
ALLES / ALLES VOOR SLIMMER BOUWEN

ALLES uitgave 1 jaargang 4 | 2019

BOUWMAAT
TEGELLIJMEN
Vernieuwd assortiment

WANDAFWERKING
met Stucco d’Or van Prinssen

TROTS OP
Winnaar Vakwerk Awards

STOFVRIJ
SCHUREN
Met Festool



www.kip-tape.com

PERFECTE VERFLIJNEN ZONDER VOORBEHANDELING

KIP  ULTRA SHARP®

De enige professionele masking tape met

ULTRA SHARP®
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VLOER-
VERWARMING
DE VERSCHILLENDE TYPEN

Colofon

Voor openingstijden van onze vestigingen zie www.bouwmaat.nl. Alle prijzen zijn exclusief BTW. Wijzi-

gingen in prijs en model voorbehouden, evenals zet- en drukfouten. Handelaren en wederverkopers zijn 

uitgesloten van deelname. Voor alle aanbiedingen geldt op=op. Bouwmaat is FSC® gecertificeerd voor 

het verkopen van FSC® producten en PEFC gecertificeerd voor het verkopen van PEFC producten. Deze 

producten zijn herkenbaar aan het logo bij het betreffende product. Naast het vertrouwd contant en met 

pin betalen, is het ook mogelijk om in de vestiging te betalen met je creditcard.

HOOFDREDACTIE Elly van Wijngaarden/René Eenhoorn, MANAGER MARKETING & E-COMMERCE 

Nick Vieberink, CREATIE Jako Potze/Mariëtta van Vliet, TEKST Bouwstijlmedia/René Eenhoorn/Elly van 

Wijngaarden/Sacha Thielsch/Simone van der Vlist/Harmke van Meijl, ONLINE Danique van Leek/Harmke

van Meijl, FILM & FOTOGRAFIE René Eenhoorn/Giesbers Communicatiegroep/ Thijs Hoefnagels, 

DRUKKERIJ Revon
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INHOUDVoorwoord
Een magazine vol inspiratie, handige producten,  
interviews en interessante oplossingen!  
Een greep uit het magazine:
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Beste lezer,

Vakwerk leveren kan je aan echte vakmensen over-
laten. Maar er worden ook steeds meer eisen aan 
gesteld. Is het niet de klant, dan is het wel de wet- 
en regelgeving dat steeds meer van je verlangt. 

Daarnaast zijn er ook de nodige innovaties en 
technologische ontwikkelingen die het werk deels 
overnemen of juist ondersteunen. Hoe ga je daar-
mee om als vakman? En wat moet je doen om niet 
achter te blijven? Terechte vragen die je jezelf mag 
en misschien wel moet stellen. 

Al die ontwikkelingen kunnen je werk namelijk 
ook makkelijker maken of juist ondersteunen bij 
het adviseren van de klant. Denk bijvoorbeeld aan 
lichtgewicht en stofarme producten, handige apps 
en oplossingen om je huis te beveiligen. Bouwmaat 
begrijpt dit als geen ander.

Ook in dit magazine zal je diverse toepassingen 
uitgelicht zien, bijvoorbeeld vloerverwarming, 
wandafwerking en buitengevelisolatie. Deze klussen 
en meer die gerelateerd zijn aan de badkamerreno-
vatie, een uitbouw, schilderwerk en energiebespa-
rende maatregelen. En natuurlijk komt gereedschap 
ook weer aan bod. 

Tot slot is er ook nog een artikel over de 
trotse winnaar van de Vakwerk Awards 2018. 
Tijdens het Bouwmaat XXL Event heb ik de 
sleutels van een Ford Transit Custom mogen 
overhandigen aan Rhon vande Velde. Het 
winnende project, een verduurzaamde 
eeuwenoude boerderij, nog één keer in 
de schijnwerpers.

Heb jij een suggestie voor onderwer-
pen die wij kunnen belichten? Of heb 
je op- of aanmerkingen?
Laat het mij dan weten via
klantenservice@bouwmaat.nl.  

Voor nu veel lees- en kijkplezier!

Rob Klifman 
Algemeen Directeur 

DE FAVORIET
VAN...
CHRIS SCHOLTE

HANDIGE
APPS

39
TEGELS ZAGEN OF SNIJDEN
VOOR DE BADKAMER

Zie je dit teken op een pagina in ons magazine? 

Dan hebben wij online meer informatie over dit onderwerp.  

Van video’s tot sfeer proeven; je vindt het op bouwmaat.nl

Bekijk de video

42

DE NIEUWSTE 
GADGETS



Het goed beveiligen van de woning wordt helaas 
nog vaak onderschat. Beveiliging is meer dan alleen 
het plaatsen van inbraakwerende sloten op deuren 
of ramen. Eigenlijk wil je natuurlijk voorkomen dat 
inbrekers het ook maar proberen om de woning binnen 
te dringen. Hiervoor zijn verschillende oplossingen 
beschikbaar. Waar moet je als vakman op letten 
wanneer je je klant hierover adviseert?

VEILIGHEID 
VOOROP  
ADVISEER JE KLANT EN
VERKLEIN DE KANS OP INBRAAK

4 ALLES
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Het is verstandig je klant aan te raden 

om niet te bezuinigen op veiligheid. 

Wanneer alleen goedkope of eenvou-

dige veiligheidsmaatregelen genomen 

zijn en er toch wordt ingebroken, zal 

iemand zichzelf dat niet snel vergeven. 

Het leed kan groot zijn: naast financiële 

gevolgen is ook de emotionele waarde 

van spullen groot. Ook het vervelende 

gevoel dat iemand heeft wanneer inbre-

kers in de woning zijn geweest, is niet 

te onderschatten. Veel mensen werken 

tegenwoordig vanuit huis of houden 

hier zelfs kantoor. In zo’n geval liggen 

er vaak veel waardevolle spullen in huis 

zoals laptops, de financiële admini-

stratie of de inhoud van een kluis. Een 

inbraak kan dan extra rampzalig zijn als 

naast persoonlijke spullen ook nog eens 

zakelijke gegevens of objecten worden 

gestolen. Dit zijn allemaal redenen om te 

zorgen voor een goede inbraakweren-

de woning. Natuurlijk valt een inbraak 

nooit met 100% uit te sluiten. De kans 

hierop kan echter wel sterk verkleind 

worden en daar ligt voor jou als vakman 

een taak. Adviseer je klant over veilige 

sloten op ramen en deuren en andere 

(elektronische) hulpmiddelen waardoor 

inbrekers geen kans krijgen. 

Adviseer om te investeren in veiligheid
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Al eerder hebben we in dit magazine 

aandacht besteed aan inbraakpreventie 

en raam- en deurbeveiliging. Dit is uiter-

aard een belangrijke manier om inbrekers 

buiten te houden. Steeds vaker worden 

naast dit soort middelen ook elektroni-

sche oplossingen gebruikt om de woning 

te beveiligen. Denk hierbij aan deurcom-

municatiesystemen of draadloze came-

ra’s die op afstand te bedienen zijn via 

een app op een smartphone. Dit soort 

oplossingen maakt vaak al standaard 

deel uit van ‘smart home’ systemen 

waarbij vele apparaten in huis onderling 

kunnen communiceren en digitaal (op 

afstand) te bedienen zijn.

Niet alleen helpen dit soort producten 

om bewoners zekerheid en controle te 

bieden wanneer er onverwacht iemand 

voor de deur staat, ze schrikken inbre-

kers ook af om überhaupt een poging te 

wagen. Welke dief zal het proberen om 

een deur open te breken als hij daar een 

camera ziet hangen of wanneer automa-

tisch het licht aan gaat als er beweging 

wordt gedetecteerd?

Hoe vergroot je dan de veiligheid van een 

woning? Er zijn natuurlijk vele manieren 

en middelen denkbaar. Met onderstaan-

de producten ben je in elk geval verze-

kerd van een goed advies aan je klant:

Veiliger wonen dankzij elektronische hulpmiddelen

Zie wie er aanbelt
Wanneer ’s avonds de deurbel gaat, zie 

je in het donker vaak niet wie er voor 

de deur staat. Aan de hand van de 

DDS2 digitale deurspion van AXA kun 

je op het 3,2inch LCD-scherm bepalen 

of je de deur opendoet. Deze deurspion 

met infrarood kan zelfs automatisch 

een foto maken van de persoon die 

voor de deur staat. De DDS2 heeft 

tevens een deurbelfunctie en past in 

het traditionele kijkgat in de deur of is 

eenvoudig nieuw te monteren.

Binnendeuren op slot
Het is niet alleen mogelijk om de 

buitendeur op slot te doen maar ook 

binnendeuren zijn te vergrendelen. 

Een handige oplossing, bijvoorbeeld 

voor een kantoor aan huis! Yale heeft 

hiervoor een innovatieve oplossing: 

een deurkruk met code waarbij een 

automatische vergrendeling is inge-

bouwd. De deur kan alleen geopend 

worden nadat een code op de deurkruk 

is ingevoerd. De kruk wordt gevoed 

door twee knoopcelbatterijen en past 

op bestaande sloten. Deze oplossing is 

geschikt voor zowel links- als rechts-

draaiende deuren.



Draadloos beveiligen
Het is tegenwoordig eenvoudig om 

een woning van een alarmsysteem te 

voorzien. Waar er in het verleden een 

complete bekabeling en centrale in 

bijvoorbeeld de meterkast moest wor-

den gebouwd, is de ALSSET-2000 van 

KlikAanKlikUit geheel draadloos. De set 

bestaat uit een sirene (100 dB(A) met 

waarschuwingslamp, een bewegings-

sensor, een magnetische contact-

sensor en een afstandsbediening voor 

in- en uitschakelen. Nadat de sensoren 

en sirene op de gewenste plekken zijn 

geplaatst, hoeven ze alleen nog maar 

gekoppeld te worden. Het systeem kan 

aan een optioneel ICS-2000 Internet 

Control Station worden gekoppeld. 

Hiermee is het alarm via een tablet en/

of smartphone in- en te uitschakelen en 

ontvang je pushmeldingen wanneer je 

niet thuis bent.

WIFI-camera aan de gevel
Niet alleen binnenshuis is het huis te 

beveiligen maar ook buiten kan dit, 

bijvoorbeeld door een Smartwares 

IP-camera te installeren. De 720P-

beveiligingscamera is voorzien van 

WIFI en heeft acht meter nachtzicht. 

Er is ook een bedrade LAN-aansluiting 

mogelijk. De beelden zijn via een app 

op een smartphone of pc te volgen en 

via een SD-kaart op te slaan. De camera 

heeft de IP-klasse IP66 en is daardoor 

beschermd tegen vocht en stof. 

Bewegen is gezien worden
Een heldere buitenspot helpt om te zien wie er in het donker voor de deur staat. Zo zijn er 

buitenspots met sensoren die aanschakelen op het moment dat beweging wordt gedetec-

teerd. Bij de Steinel XLED Home 2 kunnen zowel het led-paneel als de sensor in diverse 

posities worden ingesteld zodat het juiste deel verlicht wordt. Door de led-techniek en 

sensorsturing is de spot ook nog eens energiezuinig. In de nieuwste sensorlamp, de Steinel 

CAM light, is zelfs een camera ingebouwd en voorzien van WIFI. Via de app op je smartpho-

ne kun je precies zien wie er voor de deur staat en via de speaker met hem of haar commu-

niceren. Zo hoef je nooit meer het huis alleen te laten. Daarnaast kunnen de opnames op een 

micro SD-kaart in de lamp worden opgeslagen.

7MEER WETEN?    KIJK OP BOUWMAAT.NL
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LICHTGEWICHT BETON
IS TOCH OOK LICHT?
Dat klopt, lichtgewicht beton is lichter dan gewoon beton. Het is echter nog steeds 

twee keer zo zwaar als de oplossingen die je hieronder vindt. Betonmortel wordt 

bij een dekvloer vaak aangebracht op bijvoorbeeld Lewis® Zwaluwstaartplaten; 

een zware en arbeidsintensieve taak. Het lichte gewicht van de mortels maakt het 

vervoeren en verwerken een stuk minder zwaar. Gecombineerd met de snellere 

droogtijd biedt dit tevens meer toepassingsmogelijkheden. Het kan zelfs direct op 

houten vloeren worden toegepast.

AIRBASE®

DEKVLOERMORTEL
Deze dekvloermortel is wel 70% lichter 

dan traditionele zandcementspecie. 

Mensen denken bij Airbase® vaak aan 

lichtgewicht beton, wat het echter niet is. 

Lichtgewicht beton is weliswaar lichter 

dan gewoon beton, maar nog steeds 

twee keer zo zwaar als Airbase®.

AirBase® is een kant-en-klare cement-

mortel met een bijzondere samenstelling. 

Het speciale snelcement bindt de licht-

gewicht vulstoffen en geëxpandeerde 

glaskorrels tot een lichte en drukvaste 

dekvloermortel. Je hoeft alleen water 

toe te voegen. Het is net zo sterk als 

normale zandcementspecie, ondanks 

dat het veel sneller droog en uitgehard is. 

De vloer is na circa drie uur beloopbaar 

en na twaalf tot 24 uur te betegelen. 

