reiniger
AT200

Reiniger

AT115 Milde reiniger voor 
het schoonmaken van 
ondergronden zoals 
kunststof, gelakte of 
gepoedercoate bouwdelen 
en metalen.

Verpakking
1 liter blik (10 stuks/doos)

Aanbrengmethode
Doek

Chemische reiniger voor het 
ontvetten en schoonmaken 
van gladde hechtvlakken 
zoals metaal en glas 
evenals het reinigen van 
gereedschap.

Verpakking 
1 liter blik (10 stuks/doos) 
5 liter blik

Aanbrengmethode
Doek

All-in-one 

reiniger en 
primer!
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Kitpistolen Het assortiment van de 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 bij het verwerken van High Tack lijmen met hoge 
viscositeit zoals de SP350 High Tack Lijmkit.  

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 Afdichtingscoating, 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

Specificaties
Automatische ontspanner Nee
Soft Grip Nee
Materiaal handvat Aluminium met epoxy-coating
Materiaal frame Staal met epoxy-coating

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

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

Cartridge Gun 310  
Pro 

AA853

Cartridge Gun 310  
Ultra 

AA873

Specificaties
Automatische ontspanner Ja
Soft Grip Ja
Materiaal handvat Aluminium met epoxy-coating
Materiaal frame Staal met epoxy-coating 

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

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 Geveldilatatiekit. 

Specificaties
Automatische ontspanner Nee
Soft Grip Ja
Materiaal handvat Aluminium met epoxy-coating
Materiaal frame Staal met epoxy-coating 

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

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 Lijmkit, 
wilt aanbrengen. 

Kitpistolen

1.5 kN

Ratio
7:1

2.5 kN

Ratio
12:1 5 K

1 yr
Warranty

4.5 kN

Ratio
25:1 7.5 K

2 yr
Warranty
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Sausage Gun 600  
Standard

AA936 Dit standaard worstpistool biedt een uitstekende prijs-
kwaliteitverhouding. Voor kleine en minder frequente 
projecten is dit een ideaal pistool. 

Sausage Gun 400  
Pro Combi

AA954

Sausage Gun 600  
Pro Combi

AA956

2.5 kN

Ratio
12:1

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 Geveldilatatiekit. 

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 Geveldilatatiekit. 

Kitpistolen

5 K

1 yr
Warranty

1.5 kN

Ratio
10:1

2.5 kN

Ratio
12:1 5 K

1 yr
Warranty

Specificaties
Automatische ontspanner Nee
Soft Grip Nee
Materiaal handvat Glasvezelversterkt nylon
Materiaal frame ABS-polymeer

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

Specificaties
Automatische ontspanner Ja
Soft Grip Ja
Materiaal handvat Aluminium met epoxy-coating 
Materiaal frame Geanodiseerd aluminium

Artikel nr. Geschikt voor Afmetingen

342802
310 - 400 ml kokers
400 ml worsten

374 x 213 x 69 mm

Specificaties
Automatische ontspanner Ja
Soft Grip Ja
Materiaal handvat Aluminium met epoxy-coating 
Materiaal frame Geanodiseerd aluminium 

Artikel nr. Geschikt voor Afmetingen

342803
310 - 400 ml kokers
400 - 600ml worsten

484 x 213 x 69 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. 

1.5 kN

Ratio
10:1

Specificaties
Automatische ontspanner Nee
Soft Grip Nee
Materiaal handvat Glasvezelversterkt nylon 
Materiaal frame ABS-polymeer  

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

Sausage Gun 400  
Ultra Combi

AA974

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 Lijmkit,  
wilt aanbrengen.

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 Lijmkit,  
wilt aanbrengen.

4.5 kN

Ratio
25:1 7.5 K

2 yr
Warranty

4.5 kN

Ratio
25:1 7.5 K

2 yr
Warranty

Specificaties
Automatische ontspanner Nee
Soft Grip Ja
Materiaal handvat Aluminium met epoxy-coating 
Materiaal frame Geanodiseerd aluminium 

Artikel nr. Geschikt voor Afmetingen

329243
310 - 400 ml kokers
400 - 600 ml worsten

482 x 213 x 69 mm

Specificaties
Automatische ontspanner Nee
Soft Grip Ja
Materiaal handvat Aluminium met epoxy-coating 
Materiaal frame Geanodiseerd aluminium 

Artikel nr. Geschikt voor Afmetingen

342212
310 - 400 ml kokers
400 ml worsten

372 x 213 x 69 mm
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Speciale kitpistolen

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.

3 yr
Warranty

3.5 kN

Ratio
18:1 5 K

1 yr
Warranty

Specificaties
Automatische ontspanner Nee
Soft Grip Ja
Materiaal handvat Aluminium met epoxy-coating 
Materiaal frame Staal met epoxy-coating 

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

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.

