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WEBTOPPER
ALLEEN OP BOUWMAAT.NL

Rubi scraper 250 elektrische 
voegenkrabber 
• Voeg verwijderen zonder tegel te breken
• 3 snelheden
• Inclusief 1,5 mm en 3 mm messen
• Artikelnummer: 702350

GRATIS
VOEGENSCHRAPER 2 MM

T.W.V. q16§›

&TOEN    NU
Van specie tot lijm:  
wat is er veranderd?

EEN PUZZEL  
VAN DUIZENDEN  
TEGELS
Fietsen door de Delfts  
Blauwe tunnel in Amsterdam

HOE ONTWIKKELEN
ZE TEGELLIJM?
Op naar de fabriek in Duitsland
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MAAR LIEFST 
70% LICHTER
Een gewichtsbesparing van 
maar liefst 70% wanneer u met 
AirBase® dekvloermortel werkt, 
in plaats van traditionele zand-
cementspecie. Onze leverancier 
Ceves Vergeer uit Deventer vertelt 
ons wat AirBase® precies  
is en wat u ermee kunt.

AirBase® is een kant-en-klare cementmor-

tel met een bijzondere samenstelling. Het 

speciale snelcement bindt de lichtgewicht 

vulstoffen en geëxpandeerde glaskorrels tot 

een verbluffend lichte en drukvaste dekvloer-

mortel. Het enige wat de verwerker toevoegt 

is water. Het is net zo sterk als normale 

zandcementspecie en is bovendien snel 

droog en uitgehard. Na circa 3 uur is de  

vloer beloopbaar en na circa 3 tot 24 uur te  

betegelen. Reguliere zandcement- en  

betonmortel is na minimaal 28 dagen pas 

helemaal droog. Bij AirBase® is dat al na  

7 dagen.

LICHTGEWICHT BETON IS  
TOCH OOK LICHT? 
Mensen denken bij AirBase® vaak aan licht-

gewicht beton. Dat is AirBase® echter niet. 

Ondanks dat lichtgewicht beton lichter is dan 

gewoon beton, is het nog steeds twee keer 

zo zwaar als AirBase®. Betonmortel wordt bij 

een dekvloer aangebracht op bijvoorbeeld 

zwaluwstaartplaten, maar een dergelijke  

constructie is erg zwaar en arbeidsintensief. 

Bij zowel renovaties als nieuwbouw kan 

dit problematisch zijn. AirBase® kan juist 

voor deze doeleinden uitkomst bieden. Het 

geringe gewicht van de mortel maakt het 

vervoeren en verwerken een stuk lichter. In 

combinatie met de snellere droogtijd biedt dit 

tevens meer toepassingsmogelijkheden. Het 

kan zelfs direct op houten vloeren worden 

toegepast. Ook in woonsituaties, bij licht 

commercieel gebruik (kantoren) en zelfs bij 

winkelcentra en hotels is al voor AirBase® 

gekozen.  

EEN MOOIE COMBINATIE
AirBase® vormt een goede combinatie met 

een systeemvloer van Schlüter®. Hierbij  

wordt de lichtgewichtmortel op een spe- 

ciale BEKOTEC noppenplaat, eventueel met 

vloerverwarmingsslang, direct op een houten 

vloer verwerkt. Hierop wordt dan een DITRA 

ontkoppelings- en afdichtingsmat gelijmd. 

Een extra zekerheid tegen scheurvorming 

en lekkage bij tegelvloeren. AirBase® en 

Schlüter®- Systems bieden zelfs een  

gegarandeerde zekerheid tot 10 jaar.

WAT KOST DAT?
AirBase® is niet alleen lichter, dunner en  

sneller. In combinatie met het Schlüter®- 

BEKOTEC systeem is AirBase® voor de  

opdrachtgever bijvoorbeeld ook nog eens  

circa 30% goedkoper dan conventionele 

zware betonvloersystemen. 
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SOORT MATERIAAL VERPAKT PER

MORTEL
OPBRENGST
PER ZAK

VERHOUDING KG 
PER LITER MORTEL

Gewoon beton 25    kg 11 liter 2,3
Lichtgewicht beton 18    kg 11 liter 1,6
Vloeibaar zandcement 20    kg 11 liter 1,8
AirBase® dekvloer 12½ kg 16 liter 0,8

Advertorial

Airbase® dekvloermortel 12,5 kg
• Snel afbindend, stofarme

en lichtgewicht dekvloer
• Sneldrogend
• Na ca. 3 uur beloopbaar

en te betegelen
• Artikelnummer: 705201

Schlüter® Ditra  
Ontkoppelings- en afdichtingsmat
• Polyethyleen
• Ontkoppelingsmat tegen scheurvorming