Reguliere zandcement- en betonmortel 

is pas na 28 dagen helemaal droog. Bij 

AirBase® is dat al na 7 dagen!

Dit vloeibare zandcement combineert 

de eenvoud van zandcement met de 

unieke eigenschappen van een ce-

mentgebonden gietdekvloer. De vloer 

wordt gegoten, dus het zware smeren 

en afreien is niet meer nodig. Het 

vloeibare zandcement is eenvoudig 

en snel te verwerken, zelfs 30% snel-

ler dan een reguliere zandcementen 

dekvloer. De zelfverdichtende eigen-

schappen maken de vloer supersterk. 

Dit vloeibare zandcement kan in 

laagdiktes van 3 tot 10 cm worden 

aangebracht.

WEBER VLOEIBARE 
ZANDCEMENT (VZC)

ALLES

Zware zakken van 25 kilo met vloermortel of lijm, het is geen uit-
zondering bij het plaatsen van een aanbouw of het  (ver)bouwen 
van een badkamer. Het aanmaken van de cementmortel of poe-
derlijm is een intensieve klus. Om het werk efficiënter te maken, 
hebben diverse merken slimme cementmortels en poederlijmen 
ontwikkeld. Hierdoor hoef je minder te tillen, maar krijg je net zo-
veel werk gedaan. Wij zetten de beste oplossingen op een rijtje!

BOUWMAAT
ADVISEERT  
EFFICIËNTER WERKEN MET 
SPECIALE MORTELS EN LIJMEN

www.bouwmaat.nl/alles
Bekijk de video

,
s
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PCI NANOLIGHT® 
POEDERLIJM
PCI onderzoekt al jaren intensief de 

nanostructuren in cementhoudende 

producten zoals tegellijm. De deeltjes 

in deze structuren hebben een grootte 

van 1 tot 100 nanometer (één mil-

joenste millimeter) en hebben eigen-

schappen die grote verschillen kunnen 

hebben ten opzichte van ‘gewone’ 

materialen. Door verschillende soorten 

cement te combineren met lichte 

vulstoffen en andere toevoegingen, 

ontstaan betere en nieuwe productei-

genschappen. Zo is PCI Nanolight® 

ontwikkeld tot een lichte en flexibele 

allround tegellijm. Toepasbaar op alle 

ondergronden, wanden en vloeren, 

zowel binnen als buiten en zelfs voor 

terrassen en zwembaden. Ook zijn 

de meeste soorten keramiek met PCI 

Nanolight® te verlijmen. De lijm is gedu-

rende ongeveer 90 minuten te verwer-

ken en na 24 uur volledig belastbaar. 

SCHÖNOX Q8
POEDERLIJM
Deze lijm bestaat voor 50% uit duur-

zame grondstoffen en is geschikt voor 

het verlijmen van keramische tegels, 

porcellanato grès, en grèsmozaïek op 

de wand. De lijm kan buiten worden 

toegepast zoals op balkons en terras-

sen, ook het verlijmen van tegels in 

zwembaden is geen probleem.

SUPERLICHTE EN STOFARME LIJMEN
Net zoveel verlijmen als uit een zak van 25 kilo, maar nu hoef je alleen maar 15 

kilo naar de badkamer te tillen. Klinkt goed? Het kan, een aantal fabrikanten 

hebben lichtgewicht lijmen in het assortiment. Allemaal even smeuïg, waardoor ze 

snel en makkelijk te verwerken zijn. Allemaal even stofarm, wel zo fijn als je aan 

het mengen bent. En wat dacht je van het milieu… Doordat er minder gewicht in 

je bus ligt, is er minder CO2-uitstoot tijdens het transport.

BOUWMAAT
TEGELLIJM LIGHT
Het ‘Light’ in de naam is te danken aan 

het gebruik van gewichtsreducerende 

vulstoffen met een bindmiddelfunc-

tie. De lijm is zowel binnen als buiten 

toepasbaar en geschikt voor wand en 

vloer, ook in combinatie met vloerver-

warming. Alle soorten keramiek kun-

nen op diverse ondergronden zoals 

cementdekvloeren, anhydrietvloeren 

en gipsondergronden verlijmd wor-

den. Bouwmaat Tegellijm Light is zeer 

smeuïg en eenvoudig te verwerken.

COBA CTA140
De lichtgewicht Coba CTA140 poeder-

lijm heeft een hoog standvermogen. 

Hierdoor zakken zelfs grootformaat 

porcellanato tegels bij verlijming op de 

wand niet. De lijm kan gebruikt worden 

als dunbedlijm, middenbedlijm en vloei-

bedlijm. De lijm is geschikt voor droge 

en natte ruimten en voor binnen en 

buiten. Een vloer kan met de CTA140 

ook moeiteloos uitgevlakt worden. De 

lijm voldoet aan de BREEAM eisen.
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Er zijn verschillende manieren om een nieuwbouwwoning of bestaande woning te verwarmen. Tegen-
woordig wordt er in plaats van radiatoren vaak vloerverwarming toegepast, omdat het vele voordelen 
heeft. Er zijn systemen die werken met warm water en systemen met elektriciteit. Elk type vloerverwar-
ming heeft zijn eigen specifieke kenmerken. Wat is de beste keuze? 

VLOER
VERWARMING  
DE VERSCHILLENDE TYPEN 
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WAAROM KIEZEN VOOR
VLOERVERWARMING?
VLOERVERWARMING HEEFT VELE VOORDELEN:

• Het is een energiezuinige oplossing 
en uitstekend te combineren met 
hernieuwbare energiebronnen

• De stralingswarmte wordt over een 
groot oppervlak afgegeven en is  
aangenaam

• Het is een betrouwbaar en 
beproefd product

• Het systeem is onzichtbaar en biedt 
daardoor architectonische vrijheid 
voor de inrichting van de ruimte

• Vloerverwarming kan ook in bestaan-
de woningen worden toegepast

Hoofd- of bijverwarming?
Als vloerverwarming wordt toegepast 

als hoofdverwarming, dan zijn radia-

toren niet meer nodig. Als bijverwar-

ming levert vloerverwarming te weinig 

vermogen om de hele ruimte volledig 

te verwarmen. Een stenen vloer is 

hierdoor net aan behaaglijk. Er moet in 

dat geval dus extra verwarming worden 

geïnstalleerd, bijvoorbeeld in de vorm 

van radiatoren.
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NATBOUW
SLANGEN OP NETTEN OF
LEWIS® ZWALUWSTAART-
PLATEN
Dit type wordt in cement geplaatst en 

kan worden toegepast wanneer er nog 

geen cementdekvloer aanwezig is in de 

woning. De vloerverwarmingsslangen 

worden op gegalvaniseerde netten 

geknoopt. Langs de wanden worden 

kantstroken aangebracht, zodat de 

vloer kan uitzetten. De slangen kunnen 

ook op Lewis® Zwaluwstaartplaten 

gemonteerd worden. Daarbij moeten 

de platen niet vastgezet worden, maar 

los op de draagconstructie worden 

gelegd. In verband met krimp en kruip 

die optreden bij wisselende temperatu-

ren, moet er ruimte worden gehouden 

tussen de vloer en de wand.  

De eigenschappen van dit type zijn:

•  Geschikt voor nieuwbouwwoningen, 

vanwege de benodigde inbouwhoog-

te van 16 tot 20 centimeter. 

•   Bij gebruik van isolatiefolie onder de 

netten wordt de vloer sneller warm.

DROOGBOUW
NOPPENPLATEN
Bij dit systeem worden noppenplaten 

op de vloer gelegd. In deze noppenpla-

ten wordt vervolgens de verwarmings-

slang geduwd, waarna er een egalisatie 

vloeivloer overheen wordt gestort. Voor 

dit type zijn er diverse uitvoeringen 

en opbouwhoogtes beschikbaar. Met 

Uponor Minitec is een minimale op-

bouwhoogte van 1,5 cm mogelijk.

De eigenschappen van dit type zijn:

•  Geschikt voor renovatie; toepasbaar 

in huizen met een beperkte vloerop-

bouw. 

•  Kan over bestaande vloeren heen 

worden gelegd. 

• Lage montagekosten. 

•  Snelle opwarmtijden door direct 

contact met de topvloer.



INFREZEN
Bij dit type worden er sleuven in de 

bovenkant van de bestaande cement-

dekvloer gefreesd, deze hoeft dus niet 

verwijderd te worden. Door het infrezen 

is er geen extra opbouwhoogte nodig. 

Hierdoor hoeven de deuren niet inge-

kort te worden en hoeft de hoogte van 

het keukenblad tot aan de vloer ook 

niet te worden aangepast. 

De eigenschappen van dit type zijn:

•  Snelle opwarming omdat de slangen 

zich aan bovenkant van de topvloer 

bevinden.

• Weinig warmteverlies. 

•  Door stofafzuiging is er minder  

overlast van stof in het gehele huis. 

•  Hoofd- of bijverwarming kan  

eenvoudig bepaald worden door  

de onderlinge afstand van de  

slangen aan te passen. 
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ELEKTRISCH
Elektrische vloerverwarming wordt 

onder andere geleverd op dunne kabel-

matten. De matten kunnen in natbouw 

worden toegepast door ze bijvoorbeeld 

in de tegellijm te leggen. Voor droog-

bouw zijn matten in aluminiumfolie (bij-

voorbeeld Uponor Comfort E) geschikt, 

die over de bestaande dekvloer worden 

uitgerold. Deze matten zijn ultradun en 

hierop kan laminaat of parket gelegd 

worden. Voor de installatie is geen 

specifiek gereedschap nodig. 

De eigenschappen van dit type zijn:

•  De installatie is schoon en eenvoudig 

en de installatiekosten zijn laag. 

•  Het systeem kan over bestaande 

vloeren worden gelegd. 

•  Het wordt veelal in kleine ruimtes 

toegepast. 

www.bouwmaat.nl/alles
Bekijk de video

,
s
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HBS-200® Liquid Rubber is een universele, flexibele coating voor het blijvend elastisch afdichten en beschermen 
van vloeren, wanden, muren, daken, naden, voegen, scheuren, (buis)doorvoeren, aansluitingen en constructiedelen. 
Het water- en luchtdichte product is snel en eenvoudig verwerkbaar met kwast, roller of spuitapparatuur. 
Bovendien is het product duurzaam en veilig voor mens en milieu. De 100% water- en luchtdichtheid van de coating 
bij diverse toepassingen is uitgebreid onafhankelijk getest en gecertificeerd volgens (Europese) normeringen EN 14891, 
EN 1504-2, EN 15814, ETAG 022, EN 1297, EN 12114, EN 1027, EN 1026 en LEED. Met een goede hechting op vrijwel alle 
materialen en ondergronden is HBS-200® Liquid Rubber voor iedere vakman dé universele afdichter en beschermer.

HBS-200® LIQUID RUBBER AFDICHTENDE COATING

HBS-200® LIQUID RUBBER
100% WATER- & LUCHTDICHT

EN 1297

EN 14891

ETAG 022

EN 1026

EN 12114

EN 1027

EN 15814

EN 1504-2

UITGEBREID
GECERTIFICEERD

Griffon. Verbonden met vakwerk.www.griffon.eu

000136480 TL BIS adv-HBS-200liquid-rubber-bouwmaat-210x260mm-NL.indd   1 05-12-18   15:18
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Spuiten is niet alleen sneller, het is 

ook een stuk eenvoudiger, vooral bij 

moeilijk bereikbare plekken. Daarbij 

ziet het eindresultaat er nóg strakker 

en professioneler uit. De structuur 

van het oppervlak blijft namelijk 

behouden en levert daardoor een 

zichtbaar strakke afwerking op. Een 

ander voordeel van een verfspuit-

systeem is de gelijkmatige verflaag 

en de perfecte dekking. Bouwmaat 

heeft verfspuiten van Wagner en Titan 

in het assortiment. We vertellen je 

graag meer over de verschillen en de 

toepasbaarheid, zodat jij weet welke 

verfspuit het beste bij je past.

De ene spuit is de andere niet
Zowel Wagner als Titan verfspuiten 

behoren tot de top van de markt. 

Beide merken hebben veel ervaring 

in het ontwikkelen en fabriceren van 

verfspuitapparatuur. Waar Wagner 

zowel de doe-het-zelf als de profes-

sionele markt bedient, richt Titan zich 

vooral op de professionele markt. 

Bouwmaat heeft de Control Pro range 

van Wagner en de Impact 400 van

Titan in het assortiment. Deze pom-

pen zijn qua prijs en specificaties niet 

met elkaar te vergelijken. Dat het bei-

de topmerken en toppompen zijn die 

positief beoordeeld worden, spreekt 

voor zich. Wat zijn dan precies de 

verschillen? 

Superkrachtige Titan  
Impact 400
De Titan Impact 400 is een zeer 

krachtige, robuust gebouwde pomp; 

krachtig genoeg om professione-

le verf zonder te verdunnen op te 

spuiten. Dit geeft vooral een voordeel 

in de snelheid, de verf is meestal met 

één laag al dekkend. De pomp houdt, 

ondanks de dikte van de verf, de druk 

constant. Dankzij het professionele 

Titan RX pistool werkt deze pomp 

zeer prettig en gecontroleerd. De

Impact 400 heeft een dubbelwerken-

de plunjer, dit geeft meer opbrengst 

en is minder slijtagegevoelig. Hier-

door is de levensduur van de pomp 

erg lang. Deze voordelen verklaren 

dat dit de duurdere pomp van de 

twee is. Kortom: dé pomp die je lang-

durig en dagelijks kunt inzetten voor 

je professionele verfklussen! 