Batteryflow 10.8 600 Combi

AA916

2.5 kN
3 yr
Warranty

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

Artikel nr. Geschikt voor Afmetingen

398339
310 - 400 ml kokers
400 - 600 ml worsten

600 x 277 x 80 mm
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De Airflow-reeks bestaat uit pneumatische pistolen met 
een middelhoog vermogen. Deze zijn ontwikkeld voor 
verwerking van kitten en lijmen met een gemiddelde 
viscositeit.

Jetflow 600 Combi

AA925 Specifiek voor verwerking van SP925 
Afdichtingscoating 
SP925 Afdichtingscoating 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. 

Airflow 310

AA823

Airflow 400

AA924

Airflow 600 Combi

AA926

1.5 kN
1 yr
Warranty

1.5 kN

Specificaties
Automatische ontspanner Ja
Soft Grip Nee
Maximaal vermogen 6.8 bar
Snelheidsregulator Ja
Materiaal handvat Glasvezelversterkt nylon  
Materiaal frame Geanodiseerd aluminium 

Artikel nr. Geschikt voor Afmetingen
335480 310 ml kokers 235 x 251 x 69 mm
335481 400 ml worsten 329 x 251 x 69 mm

335482
310 - 400 ml kokers
400 - 600 ml worsten

464 x 251 x 69 mm

Specificaties
Applicatiemogelijkheden Rul en spray 
Automatische ontspanner Ja
Soft Grip Nee
Regulator 6.8 bar 
Snelheidsregulator Ja
Materiaal handvat Glasvezelversterkt nylon
Materiaal frame Geanodiseerd aluminium  

Artikel nr. Geschikt voor Afmetingen

340675
310 ml kokers
400 - 600 ml worsten

536 x 276 x 83 mm

Speciale kitpistolen

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.

Specificaties
Automatische ontspanner Nee
Soft Grip Nee
Materiaal handvat Aluminium met epoxy-coating
Materiaal frame Staal met epoxy-coating

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

2K Foam Gun 210 Pro

AA281

2.5 kN

Ratio
12:1 5 K

1 yr
Warranty
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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. 
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>300 K

>200 K

Foam Gun  
Standard

AA230 Dit standaard schuimpistool biedt een uitstekende prijs-
kwaliteitverhouding. Het is ideaal voor kleine en minder 
frequente projecten voor schuimpistolen.

Foam Gun 
Pro

AA250

Foam Gun 
Ultra

AA270

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

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. 

Schuimpistolen

1 yr
Warranty

2 yr
Warranty

Specificaties
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
NBS Ja
PTFE-coating Ja - adapter en lans 
Framemateriaal Hybride
Schroefborging Ja
Soft Grip Nee

Artikel nr. Geschikt voor Afmetingen
303747 Alle 1K NBS-schuimen 350 x 210 x 50 mm

Specificaties
NBS Ja
PTFE-coating Ja - adapter, lans, body
Materiaal frame Hybride
Schroefborging Ja
Soft Grip Ja

Artikel nr. Geschikt voor Afmetingen
342226 Alle 1K NBS-schuimen 350 x 210 x 50 mm
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Foam Gun Pro XS

AA254

Speciale schuimpistolen

Foam Gun Pro XL

AA256

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 Steen- en houtlijm. 
AA256 en AA257 hebben een XL- of XXL-lans voor het 
direct bevestigen van isolatiepanelen op vloeren en daken 
met PU010 Isolatielijm. 

200 K1 yr
Warranty

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

Artikel nr. Geschikt voor Afmetingen
342805 Alle 1K NBS-schuimen 235 x 210 x 50 mm
335509 Alle 1K NBS-schuimen 730 x 210 x 50 mm
335510 Alle 1K NBS-schuimen 1180 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 Steen- en houtlijm. 
Specificaties
NBS Ja
PTFE-coating Nee
Framemateriaal Thermoplastische kunststof
Schroefborging Nee
Soft Grip Nee

Artikel nr. Geschikt voor Afmetingen
329785 Alle 1K NBS-schuimen 235 x 180 x 50 mm

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. 

2.5 kN

Ratio
12:1 5 K

1 yr
Warranty Specificaties

Automatische ontspanner Nee
Soft Grip Nee
Materiaal handvat Aluminium met epoxy-coating 
Materiaal frame Staal met epoxy-coating

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

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.

AA210 Producteigenschappen
• Eenvoudig te bevestigen
• Hoge opbrengst door conische slang
•  Flexibele slang voor het vullen van smalle/kleine  

voegen vanaf 5 mm 
 

Verpakking
50 stuks/doos
6 stuks/zakje

Spray Nozzle

Opzet Nozzle

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

Producteigenschappen
•  Speciaal geschikt voor het vullen van smalle/kleine 

voegen vanaf 5 mm 
•  Geschikt voor pistolen met een lans van Ø 10 mm
 

Verpakking
10 stuks/doos

AA005
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Toebehoren



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.