(in combinatie met tegelbekleding)
• Afdichtingslaag in natte ruimtes

24∞‚

83§™

OP=OP 

Voorbeeld 5 meter 
Artikelnummer: 569472

BIJ 5 ZAKKEN  
AIRBASE 

GRATIS
AANMAAKKUIP MET 

MAATBEKER
T.W.V. q15-
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PCI Pericret  
uitvlakmortel 25 kg
• Verbruik: 1,3 kg/m²
• Binnen en buiten
• Uitvlakmortel voor vloer, wand  

en plafond
• Voor uitvlakken, pleisteren  

en vormen van afschot
• Artikelnummer: 524310

Bouwmaat egalisatie vloeivloer 25 kg
• Verbruik: 1,5 kg/m2 bij 1 mm dikte 
• Snelverhardend 
• Laagdiktes: 2-20 mm 
• Egaliseren van beton- en  

cementdekvloeren
• Artikelnummer: 572613

Schönox FPL Plus  
egalisatiemiddel 25 kg
• Verbruik 1,8 kg/m²
• Betegelbaar na circa 4 uur
• Voor binnen en buiten
• Artikelnummer: 528037

Ardex uitvlakmortel  
A828 25 kg
• Verbruik: 1 kg/m2 bij 1 mm dikte 
• Verhardt binnen 45 minuten
• Toepasbaar op alle ondergronden
• Repareren, uitvlakken en pleisteren  

van wanden en plafonds
• Artikelnummer: 577771

Sika Floor 100 level 25 kg
• Zelfegaliserende massa  

voor binnen
• Laagdiktes: 0,5-15 mm
• Artikelnummer: 602355

33¢‹

20ª›

27ª°

36∞‹

26ª·

EGALISEREN
EGALISEREN VAN VLOER EN WAND

MEER WETEN?    KIJK OP BOUWMAAT.NL
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Erwin Ketting

Assortimentsmanager  

Gereedschap

LEES...
ERVAAR
Beste lezer,

Met veel plezier presenteren wij u de tweede editie van ALLES. In dit nummer vindt u  

ALLES omtrent tegelverwerking. Wij nemen u op de fiets mee naar de net geopende 

fietstunnel in Amsterdam. Deze tunnel is bekleed met bijna 80.000 tegels. Wij vroegen 

tegelzetter Andries Planting hoe hij deze Delfts Blauwe puzzel oploste. Nieuwsgierig  

naar zijn verhaal? U leest het op pagina 34. 

De bijna onmogelijke klus van Andries wekte onze nieuwsgierigheid naar het vroegere  

tegelzetten. Hoe klaarden zij de klus zonder tegellijm? We nodigden twee vakmannen uit 

om te praten over het onderwerp tegelen. Onder het genot van bier en bitterballen  

verbaasden zij zich over de verschillen tussen toen en nu. 

ALLES staat voor ALLES. Naast dit magazine, vindt u ALLES Tegelen terug op  

Facebook, Bouwmaat.nl en in de vestiging. Zo kwamen we trotse tegelzetter Maikel  

op het spoor via Facebook. Wij vroegen onze volgers wie de leukste tegelzetter van  

Nederland is. Een heuse fanclub van Maikel stond op en dat konden wij niet zomaar  

voorbij laten gaan. Benieuwd naar Maikel? Op pagina 25 vertelt hij over zijn vak.  

Wilt u op de hoogte blijven? Volg ons op Facebook!

In het gesprek met Maikel kwam duidelijk naar voren dat vakwerk staat met goed  

materiaal. Waarom u daarvoor bij Bouwmaat moet zijn? Wij leveren het meest  

uitgebreide assortiment tegellijmen uit voorraad. Belangrijke A-merken als Eurocol,  

PCI en Schönox zijn bij ons te vinden. Voor de meer prijsbewuste koper is er een  

complete lijn Bouwmaat eigen merk tegellijm beschikbaar. Naast het juiste materiaal  

is ook goed gereedschap van belang. Bouwmaat heeft het grootste assortiment  

Rubi tegelzettersgereedschap. Voor elke fase in het verwerkingsproces het juiste artikel. 

Niet alleen voor de specialistische tegelzetter, maar ook voor de incidentele gebruiker.  

Om uw klus perfect af te ronden vindt u bij ons een compleet assortiment tegelprofielen, 

bouwplaten, voeg- en egalisatiemiddelen. Alles onder één dak op het gebied van  

tegelverwerking tegen marktconforme prijzen.

Conclusie? Voor u ligt een interessant magazine met scherpe aanbiedingen, een blik  

in het assortiment van Bouwmaat en inspirerende artikelen met professionele tegel- 

zetters aan het woord. Laat u inspireren door collega’s of leer van een specialist!

Heeft u tips, vragen of opmerkingen? Laat het ons weten via klantenservice@bouwmaat.nl. 

Veel leesplezier!