Steeds vaker worden grote oppervlakken met moderne 
verfspuitapparatuur gespoten. Niet gek, want de klus is  
een stuk sneller geklaard dan met traditionele verfrollers  
en kwasten. Spuit je bijvoorbeeld een wandje van 16 m2,  
dan bespaar je al snel 75% aan tijd.

DE WAGNER  
OF TITAN 
VERFSPUIT  
WELKE KIES JIJ?

HBS-200® Liquid Rubber is een universele, flexibele coating voor het blijvend elastisch afdichten en beschermen 
van vloeren, wanden, muren, daken, naden, voegen, scheuren, (buis)doorvoeren, aansluitingen en constructiedelen. 
Het water- en luchtdichte product is snel en eenvoudig verwerkbaar met kwast, roller of spuitapparatuur. 
Bovendien is het product duurzaam en veilig voor mens en milieu. De 100% water- en luchtdichtheid van de coating 
bij diverse toepassingen is uitgebreid onafhankelijk getest en gecertificeerd volgens (Europese) normeringen EN 14891, 
EN 1504-2, EN 15814, ETAG 022, EN 1297, EN 12114, EN 1027, EN 1026 en LEED. Met een goede hechting op vrijwel alle 
materialen en ondergronden is HBS-200® Liquid Rubber voor iedere vakman dé universele afdichter en beschermer.

HBS-200® LIQUID RUBBER AFDICHTENDE COATING

HBS-200® LIQUID RUBBER
100% WATER- & LUCHTDICHT

EN 1297

EN 14891

ETAG 022

EN 1026

EN 12114

EN 1027

EN 15814

EN 1504-2

UITGEBREID
GECERTIFICEERD

Griffon. Verbonden met vakwerk.www.griffon.eu
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• Gebruik alleen schone emmers en zorg dat er geen opgedroogde 

verfdelen in de emmer komen.

• Meng met een schone mengstaaf het spuitmateriaal altijd op met een 

boormachine op lage toeren.

• Stel de druk voor het spuiten van muurverf in op maximaal.

• Als er strepen in het spuitbeeld zitten, check dan de filters en de 

spuittip en verdun de verf eventueel.

• Gebruik een verlenglans voor het spuiten van plafonds en hoge 

wanden.

• Houd een spuitafstand van ongeveer 25 tot 30 centimeter aan.

• Overlap een derde van de eerder gespoten baan met de nieuwe baan.

• Open en sluit het pistool naast het te spuiten object.

• Open het pistool pas in de spuitbeweging en niet in stilstand.

bij het verfspuiten:

TIPS EN TRICKS 

Wagner Control Pro
De Wagner Control Pro is iets minder 

krachtig dan de Titan Impact 400, 

waardoor de verf meestal verdund moet 

worden en je vaak twee keer moet spui-

ten voor een mooi resultaat. De Wagner 

is nog altijd sneller dan rollen en kwas-

ten en geeft daarnaast een strakker 

eindresultaat. De Control Pro heeft een 

enkelwerkende plunjer en is dan ook 

goedkoper dan de Titan Impact 400. 

De pomp levert maximaal 110 bar, dat 

is fijn werken voor sporadisch gebruik 

met verdunde verf of dunne muurverf. 

De Wagner Control Pro is verkrijgbaar in 

de varianten 250 M en 350 M. De 350 M 

is sneller, heeft een grotere motor, een 

langere slang en is iets zwaarder. De 

Wagner Control Pro is een geweldige 

pomp voor de beginnende spuiter, die 

zijn of haar eerste meters gaat maken.

Is er nog meer?
Jazeker! Naast de prestaties zijn er ac-

cessoires die het werk nog makkelijker 

maken. Zo heeft de Control serie een 

uitgebreid assortiment met verlenglan-

sen, spuittips, enzovoorts. Je bent 

echter nog flexibeler met de Impact 400 

door de keuze uit nóg meer spuittips en 

accessoires (verlenglansen, spuittips, 

bovenbak voor lak/speedshield, enzo-

voorts). Beide pompen werken met een 

lage druk en veroorzaken weinig nevel, 

perfect voor gebruik binnenshuis. Je 

hoeft aanzienlijk minder af te plakken 

waardoor je tijd bespaart. Omdat er 

minder verf door verneveling wordt 

verspild, heb je ook nog eens minder 

materiaal nodig dan wanneer je rolt of 

kwast. 

Wagner
Control Pro 250 M

Wagner
Control Pro 350 M

Titan
Impact 400

Projectgrootte Klein tot middel Klein tot middel Middel tot groot

Gebruik Sporadisch Sporadisch Intensief / Dagelijks

Max. Debiet 1,25 liter/minuut 1,5 liter/minuut 1,62 liter/minuut

Max. Tipgrootte 
(1 spuitpistool)

0,019” (0,48 mm) 0,019” (0,48 mm) 0,021” (0,53 mm)

Max. Werkdruk 110 bar 110 bar 207 bar

Motor 450 W 530 W 644 W

Gewicht 7.1 kg 13 kg 13.6 kg

Slang 9 meter 15 meter 15 meter

www.bouwmaat.nl/alles
Bekijk de video
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De nieuwe M12 FUEL™ serie van Milwaukee® is ontworpen voor jou, 
de slimme vakman. De machines leveren uitstekende prestaties en zijn 
daarbij zeer compact. Er zijn drie exclusieve Milwaukee® innovaties op 
deze nieuwe serie toegepast. Daardoor hebben alle machines uit de 
M12 FUEL™ reeks een lange werkduur, een verbeterd vermogen en zijn 
ze duurzaam. Precies waar je naar op zoek bent!

KRACHTIG,
INTELLIGENT EN
COMPACT
MILWAUKEE® M12 FUEL™ 



Innovatie #1 - POWERSTATE™ koolborstelloze motor
Deze nieuwe motor is door Milwaukeev ontworpen en gefabriceerd. Doordat er  geen 

koolborstels meer aanwezig zijn, is er minder onderhoud nodig. Vergeleken  met de 

voorgaande Milwaukee® accu-technologie, gaan de machines met de POWERSTATE™ 

motor dan ook langer mee.

Innovatie #2 - REDLINK PLUS™ intelligentie
Het geavanceerde elektronische systeem regelt een individuele celbewaking. Met de

REDLINK PLUS™ intelligentie worden de werkduur en duurzaamheid van zowel ma-

chines als accu’s geoptimaliseerd. De elektronica voorkomt dat de machines worden 

overbelast, wat de levensduur van de machines vergroot.

Innovatie #3 - REDLITHIUM-ION™ accu
De nieuwe generatie REDLITHIUM-ION™ accu’s hebben een tweeënhalf keer langere 

gebruiksduur, een twee keer langere levensduur en leveren 20% meer vermogen dan 

andere Li-Ion accu’s. Zonder dat de prestaties vervagen. Ook is het met deze accu’s 

mogelijk om onder extreme omstandigheden te werken, zoals in temperaturen tot -20°C. 

In een warme omgeving werken de accu’s 20% koeler dan conventionele Li-Ion accu’s, 

wat zeer gunstig is voor de accu-capaciteit. Bij de REDLITHIUM-ION™ accu is gezorgd 

voor bescherming tegen vocht en schokken. De accu’s passen één-op-één op het 

gehele M12™ gereedschapsplatform.

20 ALLES

• Een strak eindresultaat

• Sneller werken

•  Een langere levensduur  

van machines

• Duurzaamheid

MILWAUKEE 
ACCESSOIRES 
STAAN VOOR:

M12

Technische Specificaties Schroefboormachine Slagboormachine
Slagboormachine met

verwisselbare kop
Slagschroevendraaier

Type FDD-602X FPD-602X  FPDXKIT-202X FID-202X

Spanning V 12 12 12 12

Type accu Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion

Capaciteit accu Ah 6,0 6,0 2,0 2,0

Aantal meegeleverde accu's 2 2 2 2

Lader meegeleverd min 90 90 40 40

Toerental stand 1 rpm 0-450 0-450 0-450 0-1.300

Toerental stand 2 rpm 0-1.700 0-1.700 0-1.700 0-2.400

Toerental stand 3 rpm - - - 0-3.300

Lengte mm 168 168 125 130

Max. boorhoudercapaciteit mm 13 13 13 13

Machine-opname - - 1/4"Hex 1/4"Hex

Max. boor diameter - hout mm 35 35 35 -

Max. boor diameter - staal mm 13 13 13 -

Max. boor diameter - steen mm - 13 13 -

Max. slagfrequentie per min - 0-25.000 0-25.000 0-4.000

Max. koppel Nm 44 44 37 147

Geleverd in HD Box HD Box HD Box HD Box



Een perfecte match
Goed gereedschap is het halve werk. Dat 

geldt voor zowel de machine als de acces-

soires. Door onjuist gebruik van gereed-

schap en toebehoren, kunnen motoren 

doorbranden en materialen beschadigen. 

Gebruik dus de juiste accessoires voor een 

perfect eindresultaat. De medewerkers van 

Bouwmaat helpen je graag bij je keuze. 

Milwaukee® heeft een uitgebreid assor-

timent accessoires, zowel voor dagelijks 

gebruik als handige probleemoplossers 

voor speciale klussen. Denk bijvoorbeeld 

aan schroefbits. De Milwaukee® Shock-

wave schroefbits zijn ideaal voor heavy 

duty toepassingen en voor slagschroe-

vendraaiers. De Shock Zone Geometrie is 

ontworpen voor optimale flexibiliteit: het 

reduceert de spanning op de schroefpunt, 

waardoor de punt minder snel afbreekt. De 

schroefbits gaan maar liefst 30 keer langer 

mee dan andere bits. 

Handige hulpjes
De nieuwe M12 FUEL™ machines zijn voor-

zien van een ingebouwde brandstofmeter. 

Via de ledverlichting aan de zijkant van de 

machines wordt de resterende accu-werk-

tijd aangegeven. Door de ledverlichting aan 

de voorzijde is er goed zicht op de werk-

plek. De boorschroef- en slagboormachine 

zijn voorzien van een snelspanboorhouder. 

Hierdoor is het wisselen van een accessoire 

een fluitje van een cent.
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Het is het favoriete merk van 

Sander Koolhaas van S. Koolhaas 

Montage & Timmerwerken. 

Hij vertelde eerder aan ALLES 

magazine:

“Ik ben fan van Milwaukee, omdat 

het erg goed gereedschap is. Het 

laat je nooit in de steek. Het is 

zeer betrouwbaar, zeer krachtig 

en het werkt echt altijd. Ik gebruik 

ontzettend veel machines op 

accu van Milwaukee, waaronder 

de boormachine, decoupeerzaag, 

handcirkelzaag, slijptol, kitspuit 

en reciprozaag. Mijn favoriet is 

de 12 volt slagschroevendraaier, 

omdat hij lekker licht is en ook 

zeer krachtig.”

WAT VINDT
DE VAKMAN

M12

Technische Specificaties Schroefboormachine Slagboormachine
Slagboormachine met

verwisselbare kop
Slagschroevendraaier

Type FDD-602X FPD-602X  FPDXKIT-202X FID-202X

REDLITHIUM-ION™ • • • •

POWERSTATE™ motor • • • •

REDLINK PLUS™ • • • •

DRIVE CONTROL™ •

Accucelbewaking • • • •

Past op alle Milwaukee M12 
accu’s

• • • •

Snelspanboorhouder (13mm) • • • n.v.t.

Elektronische koppeling • • • •

Metalen transmissie • • • •

Brandstofmeter • • • •

Ledverlichting • • • •



ALLES OM  
TROTS OP 
TE ZIJN

ALLES22
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Een halfjaar was Rhon vande Velde 

uiteindelijk bezig met het slopen en 

strippen van de boerderij. Er bleven 

slechts vier muren, een schoorsteen-

partij en wat spanten over. Daarna 

heeft Rhon ruim tweeënhalf jaar lang 

gebouwd, opgeknapt en verduur-

zaamd, om de boerderij in 2017  

op te leveren.

Duurzaam tot in de nok
Er was geen gasaansluiting in de 

boerderij. Met het oog op duurzaam-

heid is gekozen voor een luchtwarm-

tepompsysteem, in combinatie met 

lagetemperatuurverwarming in de 

vloer. Daarnaast is er nu een regen-

wateraansluiting voor de toiletten  

en is overal hoogwaardige isolatie 

Kun je een eeuwenoude woonboerderij duurzamer maken 
dan een nieuwbouwwoning? Mede met die uitdaging in het 
achterhoofd begon aannemer Rhon vande Velde in 2014 
aan een omvangrijke en ingrijpende verbouwing voor zijn 
zoon. Die had namelijk zijn hart verpand aan een verouderde 
zeventiende-eeuwse boerderij aan de rand van Oosterhout. 
“Pa, neem maar een paar jaar vrij, want ik heb een klusje 
voor je”, meldde de zoon van Rhon. Dat ‘klusje’ bleek een 
behoorlijk grote klus te worden. 