Producteigenschappen 
•  Universeel inzetbaar
•  Chemisch en fysisch inert
•  PH-neutraal
•  Tast kunststoffen en metalen niet aan
 
Verpakking
200 ml blikken bus met spraynozzle (12 stuks/doos)

Adapter Smeerspray

Toebehoren

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

Reinigingsdoekjes

AA292 Producteigenschappen
• Perfect reinigend 
• Huidverzorgend 
• Vuiloplossend vermogen 
• Handig formaat

Verpakking
100 doekjes per pot (6 stuks/doos)

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

AA295 Producteigenschappen
•  Natuurlijke basis
•  Professionele oplossing voor de bouw
•  Lost niet uitgeharde kit, verf, lijm en purschuim en olie, 

teer en vet snel op

Verpakking
200 ml bussen (12 stuks/doos)

Natufix

AA290

Pistoolreiniger

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
 

Verpakking
500 ml blikken bus (12 stuks/doos)

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.

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 handmatig spuitstuk. 

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 handmatig spuitstuk gemonteerd worden. 

Alle illbruck bussen zijn dus zowel geschikt voor de frequente 
gebruiker als de regelmatige gebruiker. Voor beide heeft 
illbruck de juiste verwerkingstools. 

illbruck 2-in-1 systeem
Op elke bus kan een pistool en een 
spuitstuk
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AA210 Spray Nozzle



Legenda

Pictogrammen

Elk illbruck product is van dezelfde 
hoogwaardige kwaliteit, beproefd, 
getest en gecertificeerd. Dankzij onze 
Centres of Excellence kunt u er boven-
dien zeker van zijn dat dezelfde compe-
tente experts verantwoordelijk blijven 
voor de productie en ontwikkeling van 
toekomstige producten.

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

EMICODE
Door de GEV (Gemeinschaft Emis-
sionskontrollierte Verlegewerkstoffe, 
Klebstoffe und Bauprodukte e.V.) 
worden producten volgens EMICODE® 
met EC1 of EC1Plus als zeer emissie-
arm gecertificeerd.

Testen en certificeringen

KOMO
De onafhankelijke stichting KOMO 
waarborgt de onafhankelijkheid 
en toegevoegde waarde van het 
collectieve KOMO-keurmerk. 

LEED 
LEED is een evaluatie- en 
certificatiesysteem waarmee 
de duurzaamheidsprestatie van 
gebouwen bepaald kan worden. 
Voornamelijk gebruikt in de Verenigde 
Staten.

CE 
Een CE-markering op een product 
geeft aan dat een product getest is en 
voldoet aan de Europese technische 
specificaties. 

TÜV 
TÜV is een certificatie- en inspectie-
instelling die producten beoordeeld 
aan de hand van gestelde criteria.

Geluidwerend

Unieke verlijming

Temperatuur-
bestendigheid

Luchtdicht

Geurloos

Ecologisch

Geen water nodig

Huidvorming

Geen verkleuring 
van aangrenzende 
ondergronden

Geschikt voor 
bewegingsvoegen

Economische 
oplossing

Vult oneffenheden 
op

Snel uithardend Ongevoelig voor 
schimmel

Hoge elasticiteit

Binnen en buiten 
toepasbaar

Hoge kleefkracht Stofvrij

UV-bestendig

Geen gereedschap 
nodig

Oplosmiddelvrij

Weerbestendig

High tack

Bus in alle standen 
te gebruiken

MPA BAU
MPA BAU is een onafhankelijke 
keuringsinstantie voor producten in en 
om de bouw.

IFT
IFT test bouwproducten op het gebied 
van brandwerendheid, glastesten en 
geluidsdichtheid.

ISEGA
Isega test onafhankelijk of producten 
geschikt zijn voor voedselcontact.

ATG
Een ATG is een gunstige beoordeling 
van een bouwproduct voor een bepaal-
de toepassing. ATG’s worden afgeleverd  
voor producten waarvoor geen product-
normen bestaan. Het betreft dan ook 
voornamelijk innovatieve producten.

Dampdicht

Bestand tegen 
vorst

Bestand tegen 
schoonmaak-
middelen

Groter  
toepassingsgebied

Sterk en flexibel

Uitstekende  
thermische isolatie

Na 10 minuten 
snijdbaar

Overschilderbaar Geen elektriciteit 
nodig

Slagregendicht tot 
600 Pa.

Gasdicht

Waterdicht

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, 
gevelconstrcutie, 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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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