Met vriendelijke groet,

Erwin Ketting

Assortimentsmanager Gereedschap
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Colofon

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

Wijzigingen in prijs en model voorbehouden, evenals zet- en drukfouten.Voor alle aanbiedingen 

geldt op=op. Bouwmaat is FSC® gecertificeerd voor het verkopen van FSC® producten. Naast  

het vertrouwd contant en met pin betalen, is het nu ook mogelijk om in de vestiging te betalen  

met uw creditcard.

HOOFDREDACTEUR Chantal Dekker, MANAGER MARKETING Harry Straten, ART DIRECTOR Jako Potze,  

VORMGEVING Jako Potze / Ria van Diepen, TEKST Floor Roelvink / Chantal Dekker / Kim de Groot, ONLINE  

Simone van der Vlist, FILM René Eenhoorn, FOTOGRAFIE Giesbers Communicatiegroep/Bart Zwemmer/Hugo de Jong, 

DRUKKERIJ Damen Drukkers

BESTEL EENVOUDIG  
ONLINE  
WWW.BOUWMAAT.NL
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INHOUD

Ziet u dit teken op een pagina in  

ons magazine? Dan hebben wij online 

meer informatie over dit onderwerp.  

Van video’s tot sfeer proeven; u vindt 

het op Allesvoorslimmerbouwen.nl!

Benieuwd naar wat het platform  

Alles voor Slimmer Bouwen u nog  

meer te bieden heeft?  

U leest meer over de voordelen op 

pagina 15 of bezoek de website!

Ziet u dit logo op een pagina in ons 

magazine? Dan hebben we op  

Bouwmaat.nl een korte, flitsende  

video van het product. Hierin tonen  

we de belangrijkste kenmerken van het 

artikel. Het helpt u een beeld te vormen 

van het product en mogelijk bij uw 

keuze. Kort en krachtig!

van duizenden stukjes

Een magazine vol inspiratie, handige producten, interviews en  
interessante oplossingen!

Maar liefst 70% lichter

Egaliseren van vloer en wand

Voorwoord 

Inhoudsopgave 

Vloerverwarming voor iedere situatie

Hoe ontwikkelen ze tegellijm?

Tegelen als een meester

Gehecht aan kwaliteit

Gegarandeerd waterdicht

Feiten & Cijfers

Nivelleren 2.0

Alles voor Slimmer Bouwen

Strakke lijnen

65 jaar ervaring

Toen en nu

NIEUW voor de natte ruimte 

Op stap met goed gereedschap

Tegels en profielen

Alles om trots op te zijn

De keuze van de tegelzetter

Alles voor een mooi resultaat

Stofvrij renoveren

Kunststof bad afdichten in 8 stappen

Een puzzel van duizenden tegels 

Bouwmaat dat zit gebeiteld 

Compleet assortiment voor de natte ruimte

Voegen krabben was nog nooit zo makkelijk
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In ruim 20 jaar is MAGNUM 
Heating uitgegroeid tot onbe-
twiste marktleider in elektrische 
vloerverwarmingssystemen. Na 
de bouw van een eigen moderne 
productiefaciliteit is MAGNUM 
Heating, met haar nieuwe water-
gedragen vloerverwarmingssyste-
men, een allround speler.

Slim geregeld

MAGNUM producten zijn ontwikkeld met oog 

op het sterk veranderlijke klimaat in Europa, 

waarbij de buitentemperatuur binnen enkele 

uren sterk kan schommelen. Dit vraagt om 

regelapparatuur die snel en nauwkeurig 

reageert. De MAGNUM thermostaten denken 

zelf vooruit en berekenen de benodigde 

opwarmtijden en de hoeveelheid energie 

die daarvoor nodig is. Dankzij nauwkeurige 

digitale aansturing van de geavanceerde 

klokthermostaten is een optimaal en com-

fortabel woonklimaat binnen ieders bereik. 

Tevens kunnen MAGNUM verwarmingssys-

temen zeer eenvoudig gekoppeld worden 

aan nieuwe of bestaande domoticasystemen, 

waardoor de consument er geen omkijken 

meer naar heeft. Alle thermosstaten zijn door 

MAGNUM zelf ontworpen en ontwikkeld. 

Met de huidige bouwtechnische ontwikkelin-

gen, stelt de consument steeds meer belang 

bij een comfortabel en gezond woonklimaat. 

De verwarmingssystemen van MAGNUM  

bieden voor al deze wensen ideale en  

betaalbare oplossingen.

MAGNUM Heating biedt veilige en comfor-

tabele verwarmingsoplossingen, inclusief 

de controlesystemen om deze interactief te 

beheren. MAGNUM zorgt voor warmte en  

continuïteit met behulp van elektrische en 

water technologieën. Producten worden 

gemaakt met kwalitatief hoogwaardige  

materialen voor een concurrerende prijs. 