Naam:  Rhon vande Velde 

Standplaats:  Bergen op Zoom

Bedrijf:  RHON

Website:  www.rhon.nl
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aangebracht. Onder de vloer ligt  

10 cm dikke PIR-isolatie, terwijl tegen 

de muren 12 cm dikke voorzet-

wanden van Faay W’all-in-One zijn 

geplaatst. Het isolatiemateriaal in het 

dak is van IsoBouw. In de boerderij 

heeft Rhon een ventilatiesysteem D

aangelegd. Dit systeem, ook wel 

balansventilatie genoemd, regelt de  

ventilatie van begin tot eind.  

De lucht wordt mechanisch aan-

gevoerd en ook weer mechanisch 

afgevoerd. Door middel van warmte-

terugwinning wordt de uitstromende 

warme lucht langs de instromende 

koude lucht geleid, zo blijft de  

warmte grotendeels binnen.

Authenticiteit
Een circa 400 jaar oude broodbak-

oven en andere authentieke interieur-

elementen zijn gerestaureerd en ble-

ven zo behouden in dit gemeentelijk 

monument. De originele balken die 

in de (gesloopte) schuur zaten, zijn 

weer in de woning gebruikt. Voor de 

buitenkant werden zo veel mogelijk 

originele onderdelen benut om zo 

hetzelfde aanzicht te houden. Be-

schadigingen van de oorspronkelijke 

stenen waren ooit aangesmeerd met 

cement; daardoor was helaas vocht 

in de stenen getrokken. Met een 

steenzaagmachine kon Rhon bescha-

digde stenen uitzagen. Met goede 

gevelstenen – vrijgekomen doordat 

ALLES OM TROTS
OP TE ZIJN

“Niets is nog
wat het was.”

ALLES



de boerderij een glazen pui kreeg 

– werden de wanden vervolgens in 

oude staat hersteld.

De éénpitter regelt het!
Wat deze megaverbouwing extra 

bijzonder maakt, is dat Rhon vande 

Velde maar liefst 90% van het 

werk zelf kon doen. Deze allround 

vakman is er bovendien in geslaagd 

om voor de boerderij uit de Gouden 

Eeuw een Rc-waarde van minimaal 

5,0 m2 K/W te bereiken: een isola-

tiewaarde die in de nieuwbouwwijk 

vlakbij niet eens wordt gehaald. 

bouwmaat.nl/alles
Bekijk de video
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Naden, kieren, scheuren en doorvoeren kun je met 
Griffon HBS-200® Liquid Rubber eenvoudig en 
100% water- en luchtdicht afdichten. De universele 
coating laat geen water, vocht en chemicaliën door 
en is zowel binnen als buiten toe te passen. Het 
product is zeer flexibel en uit testen conform EN 
1297 is gebleken dat de verwachte levensduur 20 
jaar is. Griffon HBS-200® Liquid Rubber is beschik-
baar in emmer en in koker. Zo kun je voor elke klus 
de juiste hoeveelheid meenemen. 

EEN 100% WATER- EN 
LUCHTDICHTE AFDICHTING 
MET GRIFFON HBS-200® LIQUID RUBBER
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Indrukwekkende specificaties
HBS-200® Liquid Rubber is een veel-

zijdige coating. Het materiaal heeft een 

enorm hoge, blijvende elasticiteit van 

tot wel 900% van de originele afme-

tingen. Het krimpt altijd weer tot het 

oorspronkelijk formaat. Opvallend is dat 

HBS-200® Liquid Rubber opgewassen is 

tegen grote temperatuursveranderingen 

tussen -40°C en +160°C. De coating     

hecht daarbij op een grote verscheiden-

heid aan ondergronden, zoals beton, 

steen, hout, PVC, zink, bitumen, EPDM 

en metaal. Verder is het product weer-, 

UV- en zoutbestendig, niet giftig en vrij 

van oplosmiddelen. Het is bovendien 

overschilderbaar met zowel acryl-

als alkydverf. 

Van nieuwe aanbouw
tot badkamer
De coating van Griffon kan in vele 

situaties worden toegepast. Zo zijn met 

HBS-200® Liquid Rubber onder andere 

kozijnaansluitingen luchtdicht te maken. 

Hierbij is het handig om met de koker 

te werken. De aansluitingen tussen 

een lichtkoepel en het dak van een 

nieuwe aanbouw kun je met het product 

waterdicht maken. Daarbij is het voor 

de waterafdichting en bescherming van 

de constructie onder het maaiveld te 

gebruiken en kan het als bescherming 

tegen erosie en corrosie dienen. In een 

badkamer kun je met HBS-200® Liquid 

Rubber in combinatie met GeoTextile 

een waterdicht membraam rondom een 

douchedrain maken. Maar het kan ook 

toegepast worden als waterdichte laag 

onder het tegelwerk in de natte cel.

 

Aan de slag met Griffon 
HBS-200® Liquid Rubber
De verwerking is zeer eenvoudig. Maak 

de oppervlakken eerst droog, schoon 

en stof- en vetvrij. Schuur indien nodig 

het oppervlak op. Roer het materiaal 

voor gebruik goed door, totdat er een 

homogene kleur ontstaat. Het is onver-

standig om dit met een elektrische mixer 

uit te voeren. Breng met behulp van een 

kwast, roller, trekker of spuitapparatuur 

een dikke laag HBS-200® Liquid Rubber 

aan en breng daarna meerdere lagen 

aan. Zorg hierbij voor een minimale 

laagdikte van 2 mm na droging. Het 

materiaal is stofdroog na ongeveer

3 uur en volledig uitgehard na 48 uur

(afhankelijk van materiaal, de tempera-

tuur, luchtvochtigheid en de opgebrach-

te hoeveelheid).

In combinatie met Griffon
HBS-200® GeoTextile
Voor het overbruggen van scheuren,

kieren en naden en/of het sneller opbou-

wen van laagdikte kan HBS-200®

Liquid Rubber in combinatie met

GeoTextile gebruikt worden. Het is 

bijvoorbeeld toe te passen bij een 

buisdoorvoer in de fundering van een 

nieuwe aanbouw. Knip allereerst een 

juiste vorm in het midden van de

GeoTextile, zo past het makkelijker 

Gebruik voor een noodreparatie Griffon HBS-200® tape, bijvoor-

beeld bij een scheur in een zinken dakgoot. De tape heeft een hoge 

kleefkracht en is direct water- en regenbestendig. Voor duurzame, 

langdurige afdichting  en scheuren kan de tape ook in combinatie 

met HBS-200® Liquid Rubber toegepast worden. De tape hecht op 

verschillende ondergronden zoals steen, metaal en bitumen.

NOODREPARATIE
rondom de doorvoer. Breng dan de 

eerste laag HBS-200® Liquid Rubber 

op de fundering aan. Plaats de

GeoTextile direct rondom de afvoer 

in de nog natte laag. Druk goed aan 

en laat het GeoTextile de HBS-200® 

Liquid Rubber absorberen. Strijk ver-

volgens direct af met een tweede laag

HBS-200® Liquid Rubber. Ook hier 

moet de laagdikte na droging mini-

maal 2 mm zijn. 

1. Verwerk HBS-200® Liquid Rubber 
bij een temperatuur boven de 5°C

2. Gebruik het niet bij regen of als er 
binnen 24 uur regen wordt verwacht

3. Sluit de emmer direct na gebruik 

4. Bewaar het product vorstvrij

5. Test de coating vooraf als je deze 
op EPDM gaat verwerken



Het familiebedrijf van Chris Scholte, Schovast BV, is gespecialiseerd in vastgoedontwikkeling en  
verhuur in de omgeving van Groningen. Duurzaamheid, comfort en persoonlijke wensen zijn daarbij  
heel belangrijk voor Schovast. We spreken Chris bij het herontwikkelingsproject van de Kraggen- 
burcht in Groningen. Een klus van 20 luxe appartementen met Chris zijn favoriet: Bribus keukens  
van Bouwmaat.

DE FAVORIET
VAN... CHRIS SCHOLTE 
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Wat is belangrijk bij het  
kiezen van een keuken?
“De keuze hangt sterk af van de doel-

groep en de grootte van het apparte-

ment. Dit project met appartementen 

van 80 m2 richt zich op young profes-

sionals en expats. Daarom leveren we 

een deel van de woningen gestoffeerd 

en gemeubileerd op en maken we slim 

gebruik van de beschikbare ruimte. In 

tegenstelling tot projecten voor studen-

ten kiezen we hier voor luxere facilitei-

ten. Denk aan een keramische plaat, 

een vaatwasser en een mooie Grohe 

mengkraan. Met een goede combi-oven 

maken we slim gebruik van de ruimte.”

Kwaliteit is belangrijk,  
waar let je op? 
“Ik ben trots op ons werk en werk alleen 

met de beste prijs-kwaliteit, Bribus levert 

dat. Door de laserafkanting in de houten 

panelen zijn er geen naden zichtbaar en 

is de keuken beter dan andere keukens 

beschermd tegen vocht. Daarbij is de 

kwaliteit te zien in het mechanisme in 

de laden en kastscharnieren. Hierdoor is 

de keuken duurzaam en geschikt voor 

intensief gebruik.”

Hoe kwam je in aanraking met 
de keukens van Bouwmaat? 
“Eerst bezocht ik Bouwmaat voor een 

blikje verf hier of een spateltje daar. Toen 

viel mij een keuken in de goederen-

ontvangst op. Na een praatje met een 

medewerker tekenden we samen een 

3D-ontwerp van de keuken. 3D-teke-

ningen heb ik vaker gezien, maar deze 

gaf mij direct goede inzichten. Mede 

door deze service gaf het mij vertrouwen 

om een keukenproject te proberen in 

samenwerking met Bouwmaat.”

En waarom ben je bij  
Bouwmaat gebleven? 
“Bouwmaat is vanaf het eerste mo-

ment betrokken en denkt actief mee. 

Bestellingen worden binnen één week 

geassembleerd en op locatie geleverd. 

Door de betrokkenheid van de vesti-

ging- en inkoopmanager en de goede 

samenwerking tussen Bouwmaat en 

Bribus worden problemen snel opgelost 

waardoor de planning niet in gevaar 

komt. Dat werkt gewoon heel fijn!” 
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Naam:   
Chris Scholte
Bedrijf:  
Schovast BV
Fan van: 
Bribus Keukens



Tijdwinst met voorbedrade 
flexbuizen 
Veiligheid staat uiteraard voorop bij een 

elektrotechnische installatie. Toch is het 

prettig als de installatie versneld kan wor-

den door slimme en veilige innovaties. De 

voorbedrade flexbuizen zijn hier een mooi 

voorbeeld van. Dit zijn flexibele buizen 

waar de draden en kabels al in verwerkt 

zitten. Het trekken van aders en kabels 

is hierdoor niet meer nodig. Dit bespaart 

je veel tijd. Verder is het installeren van 

voorbedrade flexbuizen gelijk aan de tra-

ditionele elektrotechnische installatie. Het 

assortiment van voorbedrade flexbuizen 

bestaat uit verschillende typen aders en 

kabels. Zo zijn er meerdere uitvoeringen 

van buizen met VD-bedrading. 

De grote voordelen van
voorbedrade flexbuizen zijn:
• Je installeert een leiding alleen. Je 

hebt geen hulp nodig om de aders 

en kabels te trekken; de kosten per 

leiding gaan dus omlaag.

• Je installeert in dezelfde tijd het 

dubbele aantal meters leidingen ten 

opzichte van de traditionele manier; je 

levert het project sneller op.

• De voorbedrade flexbuizen kunnen 

overal worden geïnstalleerd. In beton, 

cement, een holle wand, etc. Je hoeft 

niet langer meerdere buizen mee te 

nemen naar een project.
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Als vakman wil je op de hoogte blijven van de nieuwste trends op het gebied van elektra, zoals slimme 
oplossingen waardoor jouw werkdag efficiënter wordt. Wij praten je graag bij over de nieuwste ontwik-
kelingen. Zodat je snel met het beste materiaal aan de slag kan!

EENVOUDIGE 
ELEKTRA 
DANKZIJ SLIMME OPLOSSINGEN



Nog meer slimme elektra-oplossingen 
Er zijn nog meer handige oplossingen om je werk makkelijker te maken. Heel gebruiksvriende-

lijk is bijvoorbeeld de spanningtester van Testboy waarmee je contactloos kabelbreuken op-

spoort en defecte lampen lokaliseert. Handig en snel in gebruik is de hersluitbare lasklem van 

Wago, die je herhaaldelijk kunt gebruiken voor zowel volkern als flexibele koperkern kabelver-

bindingen. Voor het creëren van waterdichte afsluitingen is er Raytech wondergel. Deze kant-

en-klare componentengel voor waterdichte afsluitingen hardt niet uit, waardoor het kitpatroon 

jarenlang te gebruiken is. De koker past in alle standaard kitpistolen. Ideaal, toch?