Renovatie. 

De MAGNUM Mat, TubeMat en SlimFit  

systemen zijn uitermate geschikt voor  

renovatieprojecten. Door de minimale  

installatiehoogte hoeft er geen freeswerk 

verricht te worden om toch vloerverwarming 

te kunnen installeren. MAGNUM SlimFit  

kan zelfs in de muur worden verwerkt  

zodat er geen radiatoren in de ruimte  

nodig zijn.

Nieuwbouw

MAGNUM Cable, Tacker- en Noppenplaat- 

systemen zijn uitermate geschikt voor 

nieuwbouwprojecten. 

Deze systemen kunnen rechtstreeks in de  

cementdekvloer worden geïnstalleerd.  

Hierdoor kan er meer massa worden ver-

warmd en is de warmte-afgifte optimaal.

Houten vloeren

Speciaal voor parket, laminaat en houten 

vloeren zijn er 2 systemen beschikbaar: 

een ultra-dunne (0,4 mm) elektrische  

vloerverwarmingsfolie en een 25 mm  

watergedragen systeem met warmte- 

geleidingsprofielen, zodat de warmte  

over een zo groot mogelijke oppervlakte 

verdeeld wordt. 

6 ALLES uitgave 2 jaargang 1 | 2016

Vraag ernaar in uw  
Bouwmaat-vestiging of bel  
met MAGNUM tijdens  
kantooruren 0166 - 609 300

VLOERVERWARMING 
VOOR IEDERE  
SITUATIE

VLOERVERWARMING

magnumheating.nl

MEER INFORMATIE?

Advertorial

Voorbeeld:
Elektrisch 1,5 m² 

225 watt
Artikelnummer: 

555118

OP MAGNUM  
TEGELVLOER- 
VERWARMING

15%
KORTING

Vloerverwarming
• Ideaal systeem voor  

kleinere ruimtes
• Direct in tegellijm of egalisatie  

te verwerken
• Efficiënte en energiezuinige  

aansturing
• Met klokthermostaat

265ºfif

225€·
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HET BESTE VAN PCI
VOOR DE ECHTE TEGELZETTER

MEER WETEN?    KIJK OP BOUWMAAT.NL

PCI Pecitape
• Voor waterdicht maken van 

leidingdoorvoeren, binnen- en buitenhoeken
• Verschillende varianten

7-

23ª‡

4¢·

20£‡
PCI Silcoferm S
• Siliconen voegkit 
• Diverse kleuren
• Schimmelwerend
• Binnen en buiten
• Artikelnummer: 558300

PCI tegellijm FT  
Extra C2TE-S1 25 kg
• Flexibele tegellijm voor 

keramiek
• Voor lijmbeddiktes van 1-5 mm
• Afvoegen na 12 uur
• Artikelnummer: 576510

PCI Nanofug  
voegmortel 4 kg
• Flexibele voegmortel
• Regenvast/beloopbaar  

na ca. 4 uur
• Vol belastbaar na 24 uur
• Artikelnummer: 553951 

PCI Pecicoll XL pastalijm 14 kg
• Gebruiksklaar
• Flexibele, dispersielijm voor keramiek,  

gipsplaten en mozaïek
• Geschikt voor vlakke, zuigende  

ondergronden en badkamers
• Artikelnummer: 586824

PCI Nanolight grijs 15 kg
• Cementgebonden voor  

keramiek (geen natuursteen)
• Alle ondergronden
• Geschikt voor vloerverwarming
• Beloopbaar/afvoegbaar na  

ca. 8 uur
• Artikelnummer: 529016 

11¢›

24•°

PCI Gisogrund Rapid Primer 1L
• Verbruik op gips, anhydriet: 80-150 ml/m²
• Verbruik op zuigende, minerale ondergrond: 

50-150 ml/m²
• Voor zuigende ondergronden
• Sneldrogende vochtwerende grondering  

op gips, beton, mortels en metselwerk
• Artikelnummer: 552045 12§°

*  Bij 6 zakken Nanolight 1 gratis  
emmer Lastogum waterdichtingsset  
t.w.v. € 34,94 per zak

+GRATIS 
EMMER 

 LASTOGUM*

PCI Gisogrund 303 1L
• Verbruik: 90-130 ml/m²
• Uithardingstijd: 30-45 minuten
• Gebruiksklare hechtlaag op gladde,  

niet zuigende ondergronden
• Artikelnummer: 552044

4=3

Voorbeeld Pecitape manchet 10x10 cm
Artikelnummer: 578626

Per koker

72ªfl

4 zakken

97€°d

Per zak 18.24

7
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HOE ONT-
WIKKELEN 
ZE TEGEL-
LIJM?

Fliesenmeister betekent letterlijk ‘tegel-

meester’ en zo beschouwen de Duitsers 

een tegelzetter ook. Als meester. Voor wie 

‘goed’ niet goed genoeg is. Veiligheid, 

controleren en testen. Het zijn de drie meest 

gebruikte woorden tijdens de rondleiding. De 

Duitse ‘pünktlichkeit’ is hier dan ook meer 

dan zichtbaar. Van streng gecontroleerde 

vrachtwagens tot palletinspecties. Niets 

wordt aan het toeval overgelaten. We treden 

een brandschone fabriek binnen en Wilfried 

begint enthousiast te vertellen. “Bij het pro-

duceren van tegellijm komt veel kijken. Iets 

wat moeilijk af te lezen is van foto’s of bij het 

zien van een tegellijm. De moderne tegel van 

vandaag de dag met een grootte van 60 bij 

60 centimeter vraagt om een kwalitatief goe-

de tegellijm. Een complexe samenstelling van 

zand, cement en drie tot vier additieven, zo-

genoemde hulpstoffen, maken het product. 

De juiste hoeveelheid van elke stof zorgt voor 

de kwaliteit. Van sommige stoffen is maar 

30 gram, oftewel 1 glas, nodig op 3.000 kilo 

tegellijm. Wanneer de perfecte samenstelling 

gevonden is volgen er praktijktesten. In een 

praktijkruimte test men de tegellijm op hech-

ting. Extreme omstandigheden op het gebied 

van water, hitte en vorst moet de tegellijm 

doorstaan. Wanneer de lijm geslaagd is volgt 

er een meting op het gebied van flexibiliteit. 

Speciaal voor ondergronden die nog kunnen 

bewegen of uitzetten, zoals houten vloeren. 

Als de lijm ook hier een 10 scoort kan het 

produceren starten.” 

Veevoer
Grote afvulmachines, ooit ontwikkeld voor 

veevoer, beslaan de fabriekshal in Augsburg. 

Alles is geautomatiseerd. De medewerkers 

die er rondlopen hebben alleen een contro-

lerende functie. Afgevulde zakken worden 

gewogen en komen via een transportband op 

een pallet terecht. Elke zak heeft zijn eigen 

unieke nummer. Dit nummer bestaat uit de 

pallet waar de tegellijm op terecht komt. 

Maar ook het chargenummer, de productie-

Ooit stonden zij aan de wieg van de spijkerbroek. Ze ontwikkelden de 
kleurstof die de spijkerbroek ook vandaag de dag nog blauw maakt. We 
hebben het over BASF. Een indrukwekkende wereldspeler in de chemi-
sche industrie, met als dochtermaatschappij PCI. De naam die vaak op 
de zakken tegellijm prijkt. Wilfried Brouwer van PCI Nederland neemt 
ons mee naar het Duitse Augsburg. Waar we één van de drie fabrieken 
van PCI vinden. En waar ze goed weten wat de tegelzetter, in het Duits 
Fliesenmeister, van vandaag nodig heeft voor zijn tegelklus. 
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datum- en tijd. Vervolgens komen de pallets 

in het logistieke centrum van PCI terecht. 

Vanuit daar vervoeren transporteurs de zak-

ken naar de vestigingen van Bouwmaat. 

Groen licht 
Maar wat gaat er vooraf aan het productie-

proces en ontwikkelt PCI de nieuwe produc-

ten volledig zelf? “Niet alleen”, antwoordt 

Wilfried. “In Europa werken wij met panels. 

Buitendienstmedewerkers die een korte lijn 

hebben met onze eindgebruikers. Zij bunde-

len de beste verwerkingswensen en ideeën. 

Deze komen vervolgens naar voren tijdens 

het verkoopleidersoverleg. Officieel hè? Daar 

bespreken ze de mogelijkheden. Bij groen 

licht gaat het idee naar ‘Labo 2’. Daar werkt 

30 man. Zij kijken naar welke grondstoffen 

nodig zijn en waar we die vandaan moeten 

halen. Later in het ontwikkelproces bootsen 

zij daar ook de werkelijkheid na. Droogte, 

zon en regen; in klimaatkamers maken de 

producten alle omstandigheden mee. Als het 

product klaar is besteedt men veel aandacht 

aan verpakkingseisen. Daarna introduceren 

we het product en ligt het in de groothandel. 

Na verloop van tijd maken we het cirkeltje 

rond. We vragen de eindgebruiker door mid-

del van een enquête of het aan zijn verwach-

ting voldoet. Want dat is het belangrijkste: de 

mening van onze Fliesenmeister.”

‘Droogte, zon en regen;  
in klimaatkamers maken de producten  

alle omstandigheden mee.’

Wilt u meer zien van de fabriek  
van PCI? Bekijk dan het  
filmpje van deze dag op  

Allesvoorslimmerbouwen.nl 

WILT U MEER 
ZIEN VAN DE 
PCI FABRIEK?