Compleet en flexibel werkstation
De Forix-serie van Legrand is een uitkomst voor 

klanten die veel (verschillende soorten) aanslui-

tingen nodig hebben. Op iedere locatie waar een 

elektriciteitspunt is, kan je hiermee gemakkelijk 

en snel een compleet werkstation creëren. Het 

opbouw werkstation is de basis. De klant kiest 

vervolgens de modules. Er zijn dozen voor 

schakelaars, stopcontacten, maar ook televisie, 

telefoon en data. Maak een combinatie en plaats 

eenvoudig het complete werkstation. Flexibel, 

veilig en snel. Het werkstation is verkrijgbaar in 

vier of zes openingen en is zowel horizontaal als 

verticaal te plaatsen. 

Low Friction buizen voor snel resultaat 
Het draad trekken door buizen is soms een lastige klus. 

Om de klus makkelijker te maken, heeft Pipelife de Low 

Friction buizen (LF-buizen) ontwikkeld. Deze buizen zijn 

voorzien van een speciale glijlaag. De herkenbare, rode 

binnenlaag biedt minder weerstand waardoor het trekken 

van draad en kabel eenvoudiger en sneller gaat. De glijlaag 

zorgt voor 50% minder wrijving, daardoor verkleint het de 

kans op beschadiging van de VD-draad aanzienlijk. Je wint 

dus tijd en geld met de Low Friction buizen!
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               /WeberBeamix
www.weberbeamix.nl

• Laagdikte van 3 tot 10 cm

• Ruim 30% sneller klaar, 24% minder CO
2

• Niet meer smeren en afreien 

• Gegarandeerde sterkte: C16-F4

Weber Vloeibare
zandcement

               /WeberBeamix

Licht mengen Uitgieten Verdelen Klaar

Minimaal 

30%
tijdwinst!

3312-SWB_Adv_Vloeibare_Zandcement.indd   1 30-11-18 (wk 48)   11:31



Wanneer je een uitbouw voor je klant gaat realiseren, plaats je in bij-
na alle gevallen een raamkozijn of combinatie met een buitendeur. 
Meestal moeten losse onderdelen op maat gemaakt worden en 
vervolgens op de bouwplaats worden gemonteerd. Met de kant-en-
klare FSC® hardhouten raam- en deurkozijncombinaties voor buiten 
is hier een einde aan gekomen. Bouwmaat biedt hierbij een handige 
ontwerp- en rekentool aan waarmee je de combinatie op maat kunt 
tekenen. Erg handig is ook dat je gelijktijdig de prijs kunt bereke-
nen. 

ONTWERP- EN 
REKENTOOL
VOOR RAAM- EN
DEURKOZIJNCOMBINATIES

Online ontwerpen en
calculeren
In een beperkt aantal stappen kun je 

door het ingeven van de vorm, indeling 

en maten van je kozijn en/of deur via 

www.bouwmaat.nl snel een offerte met 

een tekening en een prijs berekenen. Met 

de offerte onder de arm ga je naar jouw 

Bouwmaat-vestiging waar je het kozijn 

direct kunt bestellen. De combinaties 

hebben een levertijd van drie weken en 

worden in Nederland op CNC-machines 

geproduceerd en getest. De raam- en 

deurkozijncombinaties kunnen met 

eenvoudig gereedschap snel geplaatst 

worden.

Veel keuze-opties
voor de klant
Er wordt een kwaliteitsproduct geleverd 

waarin vele wensen te realiseren zijn. Zo 

kun je samen met je klant de gewenste 

combinatie bespreken. Denk hierbij aan: 

• Buitendraaiende ramen met tocht-

profielen

• Binnendraaiende ramen met dubbele 

tochtdichting

• Draai-kiepramen voorzien van afsluit-

bare greep

• Overige draaiende delen gemonteerd 

met SKG**-scharnieren, niet voorzien 

van grepen

• Vele opties in glassoorten, uitvoering 

en sluitingen

De kozijnen worden drie-laags gegrond

met watergedragen verf. Op dit profes-

sionele maatwerk zit maar liefst tien jaar 

garantie. 

• Als compleet systeem 

geleverd

• Infrezen en uithakken 

niet nodig

• Grote tijdsbesparing

• Kwaliteit gewaarborgd

DE VOORDELEN 
van de raam- en
deurkozijncombinaties
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Voor elk wat wils
Het assortiment tegellijmen bij Bouwmaat is groot en belangrijk. Om de zoveel 

tijd wordt gekeken of het assortiment nog voldoet aan de wensen van de 

vakman. Naast PCI, Schönox en Eurocol verkoopt Bouwmaat nu ook tegellijm 

en toebehoren van Ardex en Coba. Daarnaast is het assortiment van Bouwmaat 

Eigen Merk uitgebreid met een light poederlijm, een nieuw recept pastalijm, 

nieuwe voegkleuren, bijpassende kleuren kit en epoxyvoegen in meerdere kleu-

ren. Door deze toevoegingen en aanpassingen in het assortiment staat er voor 

iedere allround vakman tot en met iedere professionele tegelzetter een passend 

product in het schap.

De schapombouw in de praktijk
Hoe werkt dat nu eigenlijk bij een schapombouw? Hoe wordt bepaald welke 

producten blijven, welke er verdwijnen en wat erbij komt? Eric Reijnhout, 

Category Manager Bouw bij Bouwmaat, vertelt: “Ieder jaar evalueren we het 

assortiment. Dit jaar hebben we de vraag gesteld of we op toepassing of op 

merk moesten presenteren. En of we de juiste en voldoende merken nog in het 

assortiment hebben. We hebben een uitgebreid klantonderzoek gehouden en 

daaruit bleek onder andere dat we twee merken misten.” Daarnaast is geble-

ken dat voor onze vakman de keuze op het schap start bij een merk lijm. Dus 

een schapindeling per merk werkt het prettigst. Daar zijn dus ook de nodige 

aanpassingen in gedaan bij deze ombouw. 
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Misschien is het je al opgevallen in jouw Bouwmaat-vesti-
ging: het vernieuwde schap met tegellijmen en toebehoren. 
Het assortiment is onder de loep genomen en waar wenselijk 
aangepast. Zo zijn er bijvoorbeeld nieuwe merken bijgekomen, 
waardoor je profiteert van een ruimere keuze. Voor iedere klus 
vind je de juiste tegellijm! Graag laten we je zien wat er aan 
een schapombouw vooraf gaat en wat er veranderd is.

OP VERZOEK
VAN DE VAKMAN
EEN VERNIEUWD ASSORTIMENT
TEGELLIJMEN
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Bouwmaat Eigen Merk 
Eric: “Een ander belangrijk onderdeel van de ombouw… We hebben ons Bouwmaat Eigen 

Merk gerestyled!” Het huismerk van Bouwmaat is flink onder handen genomen, er zijn 

nieuwe producten bijgekomen en bestaande producten zijn verbeterd. Daarnaast heeft de 

lijn een nieuwe uitstraling gekregen, waardoor deze nog beter te herkennen is. Eric legt 

uit: “We hebben de klant laten kiezen wat de beste lijm is, door ze er daadwerkelijk mee 

te laten werken. Zo is de verbeterde pastategellijm nu nóg smeuïger! De klant heeft een 

duidelijke voorkeur uitgesproken, die producten liggen nu in de winkel. We zijn dus met de 

uitbreiding van het eigen merk en de ombouw niet over één nacht ijs gegaan.”

Nieuw: epoxymiddelen
Bouwmaat voegt met deze ombouw ook een aantal nieuwe epoxymiddelen toe aan het 

assortiment. Onder andere binnen het Bouwmaat Eigen Merk vind je vanaf nu epoxyvoeg-

middel in vier kleuren en een epoxyreiniger. Eric: “Voorheen hadden we alleen cementaire 

voegen in het schap. Epoxyvoegen waren namelijk lastig te verwerken, maar het eindre-

sultaat was wel veel mooier en duurzamer dan cementaire voegen.” Eric benadrukt dat de 

epoxyvoegen van het Bouwmaat Eigen Merk echt anders zijn: “Deze epoxyvoeg is net zo 

makkelijk te verwerken als een cementaire voeg, maar is dus wel duurzamer, mooier en 

schimmelvrij!” 

Naam:   
Eric Reijnhout
Functie:  
Category Manager Bouw
Bedrijf:  
Bouwmaat Nederland
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NIEUW IN HET ASSORTIMENT: ARDEX

‘Voor vakmanschap.’ Ardex is een gerenommeerd, premium merk met meer 
dan 60 jaar ervaring binnen de tegelverwerking. Bij Bouwmaat vind je een 
compleet Ardex-assortiment: van egaline tot cement- en epoxyvoeg, voor de 
vakman tot de professionele tegelzetter. Vraag één van de Bouwmaat-mede-
werkers gerust welk Ardex-product het best past bij jouw tegelklus.

NIEUW IN HET ASSORTIMENT: COBA

‘Makkelijk zat.’ Coba is een jong en oer-Hollands bedrijf. Je weet bij Coba 
waar je aan toe bent, met hun overzichtelijke productlijn. Speciaal voor jou 
als vakman heeft Coba samen met Bouwmaat een assortiment samengesteld 
waar je een gehele badkamer of andere tegelklus mee kan doen. Je herkent de 
Coba-producten aan de oranje verpakking.

De ene tegellijm,
is de andere niet
Er liggen dus meer merken op het schap 

dan voorheen. We geven je een over-

zicht van de merken die je bij Bouwmaat 

vindt:

• Bouwmaat Eigen Merk 
Producten van A-merk kwaliteit 

speciaal ontwikkeld voor de vakman 

én voor een scherpe prijs. 

• Coba 
Een oer-Hollandse productlijn die 

makkelijk te verwerken is, voor 

nagenoeg iedere tegelklus.

• PCI 
Dankzij diverse unieke producten 

heeft PCI hét assortiment voor de 

professionele tegelzetter.

• Schönox 
Een laagdrempelig assortiment 

voor de vakman die niet dagelijks 

tegelklussen heeft. 

• Ardex 
Hoogwaardige producten voor 

de vakman én de professionele 

tegelzetter. 

• Eurocol 
Op Eurocol kun je bouwen dankzij 

de vertrouwde kwaliteit. 

Kom je er niet uit of weet je niet welk 

merk het beste is voor jouw klus? Vraag 

dan gerust één van de medewerkers bij 

jouw Bouwmaat-vestiging om advies!

Kom naar een vakavond!
Wil jij het verschil zelf ervaren en ont-

dekken wat jouw favoriete tegellijm is? 

Of wil je proberen of die epoxyvoeg in-

derdaad net zo makkelijk te verwerken 

is als een cementaire voeg? Kom dan 

naar één van onze vakavonden. De ver-

schillende leveranciers vertellen op deze 

avond meer over hun tegellijmen en toe-

behoren. Na afloop kun je uiteraard zelf 

testen. Kijk op Bouwmaat.nl wanneer de 

eerstvolgende vakavond is. 





ZAGEN: KIES HET
JUISTE ZAAGBLAD

Natuursteen en sommige keramische 

tegels kun je het beste zagen. Hiervoor 

heeft Bouwmaat Rubi diamantzaagbladen 

in het assortiment waarmee je strakke 

lijnen zaagt, vergelijkbaar met die van een 

snijlijn. Er zijn verschillende soorten dia-

mantzaagbladen. Gebruik je het verkeerde 

zaagblad voor een materiaal, dan loop 

je het risico dat het zaagblad bot wordt. 

Daarnaast wordt de zaagsnelheid minder 

en gaat de kwaliteit van de zaagsnede 

achteruit. Let daarom bij het kiezen van 

een zaagblad op het volgende:

• Doorlopende kroon 
Een zaagblad met doorlopende kroon 

zaagt minder snel dan een geseg-

menteerd zaagblad, maar levert wel 

het mooiste eindresultaat. Dit wordt 

beïnvloed door de concentratie en 

kwaliteit van diamant: hoe hoger die 

is, hoe mooier het zaagresultaat is. 

Het zaagblad is dan ook iets duurder. 

Toepassing: keramische tegels en 

natuursteen.

• Gesegmenteerd 
Een gesegmenteerd zaagblad heeft 

een hogere zaagsnelheid, hierdoor is 

het eindresultaat iets minder strak. Een 

variant is het electroplated zaagblad 

waarbij de segmenten vacuüm op het 

blad gesoldeerd zijn. Ze kunnen niet 

loskomen, wat de veiligheid enorm 

verhoogt. Bijkomend voordeel is dat 

het zaagblad hierdoor stabieler is. 

Toepassing: ruwere materialen zoals 

beton- en natuursteen.

• Andere varianten  
Er zijn diverse varianten ontworpen 

zoals een zaagblad met doorlopende 

kroon met uitsparingen. Of een spe-

ciaal ontwerp van de diamantrand die 

voor een balans tussen zaagsnelheid 

en afwerking zorgt.

•  Verstek zagen  

Voor het verstek zagen stel je de 

zaagmachine onder een hoek in. Het 

zaagblad ondervindt hierdoor meer zij-

delingse druk. Het is dan ook belangrijk 

dat het zaagblad dikker is dan 2 mm. 

Dunne bladen gaan sneller zoeken, 

waardoor er een verloop ontstaat.