PCI Nanofug Premium 5 kg
• Diverse kleuren 
• Voegbreedtes van 1 tot 10 mm 
• Na 2 uur beloopbaar 
• Voor dubbelhardgebakken keramiek,  

ook met lage wateropname

15¢›Voorbeeld kleur zilvergrijs
Artikelnummer: 583505

1272016 BOUW [PCI].indd   4 17-08-16   16:32



ALLES uitgave 2 jaargang 1 | 201610

TEGELEN
ALS EEN MEESTER MET SCHÖNOX

10

Schönox HTL Pastalijm 16 kg
• Verbruik ca. 1,0-3,5 kg/m²
• Voegbaar na ca. 5 uur
• Geschikt voor tegels  

over tegels zonder  
voor te lijmen

• Blijvend hoog elastisch
• Artikelnummer: 466636

Schönox Kim- en hoekafdichtingsset voor badkamers
• Verbruik ca. 1,6 kg/m²
• Betegelbaar na 5 uur
• Inhoud: 4 kg Schönox HA,  

12 m Schönox kimband,  
1 kwast en 1 snijmes

• Artikelnummer: 
576293

Schönox SHP Acrylaatgrondering  
1 kg en 5 kg
• Verbruik ca. 100 gr/m²
• Speciale grondering  

voor gladde, dichte  
en niet-zuigende  
ondergronden

• Binnen en buiten
• Artikelnummers:  

563234 en 557269

Schönox KH  
Hechtdispersie 1 liter
• Verbruik ca. 40-100 gr/m²
• Vochtbescherming  

voor gipsgebonden 
ondergronden

• Artikelnummer: 464341

Schönox SLK Plus  
poederlijm 15 kg
• Verbruik ca. 1,3-2,2 kg/m²
• Voegbaar na ca. 16 uur
• Geschikt voor wanden en vloeren, 

binnen en buiten
• Artikelnummer: 572561

Schönox SK Poeder  
tegellijm 25 kg
• Verbruik ca. 2,1-3,0 kg/m²
• Voor binnen en buiten
• Voor tegels over tegels (binnen)
• Artikelnummer: 067817

10¢⁄
33§‡

30¶°

MEER WETEN?    KIJK OP BOUWMAAT.NL

51¢‹

13€‚

Voorbeeld 1 kg
Artikelnummer: 563234

4 zakken

GRATIS*
VOEGMORTEL EN 

KIT OP KLEUR 
T.W.V. q17€™

*Bij 6 zakken Schönox SK

4=3

86ª‡
115ªfld

Per zak 21.74
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Eurocol Bouwpasta 
2000 18 kg
• Elastische pastategellijm
• Vochtbestendig
• Vanaf 0°C verwerkbaar
• Hoge aanvangskleefkracht
• Artikelnummer: 379417

Eurocol Europrimer 
quartz voorstrijk- 
middel 7 kg
• Gebruiksklare pastavorm
• Vochtbestendig 

voorstrijkmiddel voor  
gesloten ondergronden

• Geschikt voor 
vloerverwarming

• Artikelnummer: 570687

Eurocol Dispersieprimer 099
• Verkrijgbaar in  

1 en 10 liter
• Acrylaatprimer met  

impregnerende werking
• Universeel toepasbaar
• Voor binnen en buiten
• Artikelnummers:  

241406 en 062453

Eurocol Speciaalvoeg  
WD Tegelvoeg 706 5 kg
• Diverse kleuren
• Flexibel en waterdicht
• Voor keramische tegels
• Universeel voegmateriaal  

met versnelde afbinding

Bouwmaat Poeder-
tegellijm 705 25 kg
• Kleur: grijs
• Geschikt voor vloerverwarming
• Hoogwaardige en flexibele lijm
• Voor wand- en vloertegels
• Artikelnummer: 560291

4•fl

20∞™34€°

GEHECHT
AAN KWALITEIT

MEER WETEN?    KIJK OP BOUWMAAT.NL
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Eurocol Speciaallijm  
Poedertegellijm 705 25 kg
• Kleur: grijs
• Universeel, voor binnen en buiten
• Vocht- en vorstbestendig
• Flexibel en waterdicht
• Artikelnummer: 322313

GRATIS*
EUROCOAT 685 T.W.V. 

€30.08

* BIJ AANKOOP 
VAN 6 ZAKKEN

EEN
GOEDE
KEUS

Voorbeeld 1 liter
Artikelnummer: 241406

Voorbeeld kleur antraciet
Artikelnummer: 547438 9¡™

26ª›

32¡fi
IN PRIJS 

VERLAAGD!

TEGELEN
ALS EEN MEESTER MET SCHÖNOX
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Een altijd vochtige natte ruimte 
blijft met gebruik van de wedi 
plaat waterdicht en schimmelvrij. 
Door de eenvoudige montage en 
het lage eigen gewicht is wedi  
een standaard in de bouw. 

‘Wedi, onmisbaar 
onder iedere tegel’
Iedere wedi plaat wordt per stuk geprodu-

ceerd, waarbij gebruik gemaakt wordt van  

de meest geavanceerde productiemethode 

om een vlakke en waterdichte plaat te  

garanderen. Dankzij een zeer speciale XPS 

kern biedt de wedi plaat een waterdichte 

oplossing. De XPS kern is een lichtgewicht 

schuim met een zeer hoge dichtheid. 

Fundo, de kant-en-klare inloopdouche

Inloopdouches geven ruimtes een brede 

uitstraling en zijn, in het bijzonder in combi-

natie met een sleufdrain, uiterst nauwkeurig 

te plaatsen. Wilt u een specifieke plaat ge-

bruiken? Naast de standaard wand, plafond 

en vloerplaten levert wedi ook kant-en-klare 

doucheplaten. Putten en douchegoten zorgen 

nog wel eens voor waterschade. Met de wedi 

doucheplaat oplossingen is dit verleden tijd.

 

Geïntegreerde oplossing 

De put of lijngoot is volledig opgenomen in de 

doucheplaat net als de afvoer. Het complete 

systeem geeft een waterdichte oplossing. 

Minimale inbouwhoogte

De Fundo begint al met een oplossing  

vanaf 20 mm voor houten vloeren.  

De badkamervloer ophogen in verband  

met het leidingwerk, is niet meer nodig.

Oplossingsgericht

Wedi Fundo kent oneindig veel oplossingen. 

Het element is in talrijke formaten en met 

verschillende wedi afvoeren verkrijgbaar. 

De wedi Fundo is uiterst geschikt voor  

nieuwbouw en renovatie. Passende  

afsluitende afschotprofielen zorgen daarbij  

voor een mooie overgang naar de wand  

of aangrenzende tegelvloer. 

GEGARANDEERD 
WATERDICHT

12 ALLES uitgave 2 jaargang 1 | 2016 Advertorial

Verkrijgbaar in diverse afmetingen,  

waaronder: 900x900, 1000x1000,  

1200x1200, 1500x1500 mm.*

Verkrijgbaar in de diverse opbouwhoogtes: 

Fundo Ligno 20 mm, Fundo Primo 40 mm, 

Riolito 50 mm, Plano vanaf 65 mm.

 *Voor overige (hoogte)maten naar: 

bouwmaat.nl
wedi.de/nl/

Fundo Ligno douchevloer-
element met puntafvoer
• Afmeting: 900x900 mm
• Dikte slechts 20 mm
• Artikelnummer: 581411

172ºfi
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TOEN

Een tegelzetter heeft na gemiddeld  
500 lesuren gouden handjes

FEITEN & CIJFERS

Van Utrecht
Naar Boedapest

Koffie

PROFESSIONELE 
TEGELZETTERS

25.6 MILJOEN M2 VAN 
NEDERLAND IS BETEGELD

EEN TEGEL- 
ZETTER  

TEGELT  
GEMIDDELD  
5 MILJOEN  
TEGELS IN  
ZIJN LEVEN64  

JAAR

BETALEN CONSUMENTEN  
GEMIDDELD AAN ‘LEGLOON’

€32∞‚  
PER M2

9,6 KG
GEMIDDELD WEEGT EEN M2

DÉ TEGELZETTER

Gemiddeld voegt een tegelzetter 1436  
kilometer in zijn carrière: van Utrecht  
naar Boedapest

Een doorsnee  
tegelzetter gaat  

op zijn 64ste  
met pensioen

Zijn er actief in Nederland

Gemiddeld werken  
tegelzetters 40%  
van hun tijd gebukt.  
Knieklachten komen veel  
voor onder tegelzetters.4 op de 10 tegelzetters drinkt zijn koffie met 

melk en suiker. 3 op de 10 helemaal zwart.

ONZE TEGEL- 
ZETTER IS EEN  

WIJS MAN 

ER BESTAAN HONDERDEN 
TEGELWIJSHEDEN  

IN NEDERLAND EN HET  
AANTAL GROEIT  

NOG STEEDS

66%

40%

Van de Nederlandse  
badkamers is kleiner dan 8 m2.  

Toch spenderen we er  
10 tot 20 minuten per dag.

GOUDEN HANDJES

3.925

30x60 cm

Op dit moment  
is een tegel van  
30x60 cm het  
meest populair

1272016 BOUW [Infographic].indd   2 17-08-16   17:23



Tegelnivelleringssystemen
Zes jaar geleden bracht Rubi zijn eerste levelsysteem op de markt  
en vele jaren later gebruikt praktisch iedereen, die gekalibreerde  
tegels groter dan 60x60 legt, dit soort systemen. Onlangs heeft  
Rubi zijn nieuwste systeem toegevoegd aan het uitgebreide  
Bouwmaat-assortiment, het zogeheten Delta Level Systeem (DLS).