NAT OF DROOG ZAGEN

Wanneer je dikkere tegels moet zagen, 

loopt de temperatuur op. Om te koelen en 

voor het beste resultaat is het belangrijk 

om met water te zagen. Laat de tegels wel 

goed drogen voordat je ze verlijmt. Als je 

dat niet doet, krijg je een ongelijke vocht-

opname in de voeg, wat kleurverschillen en 

een mindere hechting veroorzaakt. Voor het 

droog zagen wordt in de meeste gevallen 

een haakse slijper gebruikt. Doordat de 

tegel droog blijft, is deze snel te verwerken. 

Zorg wel voor de juiste persoonlijke be-

schermingsmiddelen, zoals een mondkap-

je en een veiligheidsbril. 
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Wanneer je een badkamer gaat betegelen, loop je er gegarandeerd 
tegenaan dat tegels op maat gemaakt moeten worden. Moet je dan 
gaan zagen of snijden? Als er gezaagd moet worden, ga je dan nat 
of droog zagen? We zetten alle informatie voor je op een rij!

TEGELS ZAGEN 
OF SNIJDEN 
VOOR DE BADKAMER
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TEGELS SNIJDEN: DE JUISTE TECHNIEK

Tegel Toepassing Snijwiel Bijzonderheden

Dunne wandtegel Wand 6 mm Gebruik weinig kracht.

< 10 mm Vloer & Wand 8 mm Geen

10-15 mm Vloer 10 mm Bij niet goed breken; inkrassen.
Gebruik dan 18 mm snijwiel.

15-20 mm Vloer 22 mm Gelagerd. Extreem scherp,  
daardoor zuivere breuklijn.

Reliëftegels Wand 10 mm Kleine diameter volgt reliëf beter.

Gladde vloer - Mozaïek Vloer & Wand 22 mm Rolt over voegen tussen mozaïek 
tegeltjes. Stuitert niet.

Het lijkt allemaal heel eenvoudig, een 

wand- of vloertegel snijden met een te-

gelsnijder. De praktijk wijst vaak anders 

uit. De wijze waarop de tegel gesneden 

wordt, is erg bepalend voor het resul-

taat van een tegelvloer of -wand. Een 

goede snij- en breeklijn krijg je alleen 

met de juiste techniek. Test hoeveel 

druk er nodig is om de tegel te snijden; 

minder druk geeft een mooiere snijlijn.  

Wandtegels hoef je meestal alleen maar 

te aaien. Oefen bij vloertegels iets meer 

druk uit. Het kan zijn dat je zelfs twee 

of drie maal moet snijden. Snijden is 

altijd een snellere manier dan zagen. 

Zelfs als je een harde vloertegel drie 

keer moet insnijden voordat je hem 

kunt breken, is het sneller dan zagen. 

Daarnaast kost het natuurlijk ook veel 

tijd om de zaagmachine uit de bus te 

halen, klaar te zetten, schoon te maken 

en op te ruimen. Waar let je op bij het 

snijden van een tegel?

Luisteren  
Het geluid dat je hoort tijdens het 

snijden van een tegel, zegt veel over 

het eindresultaat. Een ‘knarsend’ geluid 

betekent vaak dat er te veel druk is uit-

geoefend, waardoor de snijlijn minder 

strak wordt. 

Snijwieltjes 

Voor het beste eindresultaat heb je 

niet genoeg aan één type snijwieltje. 

Afhankelijk van de dikte van de tegel of 

de soort tegel, is het belangrijk om het 

juiste snijwieltje te kiezen. Dit overzicht 

helpt je bij het maken van je keuze:
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Breken met ‘droge’ tik  

Bij het breken van keramische tegels is het belangrijk dat de breekvleugel van de 

tegelsnijder op één tot twee centimeter van de tegelrand staat. Geef vervolgens een 

korte, droge tik. Voorkom hierbij dat het breekmechanisme te veel doorslaat. Pak 

daarom de hendel direct vast nadat je de tik hebt uitgeoefend. Het breekmechanisme 

van sommige tegelsnijders heeft een extra overbrenging. Het loslaten van de hendel 

is dan al genoeg om de tegel te breken. Een glastegel breek je door langzaam de druk 

te vergroten totdat de tegel breekt. Mozaïektegels zijn bewerkelijker om te snijden. 

Hiervoor moet ieder tegeltje afzonderlijk met de breker gebroken worden. Let er op 

dat je een tegelsnijder gebruikt met een mobiel breekmechanisme. 

“Keramiek snijd je, 
natuursteen
zaag je.”
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GADGETS
Het bleef tot voor kort lastig om dé 

perfecte steak te bereiden. Je biefstuk 

is vanaf nu perfect gegaard dankzij de 

nieuwe AEG sense pro inductie. De 

kookplaat gebruikt artificial intelli-

gence techniek om de temperatuur 

in het stukje vlees te meten en voelt 

op die manier wanneer het klaar is of 

aan dreigt te branden. Voordat dit kan 

gebeuren, heeft de kookplaat de tem-

peratuur zelf al naar beneden gezet. Zo 

is iedereen een topchef en geniet jij van 

de perfecte steak!. 

 

Meer informatie | www.aeg.nl

DE NIEUWSTE  
GADGETS  
MAKEN HET WERK 
EENVOUDIGER EN 
OOK LEUKER!  

Als vakman houden we ervan: slimme innovaties die het 
werk eenvoudiger en leuker maken, of innovaties die we 

simpelweg thuis willen hebben. Welke handige gadgets zijn 
nieuw of komen eraan? Bouwmaat presenteert een mooie 

selectie van nuttige snufjes en mooie gadgets.

ALLES

SUPERSLIMME 
KOOKPLAAT 



43

GADGETS

Het toilet dat communiceert
Het toilet dat communiceert. De Kohler Numi 

is geen toilet, het is een troon! Deze slimme 

wc met speakers kan worden gekoppeld 

aan Amazon’s virtuele assistent Alexa. Je 

kunt hem dus vragen om de bril op te tillen, 

om door te spoelen maar ook om je favo-

riete liedjes af te spelen. Wanneer je de wc 

nadert, opent het sluitdeksel vanzelf en gaat 

de sfeerverlichting aan. Hij heeft zelfs een 

touchscreen afstandsbediening en voet- 

verwarming! 

 

Meer informatie | www.kohler.com

De stekker van de toekomst 
Wat een uitvinding, de stekkerdoos is 

verleden tijd dankzij de Mi Plug! Een stekker 

zonder pinnen, die via ledlampjes laat zien 

hoeveel vermogen er wordt verbruikt. Is er 

nog voldoende vermogen? Dan kun je de 

volgende stekker er zo op klikken. De stek-

kers zijn waterbestendig en voorzien van een 

siliconen kabelbeschermer. 
 
Meer informatie | www.wdb.ac

Voor de koukleumen onder ons: de verwarmde sweater! Superhandig voor die  

winterse dagen waarop je buiten moet werken. De sweater van BLANC houdt je  

lekker warm dankzij de drie verwarmingszones die in de stof verweven zitten.  

De trui heeft drie warmtestanden en wordt verwarmd dankzij de bijgeleverde  

powerbank. Met die powerbank kan je trouwens ook direct je telefoon opladen.  

Laat die winter dus maar komen!
 
Meer informatie | www.kickstarter.com

NOOIT MEER KOUD 

HELEMAAL UIT JE 
STEKKER GAAN....



Kiezen voor kunststof gevelbekleding
Tegenwoordig wordt daarom vaak kunststof gevelbekleding toegepast. Dit type bekleding is duurzaam en onderhoudsarm: slechts af 

en toe een sopje is al genoeg. Het grote voordeel is dat je niet meer hoeft te schilderen. Maar er zijn meer redenen om voor kunststof 

gevelbekleding te kiezen. Het is bijvoorbeeld in veel kleuren en structuren verkrijgbaar. Daarnaast is het slag- en stootvast en wordt er 

een lange garantie op gegeven. Kunststof gevelbekleding is ook een slimme keuze voor het milieu, het scheelt namelijk houtkap, verf 

en ander afval.

Gevels zijn lang niet altijd uit steen opgebouwd. Bij een aanbouw wordt bijvoorbeeld veelvuldig 
gevelbekleding toegepast. Dit kan bestaan uit karakteristieke houten delen of gewoon vuren delen. 
De verschillende soorten houten gevelbekleding hebben veelal één ding gemeen; de delen moeten 
regelmatig geschilderd worden. Of in het geval van renovatie zelfs compleet worden vervangen.

DUURZAME
GEVELBEKLEDING 
VAN PROTEX® 
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Protex®: duurzaam en veelzijdig
Er zijn diverse soorten kunststof gevelbekleding op de markt. Eén daarvan is Protex®. 

Dit type heeft de uitstraling van hout en wordt verwerkt als hout, maar heeft de duur-

zaamheid van kunststof gevelbekleding. Het bestaat uit een bruin gekleurde massieve 

kern, die voorzien is van luxe Renolit folie. Protex® is verkrijgbaar in tien verschillende 

kleuren en andere kleuren zijn in overleg beschikbaar. De kleurechtheid wordt 10 jaar 

gegarandeerd en er is zelfs 20 jaar garantie op het materiaal. De productie vindt volgens 

de belangrijkste milieustandaard (ISO 14001) plaats en de kunststof delen zijn volledig 

recyclebaar. Protex® is uitgevoerd in een zogenaamd ‘sponningmodel’. Hierdoor kan het 

product zowel horizontaal als verticaal worden gemonteerd.

Zo plaats je eenvoudig de kunststof gevelbekleding van Protex®

STAP 1
Voorbereiding
Zorg allereerst voor een goed uitgelijnd 
regelwerk met een hart-op-hart afstand 
van maximaal 30 cm. Let erop dat er 
voldoende ventilatie en luchtdoorstroming 
is en monteer het ventilatieprofiel tegen 
ongedierte. De spouw tussen Protex® 
en de achterconstructie moet minimaal 
20 mm zijn. Bevestig vervolgens het 
startprofiel waterpas op het regelwerk.
Zaag het kunststof deel van het 
eindprofiel op maat en monteer dit langs 
het kozijn. Doe dit ook met het kunststof 
deel van het hoekprofiel. Nadat de 
lekdorpels op maat gezaagd zijn, monteer 
je die onder en boven het raamkozijn.
 

STAP 2
Montage
Meet de lengte van het benodigde 
Protex® deel op en zaag het af. Gebruik 
hiervoor een fijne vertanding en let op 
de zaagrichting om kartelranden aan de 
zichtzijde te voorkomen. Plaats het eerste 
deel op het startprofiel en schroef of 
nagel het deel vast in de groef. Hierdoor 
wordt de bevestiging onzichtbaar. 
Voorboren is niet nodig. Gebruik alleen 
de voor Protex® geschikte schroeven 
of nagels met kop. Verwijder de 
beschermfolie en controleer op eventuele 
gebreken.

Herhaal de eerdere stappen totdat de 
gehele gevel is afgewerkt. Let erop dat 
de tong en de groef van de delen over 

de gehele lengte volledig in elkaar zitten. 
Zijn alle delen gemonteerd? Tik dan met 
een rubberhamer de aluminium eind- en 
hoekprofielen in de eerder gemonteerde 
kunststof profielen.

STAP 3
Afwerking zonder hoekprofiel
Door het gebruik van hoekprofielen 
krijgt de gevelbekleding een strakke 
en moderne uitstraling. Het is echter 
niet noodzakelijk om een hoekprofiel te 
monteren. Voor een andere uitstraling 
werk je de kopse kanten af met kantenlak 
en monteer je de Protex® delen zoals 
eerder beschreven. De gevelbekleding 
ziet er nu meer uit alsof er echt hout is 
gemonteerd.

STAP 4
Dilatatie
De Protex® delen zijn maximaal zes 
meter. Het kan nodig zijn om met een 
dilatatievoeg te werken. Doordat Protex® 
massief is, kan het zonder koppelstukjes 
gemonteerd worden. In deze situatie is 
ervoor gekozen om de voegen esthetisch 
met het kozijn te laten uitlijnen. 

STAPPENPLAN
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Strakke en gladde wanden, trendy kleuren: consumenten willen tegenwoordig hun woning helemaal naar 
eigen smaak afwerken. Dat vraagt om nieuwe producten waarmee je kan inspelen op deze trends. De 
premium productlijn Stucco d’Or van Prinssen voorziet hierin met vijf verschillende wandafwerkingen. 
De creativiteit die je met deze producten in je werk kan leggen, zorgt dat je als vakman bijna als een 
kunstenaar te werk gaat!
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WANDAFWERKING
ALS KUNST 
MET STUCCO D’OR



Stucco d’Or: moderne serie 
wandafwerkingen
Met de eind 2018 gelanceerde product-

lijn speelt Prinssen in op de wensen van 

veel woonconsumenten. De vraag naar 

gladde wandafwerking is groot en veel 

mensen willen een eigen stijl creëren in 

huis. Waar vroeger traditionele stucpro-

ducten met een grove uitstraling zoals 

spachtelputz of granol veel voorkwa-

men, is de vraag geleidelijk verschoven 

naar steeds gladdere wandafwerkingen. 

Stucco d’Or beantwoordt niet alleen 

deze vraag maar biedt tegelijkertijd een 

veelvoud aan kleuren, textuur en sfeer 

waardoor je als vakman eindeloos kan 

variëren en echt je vakmanschap 

kan tonen. 

Toepassingen en verwerking
De producten van Stucco d’Or zijn 

geschikt voor wandafwerkingen in de 

meest voorkomende ruimtes in huis, 

zoals de woon- en slaapkamer, gang en 

keuken. Ook in de badkamer kunnen ze 

worden toegepast, alleen wordt dit niet 
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WANDAFWERKING CONCRETO
KLEUR CONCRETE GREY

WANDAFWERKING VELLUTO
KLEUR MAUVE BROWN

aangeraden voor in de natte cel. Wil je 

bijvoorbeeld een wand creëren boven 

de wastafel, dan kan dit wel weer goed 

met één van de vijf producten die je op 

de muur verft of smeert. Prinssen heeft 

twee coatings toegevoegd aan de Stuc-

co d’Or-lijn die voor extra bescherming 

van de wand zorgen. Handig, bijvoor-

beeld als je klanten jonge kinderen heb-

ben die nog wel eens een wand willen 

raken met speelgoed of voor een ruimte 

zoals het toilet die intensief gereinigd 

wordt met schoonmaakmiddelen. 

Creatief omgaan met 
wandafwerking
Een groot voordeel van de Stucco 

d’Or-producten is dat je geen schilder 

of stukadoor hoeft te zijn om toch voor 

een fraaie wandafwerking te kunnen 

zorgen. Elke allround vakman kan deze 

producten eenvoudig verwerken en 

daarbij ook nog eens zijn eigen creativi-

teit gebruiken. Zo kan je in gesprek gaan 

met je klant over het aanbrengen van 

fraaie details die hun woning een unieke 

uitstraling geven. Of juist bijzondere 

wensen van klanten vervullen op het 

gebied van kleur of een bepaald effect 

op de wand. Door de grote variatie in 

kleuren en stijlen ben je als het ware je 

eigen binnenhuisarchitect! 

In de vestigingen van Bouwmaat zijn bij 

de verfmengbalie stalen te zien van de 

producten van Stucco d’Or waardoor 

je direct een goede indruk krijgt van de 

uitstraling. De kleuren waarin je de ge-

kozen muurverf of pleister wil aanbren-

gen, kunnen bij de vestiging gemengd 

worden. Prinssen verzorgt regelmatig 

demonstraties van deze producten. 

Informeer bij jouw Bouwmaat-vestiging 

naar de eerstvolgende datum!  
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Product Type Kleuren Verwerking

Stucco Originale Decoratieve pleister met 
klassieke stucco uitstraling

Verkrijgbaar in:
- 0.1 mm
- 0.3 mm
- 0.5 mm

15 stijlvolle kleuren Aanbrengen met 
roestvrijstalen spaan

Concreto Decoratieve, zeer matte 
betonlook wandafwerking 

In > 200 kleuren verkrijgbaar Eerste laag rollen met de 
roller, daarna het betoneffect 

creëren met de spaan

Calco Kalkmatte wandafwerking 
met krijteffect

In alle kleuren verkrijgbaar 
van de Prinssen Colour 

Inspiration kleurenwaaier, incl. 
NCS en RAL-kleuren

Aanbrengen met roller of 
blokkwast

Velluto Decoratieve, matte 
wandafwerking met een fijn 

fluweeleffect

13 fluweelzachte kleuren 
(bont kleurenpallet)

Aanbrengen met blokkwast

Metallico Decoratieve, glanzende 
metallic wandafwerking

40 metallic kleuren Aanbrengen met kwast, roller 
of HVLP verfspuit. Tip: creëer 

een uniek structuureffect 
door na het aanbrengen van 
de verf met de roller direct 

huishoudfolie hierop te 
plakken en dit hierna los

te halen

Protecto 1K Watergedragen, extra matte, 
transparante coating die 

de wand beschermt tegen 
krassen en slijtage

Transparant Nat-in-nat verwerken met 
roller of kwast. Tijdens 

droging niet meer bijwerken

Protecto 2K Zeer duurzame, 
watergedragen, extra 

matte, transparante coating 
voor extra bescherming 
van de wandafwerking 

tegen krassen, slijtage en 
bijvoorbeeld chemicaliën 

Transparant Nat-in-nat verwerken met 
kwast of 2K-roller. Tijdens 

droging niet meer bijwerken

DE STUCCO D’OR PREMIUM PRODUCTLIJN BESTAAT
UIT DE VOLGENDE PRODUCTEN:



Knauf Skin: duurzaamheid zag er nog nooit zo strak uit! 
Met het Knauf Skin-systeem bied je de klant een energiezuinige totaaloplossing. Doordat 

de gevel aan de buitenkant wordt geïsoleerd, blijft de ruimte in huis gelijk en is er geen 

overlast van werkzaamheden. Knauf Skin is zowel in de nieuwbouw als renovatie toe 

te passen en zorgt voor een hogere isolatiewaarde van het pand. Naast een lagere 

energierekening levert dit je klant nog meer voordeel op: de woning kan tegelijkertijd 

een compleet nieuw uiterlijk krijgen. De gevel kan namelijk naar wens worden afgewerkt, 

met sierpleisters in diverse kleuren voor een strak uiterlijk, of steenstrips voor een 

bakstenen uitstraling. Hoe je de klant met Knauf Skin voorziet van deze combinatie van 

duurzaamheid en fraaie gevelafwerking, zie je in het stappenplan hiernaast.  
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Isolatie is een effectieve manier om snel energie te besparen. Vaak 
denk je hierbij aan het isoleren van de spouwmuur, het dak of 
de vloer. Een vorm van isolatie die nog wel eens vergeten wordt, 
maar zeker net zo effectief is, is buitengevelisolatie. Bijkomend 
voordeel? Je kan de woning van je klant ook nog eens een totaal 
nieuwe uitstraling geven! 

BESPAAR ENERGIE 
VOOR JE KLANT 
MET KNAUF SKIN - STAPPENPLAN

BENIEUWD HOE  
JE ZELF HET 
KNAUF SKIN  
SYSTEEM KAN 
VERWERKEN? 

Informeer bij jouw 
Bouwmaat-vestiging  
naar de mogelijkheden  
en een projectadvies  
van Knauf op maat!



Knauf Skin bestaat uit EPS-(polystyreen) isolatieplaten die je tegen een gevel 

verlijmt. De dikte van deze platen is afhankelijk van de isolatiewaarde die je wil 

behalen. Over de isolatieplaten heen komt een wapeningslaag die is voorzien van 

gaas. Daaroverheen komt de afwerkingslaag. Hoe je Knauf Skin aanbrengt, 

vind je in onderstaand stappenplan. 
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STAP 1
Plaats de aluminium sokkelaansluiting tussen het geveloppervlak en het plintbereik.

STAP 2
Lijm de EPS-platen tegen de gevel met Knauf SM 700 PRO. Deze multifunctionele 
pleister kan behalve voor het plakken van de isolatieplaten ook gebruikt worden als 
wapenings- en afwerkingslaag. Het isolatiemateriaal kan strak op maat worden  
gemaakt met een gereedschap voorzien van een gloeidraad. Zo wordt voorkomen 
dat EPS-korrels afbrokkelen en over de bouwplaats verspreid worden, hetgeen  
bijdraagt aan het behouden van een schone werkplek.

STAP 3
Breng vervolgens het Knauf Isoltex wapeningsweefsel netjes over de EPS-platen 
aan. Gebruik hiervoor ook de SM 700 PRO. Zorg ervoor dat het wapeningsweefsel 
in een wapeningslaag van 5-7mm dikte wordt ingebed. Voordat je het afwerkt, moet 
hier nog een laag van 2-3 mm SM 700 PRO overheen. Het is belangrijk dat de diktes 
van deze lagen worden nageleefd. Controleer dit goed! Het is ook belangrijk om het 
wapeningsgaas en de SM 700 PRO nauwgezet rondom de kozijnaansluiting aan  
te brengen.

STAP 4
De complete buitengevel kan je ook met SM 700 PRO afwerken, maar het is ook  
mogelijk om ander materiaal te gebruiken zoals de Knauf Conni S. Deze sierpleister 
is in vele verschillende kleuren (van de Knauf kleurenkaart) en structuren verkrijgbaar. 
Zo kan er een ruw(er) geschuurd uiterlijk gecreëerd worden. Ook zijn steenstrips 
(Knauf Brick Slips flex) geschikt voor de afwerking waardoor je het bakstenen uiterlijk 
van de gevel weer grotendeels terugbrengt. Zo kan je dus naar wens van de klant 
een unieke afwerking verzorgen! Zowel de steenstrips als de sierpleister zijn bij 
Bouwmaat op bestelling verkrijgbaar. 

STAPPENPLAN   
HET KNAUF SKIN-SYSTEEM 
AANBRENGEN

1

2

3

4

Let op dat er nergens thermische lekken ontstaan bij de  
aansluiting van de isolatieplaten onderling en bijvoorbeeld  
op een kozijn. Met Knauf Zwelband maak je de aansluitingen 
tussen bouwdelen en de EPS-platen waterkerend.
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Onderhoudsvrij, gemakkelijk in gebruik en intuïtief te bedienen. Dat zijn de  
drie belangrijkste kenmerken van de Festool Planex Easy. We vertellen je 
graag meer over deze machine. En we spraken Michal Lapkiewicz, eigenaar 
van Michal Klussenbedrijf uit Arnhem en Planex Easy fan van het eerste uur!

SUPERSNEL EN 
STOFVRIJ SCHUREN
MET DE FESTOOL PLANEX EASY
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Naam:   
Michal Lapkeiwicz
Bedrijf:  
Michal Klussenbedrijf
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Snel, makkelijk en
ergonomisch
Je bent zo klaar met de Festool Planex 

Easy: je pakt hem uit de bijgeleverde 

draagtas, sluit hem aan op de stofzuiger 

en start met schuren via één schakelaar. 

De Festool Planex Easy wordt ook wel 

de ‘langnek’ genoemd en we begrij-

pen waarom. De lange steel waar de 

schuurkop aan vastzit, geeft een groot 

bereik en maakt het zeer eenvoudig om 

plafonds te schuren. Daarbij weegt de 

langnek slechts vier kilogram, daardoor 

zijn pijnlijke armen en een stijve nek ook 

verleden tijd. Michal ervaart dat ook: 

“De machine ligt heel fijn in de hand. De 

Planex is zo gemaakt dat je het aansluit 

op de stofzuiger, vervolgens zuigt de 

schuurkop zich als het ware vast op de 

muur of op het plafond. Hierdoor doet de 

Planex eigenlijk het werk. Door de bor-

steltjes rondom de schuurkop, wordt het 

stof tegengehouden en direct opgezo-

gen, je werkt dus ook nog eens stofvrij.”

Lange levensduur
De Planex Easy gebruik je voor het 

schuren van gipsbeton en droogbouw-

plamuur. Je kunt er ook behangresten, 

verflagen en lijmresten mee verwijderen. 

Dankzij de slimme slangaansluiting op de 

stofzuiger, schuur je stofvrij en kun je de 

slang tijdens het schuren niet verliezen. 

De slang is zelfs zo robuust, dat je erop 

kan gaan staan zonder schade aan te 

richten. De lichtgewicht koolborstelloze 

EC-TEC motor zonder flexibele as, heeft 

geen onderhoud nodig en zorgt voor een 

optimale krachtoverbrenging. Dat zorgt 

voor geringe uitvaltijden en een lange 

levensduur. Michal kan dat beamen: “Ik 

let bij het kopen van nieuw gereedschap 

op de kwaliteit, de service van de produ-

cent en vooral op de levensduur. Ik werk 

al vanaf 2006 met Festool machines, er 

is er nog nooit één kapot gegaan. Het is 

gewoon goed spul.”

Grof geschut, precies werk
De Planex is een grote schuurmachine 

met een ronde kop die in staat is precies 

te werken. Michal: “Ik gebruik de machi-

ne bij het stukadoren, om de details af te 

werken voor een strak en vlak resultaat. 

Als ik naden vul, gebruik ik de Planex 

ook om het op te schuren of natuurlijk 

om plafonds te schuren.” Michal was 

vooral erg blij met de machine toen hij 

een appartement aan het renoveren was 

bij een erg kieskeurige klant. “Het was 

een complete renovatie van een apparte-

ment van ongeveer 100 m2 waarbij alles 

werd gestukadoord; de wanden en het 

plafond. Alles moest erg gedetailleerd 

afgewerkt worden, de Planex kwam daar 

enorm goed van pas. Dit was het soort 

klus waarbij ik echt blij was dat ik die 

machine heb.”

Trouwe Festoolgebruiker
Michal is niet alleen fan van de Planex 

Easy, hij is überhaupt fan van Festool-

machines. “Ik denk dat wel 90% van de 

machines die ik gebruik, van Festool is”, 

aldus Michal. Hij kiest voor Festool van-

wege de kwaliteit en de service: “Festool 

geeft een hele goede garantie en stelt 

zelfs 30 jaar onderdelen beschikbaar 

ter vervanging. Ik ben dus grotendeels 

fan van de Planex Easy, omdat het een 

machine van Festool is. Daarbij komt de 

service die zij, via Bouwmaat, leveren. 

Met de Planex behaal je enorm veel 

tijdwinst, je kan klussen sneller klaren!” 

Er zijn eigenlijk geen mindere aspecten 

te benoemen, het enige wat Michal 

meegeeft is dat het een prijzige machine 

is. Maar, zo zegt hij: “Ik weet wel waar 

ik voor betaal. Je krijgt veel kwaliteit en 

service, daar betaal je dan ook iets meer 

voor. Je kan ook voor een mindere

kwaliteit kiezen, dan betaal je minder.

De prijs-kwaliteitverhouding klopt

hier gewoon.” 



Stoffencheck
Inspectie SZW en FNV Bouw hebben de 

Stoffencheck-app gelanceerd. Je kunt 

hiermee uitzoeken of de stof waarmee je 

werkt gevaarlijk is. De app geeft informatie 

over de risico’s van de stof, of je er ziek 

van kunt worden en welke maatregelen je 

moet nemen om er veilig mee te werken. 

Zo wordt gezond werken makkelijk!

RescueMate
Een ongeluk zit in een klein hoekje. 

RescueMate helpt BHV-ers tijdens een 

noodsituatie! De app bevat interactieve, 

gesproken protocollen voor eerste hulp-

verlening, acute ziekten, brandbestrijding 

en ontruiming. De BHV-er start een nood-

procedure via de icoontjes in de app. Door 
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middel van ja/nee vragen doorloopt hij het 

protocol en krijgt instructies over de uit te 

voeren handelingen. Je kunt de app ook 

inzetten als trainingstool om de kennis van 

de BHV-er op peil te houden, ideaal toch?! 

 

AGC Glass Measurement
Geen gedoe meer met kartonnetjes, plas-

tic kaartjes of dure meetapparatuur. Er is 

nu een app die de dikte van het glas voor 

je meet. Met deze app scan je eenvoudig 

de glasdikte door de rand van je smart-

phone tegen de ruit te houden in een hoek 

van 45°. De cirkels op je beeldscherm 

geven een glasdikte weer van 3 tot 15 

millimeter. De cirkel die de weerkaatsen-

de cirkel nét raakt, vertegenwoordigt de 

glasdikte.

Tegenwoordig heeft iedere vakman wel een smartphone 
in zijn broekzak of een tablet bij de hand. Niet alleen handig 
om even je mail te checken of een bestelling voor materiaal 
te plaatsen, maar daarnaast ook ideaal voor de vele apps 
die je werk een stuk makkelijker maken. Wij hebben er een 
aantal voor je uitgezocht die te downloaden zijn in de
App Store en Google Play.

HANDIGE APPS
VOOR DE VAKMAN

Voor deze en meer handige apps:
kijk op alles.bouwmaat.nl
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BUILD UP Skills advisor 
Verduurzamen is een belangrijke ontwikkeling, 

ook in de technische installatiebranche en de 

bouwsector. Met de BUILD UP Skills advisor 

kun je als vakman bijblijven. In de app vind 

je snel de voor jou relevante bijscholingsmo-

gelijkheden over de verduurzaming van de 

gebouwde omgeving. Ook biedt de app gratis 

e-learning modules aan, over bijvoorbeeld 

ventilatiesystemen, domotica, zonne-energie 

en energiemonitoring.

CNV Vorstverlet-app en Hitte-app
Wil je weten of de vorstverlet norm is 

gehaald? Twijfel je of het te koud is om te 

werken? Of misschien wel te warm? Werken 

in de hitte of kou brengt risico’s met zich mee. 

Met de Vorstverlet-app en de Hitte-app van 

CNV Vakmensen vind je snel het antwoord. 

Op basis van je GPS-locatie zie je de (ge-

voels)temperatuur, windsnelheid en tijdstip 

van meting in jouw werkgebied. 

Sikkens Expert
Kies de juiste kleur en het juiste pro-

duct voor ieder project met de Sikkens 

Expert-app. Met de ingebouwde Colorpic-

ker en Visualizer kun je makkelijk kleuren 

kiezen en dankzij augmented reality zien 

hoe ze in de ruimte passen. Daarnaast kun 

je producten, kleuren en geïmporteerde 

foto’s samenvoegen in één project. Han-

dig, want zo heb je alle informatie rondom 

een project altijd bij de hand.

 

Skantrae Binnendeuren
Heb je een klus waarbij je ook deuren gaat 

plaatsen, maar weet de klant nog niet 

welke deuren hij wil? Dan is dit dé manier 

om je klant te helpen! Met de Skantrae 

binnendeuren-app plaats je de deuren 

virtueel in het huis van je klant. Zo kan de 

klant eerst zien of de deuren passen bij 

het interieur, voordat de deuren worden 

gekocht! Handig! 



FEITEN & CIJFERS
DUURZAAM 

Het bedrijf Ampyx Power 
ontwikkelt een zweefvliegtuig 
dat energie opwekt. Dit vliegt  
op 300-600 meter hoogte, 
waar er meer wind zit dan 
dichter bij de grond. Het 
vliegtuig zit via een kabel 
vast aan een generator die 
wordt aangedreven door het 
vliegtuigje. 

De grootste batterij 
van Europa ligt 
in Duitsland en 

is gebouwd door 
Eneco en Mitsubishi. 

Het vermogen is  
48 megawatt en hij 
heeft een capaciteit 
van 50 megawattuur. 

De kosten van  
€ 30 miljoen hoopt 
Eneco in maximaal 
tien jaar te hebben 

terugverdiend. 

Begin 2018 waren er ongeveer 
12 miljoen zonnepanelen in  

Nederland. Deze wekten zo’n  
2% van onze energiebehoefte op. 

Eneco en 
Hoogheemraad-

schap De Stichtse 
Rijnlanden 

ontwikkelen een 
warmtepomp van 

25 megawatt. Deze 
‘reuzewarmtepomp’ 

moet 10% van  
de totale warmte-

vraag van het 
stadswarmtenet in 

Utrecht leveren. 

In China bouwde men in 2017 
2 windturbines…per uur. 

Het grootste 
zonnepark van 

Nederland ligt in 
Vlissingen en telt 

140.000 zonnepanelen. 
Het gebied is  

38 hectare groot  
(78 voetbalvelden). 

Het park moet 51.000 
megawattuur aan 
zonnestroom op 

jaarbasis leveren en 
kan daarmee 14.000 

huishoudens voorzien 
van stroom. 

In de bloedhete maand juli 
2018 werd bijna 75% meer 

zonnestroom opgewekt 
vergeleken met dezelfde 

maand in 2017. 

10%

75%

14.000

2%

HUISHOUDENS
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Bij Bouwmaat leveren we het beste handgereedschap voor de  
echte vakman. Of je nou gaat stuken, tegelen, metselen of 
voegen; voor iedere toepassing hebben we de juiste spaan of 
troffel van het gerenommeerde merk Super Prof in de schap-
pen. Er zijn vele varianten, maar welke spaan of troffel pak je 
nou voor een klus? We zetten de varianten op een rij, zodat je 
straks bij Bouwmaat snel je keuze kan maken.

VOOR ELKE 
KLUS 
HET JUISTE HANDGEREEDSCHAP

SPANEN
Super Prof maakt spanen in diverse uitvoe-

ringen: zowel roestvrijstalen als kunststof 

spanen, met verschillende ergonomische 

handgrepen. Zo kun je zelf kiezen wat je  

het fijnst vindt werken. 

Pleisterspanen
Voor alle voorkomende pleisterwerkzaam-

heden zijn er pleisterspanen beschikbaar. 

Het roestvrijstalen blad is nageslepen, 

zodat alle oneffenheden zijn verwijderd. De 

pleisterspanen zijn herkenbaar aan de lange 

ang, waarmee de handgreep aan het blad 

is bevestigd. Je kunt kiezen uit een houten, 

soft of Pure* lederen handgreep. 

Pleisterspanen Flex
De pleisterspaan Flex met een blad van 

0,3 mm of 0,4 mm is voorzien van de Pure* 

handgreep en is ideaal voor het superglad 

afwerken van (grote) oppervlakken. Met 

deze spaan werk je snel en zonder pleister-

materiaal te verliezen. Bovendien is het bijna 

niet noodzakelijk om achteraf te schuren. 

Deze spaan wordt veel gebruikt voor het 

afwerken van de trendy betonlook. 



Raapspanen
Raapspanen worden gebruikt voor het wat ruwere werk, zoals het aanbrengen van 

een laag kalkmortel op de wand. Het blad van een raapspaan is daarom dikker 

dan dat van een pleisterspaan. 

Opzetspanen
Opzetspanen gebruik je voor het opzetten van materiaal. Deze kunnen worden 

gebruikt in plaats van een raapbord en raapspaan.

Kunststof spanen
Of je voor een zachte, middelharde of harde kunststof spaan kiest, hangt af 

van de af te werken structuurpleister en de korrelgrootte:

• Een zachte kunststof spaan neemt de korrel beter mee en zorgt voor een  

regelmatige en strakke structuur.

•  Een middelharde kunststof spaan wordt met name gebruikt voor de wat grove-

re structuurpleisters en geeft vooral bij schorseffecten een zeer fraai resultaat. 

•  Een harde kunststof spaan gebruik je voornamelijk voor fijne structuurpleisters 

en geeft een mooie gladde ondergrond met vlakke eilandjes.

Inwasspanen
Voor het inwassen van de voegen gebruik je inwasspanen. Deze zijn verkrijgbaar 

met fijn (groen) en grof (zwart) celrubber. 

Lijmspanen
Lijmspanen zijn geschikt voor het verlijmen van tegels. De roestvrijstalen lijm-

spanen zijn verkrijgbaar in alle gangbare maten en vertandingen en met verschil-

lende handgrepen. Er zijn ook lijmspanen voor losse lijmmessen.

Lijmspaan ‘Pure Flowline’
De nieuwe Super Prof ‘Pure Flowline’ lijmspaan heeft een schuine vertanding, 

waardoor een nagenoeg vol bed verlijming ontstaat. De lijmrillen vallen over elkaar 

heen, waardoor er geen holle ruimte onder de tegel ontstaat en er minder lijm 

nodig is. Dat werkt dus sneller en goedkoper.
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Veel spanen en troffels van Super Prof zijn verkrijgbaar in een Pure-uitvoering. 

Deze gereedschappen zijn voorzien van een ergonomische lederen handgrip 

welke het vocht beter opneemt en zeer comfortabel in de hand ligt. Dit bevor-

dert het werkcomfort en je productiviteit. 

*SUPER PROF PURE



Emmertroffel
De emmertroffel maakt je werk een stuk 

makkelijker: deze heeft namelijk een 

ronding aan de voorzijde die gelijk is aan 

de ronding van het merendeel van de 

bouwemmers. Hierdoor kan je de em-

mer tot op de bodem legen, zodat je het 

materiaal optimaal gebruikt. De kanten 

zijn snel en simpel schoon te maken.

Kuiptroffel
De ronding van de kuiptroffel is gelijk  

aan de ronding van het merendeel van 

de mortelkuipen. Hierdoor kan je de 

mortelkuip tot op de bodem legen. De 

kanten zijn snel en simpel schoon te 

schrapen, zodat je geen tijd en materiaal 

verliest. De kuiptroffel is er in een links-

handige en rechtshandige uitvoering.

Punttroffel
De punttroffel heeft een hoek van 90 

graden en is te gebruiken voor verschil-

lende toepassingen, zoals het stuken 

van inwendige hoeken van muren en 

plafonds. Maar ook het stuken langs 

kozijnen wordt met de punttroffel strak-

ker en eenvoudiger. 

TROFFELS
Ook troffels maakt Super Prof in diverse 

kwaliteiten en uitvoeringen. Je kunt kiezen 

tussen een meer duurzame volledige of 

een gepuntlaste verbinding en geschuurde 

of ongeschuurde oppervlakken. Bij troffels 

met ongeschuurde oppervlakken schuift 

het materiaal er niet af.

Stukadoorstroffels
Stukadoorstroffels met een gehard (niet 

roestvrij) plaatstalen blad zijn geschikt 

voor stukadoorswerkzaamheden met 

niet-agressieve materialen, zoals cement-

gebonden producten. Voor het verwerken 

van agressieve materialen zijn stukadoor-

stroffels met roestvrij plaat- of bladstalen 

blad geschikt. Deze stukadoorstroffels 

zijn ook verkrijgbaar met een Pure* hand-

greep. Voor specifieke werkzaamheden 

zijn er door Super Prof nieuwe, innovatie-

ve troffels ontwikkeld die werkzaamheden 

een stuk makkelijker maken.
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www.kip-tape.com

PERFECTE VERFLIJNEN ZONDER VOORBEHANDELING

KIP  ULTRA SHARP®

De enige professionele masking tape met

ULTRA SHARP®
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Naast artikelen van de bekende A-merken voert Plieger al 
dertig jaar een brede collectie Plieger merkartikelen voor 
professionals. Die artikelen, van keramiek tot accessoires en 
van douchewanden tot installatiemateriaal, zijn precies zoals 
Plieger is: wél topkwaliteit, fraai design, mooie materialen, 
duurzaam geproduceerd en veel keuze, zonder daarvoor de 
hoofdprijs te betalen. Producten van het merk Plieger 
bieden oplossingen voor alle sanitaire en cv-uitdagingen! 

Plieger 
producten voor 
de professionele 
markt
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