Het Delta Level Systeem: de oplossing voor zakkende en niet gelijk 
liggende vloer- en wandtegels. 

NIVELLEREN 2.0 

Voor het juiste gebruik adviseren  

wij een vol lijmbed van tenminste  

4 mm dik. Voorzie de tegel aan de

achterzijde ook van lijm; Buttering 

Floating. Dit vanwege de dikte van

het kunststof voetje.

STAP 1
VOL LIJMBED 

Zorg voor een voldoende hoge  

lijmribbel, zodat de te plaatsen tegel 

wel de kans krijgt om het hoogte 

niveau te halen van de vorige tegel. 

Met een te lage lijmribbel ontneemt 

u dit systeem de mogelijkheid om te 

nivelleren. 

STAP 2
HOGE LIJMRIBBEL

De keg wordt altijd geplaatst vanaf  

de pas gelegde tegel in de richting 

van de overige gelegde tegels.  

Dit ook vanwege het aantrekken  

van de keg met de tang.

STAP 3
DE KEG

Het verwijderen van de clips is zeer 

eenvoudig: u schopt of slaat tegen  

de zijkant van de clip.

STAP 4
DE CLIP  
VERWIJDEREN

IN 4 STAPPEN NAAR EEN  
VLAKKE VLOER OF WAND

De clips zijn verkrijgbaar in 2 verschillen-

de hoogtes en 3 verschillende diktes.  

De lage clips zijn er voor tegels van  

3 tot 12 mm en de hoge voor tegels  

van 11 tot 12 mm. De dikte van de  

clip is ook bepalend voor de voeg- 

breedte. Ze zijn verkrijgbaar in 1 mm, 

1,5 mm en 2 mm dik. Voor bredere  

voegen combineert u het systeem  

met bredere tegelkruisjes van  

bijvoorbeeld 3, 4 of 5 mm.

39§·d

34ªfi

Rubi Delta Level Systeem
• Voor wand- en vloertegels 3-20 mm
• Voegbreedtes van 1 mm, 1,5 mm,  

en 2 mm of groter
• Inhoud: 100 levelling clips,  

100 keggen en een tang
• Artikelnummer: 700840

Tip
Gebruik de Rubi 45° lijmkam.  

De schuine vertanding  
van 45° zorgt voor meer  

comfort, waardoor minder 
kracht nodig is!

Advertorial14 ALLES uitgave 2 jaargang 1 | 2016
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“Wij zijn gespecialiseerd in betonrenovatie, 

betonconservering, vloercoating, balkon-

systemen en waterdichtingstechnieken: wij 

maken een waterdichte bak en brengen daar  

de tegelafwerking op aan. Hiervoor gebruiken 

wij graag producten van PCI, zodat de klant 

een goede garantie heeft op waterdichtheid.  

Via Allesvoorslimmerbouwen.nl ontvangen 

wij standaard tegelklussen, maar daarnaast 

ook uniek werk of badkamerrenovaties. Een 

fijn platform waarmee wij extra opdrachten 

ontvangen!”

NIEUW VAN 
BOUWMAAT!

Allesvoorslimmerbouwen.nl is hét 
nieuwe platform van Bouwmaat. 
Een platform voor de vakman die 
voorop wil lopen met:

• Meer werk en tevreden klanten
• Slimme services
• Het laatste vaknieuws

Benieuwd naar onze scherpe partneraan-

biedingen? Of bent u op zoek naar meer  

werk en tevreden klanten? 

Naam: Alex Strating

Bedrijf: 033 Tegelwerken & Advies

Website: www.033tegelwerken.nl

Naam: Tessa de Jong

Bedrijf: RATOS

Website: www.ratos.nl

“Met 033 Tegelwerken & Advies richt ik mij 

naast het standaard tegelwerk, ook op design 

tegelwerk. Op Schiphol betegelde ik de lounge 

‘Modern Dutch’. Een betegelde loungehoek 

waar Nederland op zijn best weergegeven 

wordt. Na een verhuizing van Groningen naar 

Amersfoort, bleek Allesvoorslimmerbouwen.nl 

dé oplossing te zijn om mijn bedrijf, met ruim  

20 jaar tegelervaring, hier in de regio op de  

kaart te zetten. Bouwmaat is voor mij een  

vertrouwd adres als ondernemer en zo dus  

ook Allesvoorslimmerbouwen.nl.”

Tip
 

Net verhuisd naar een 
andere regio? Gebruik 

Allesvoorslimmerbouwen.nl 
om uw netwerk te vergroten 
en opdrachten te ontvangen 

in uw nieuwe 
werkgebied! Meld u gratis aan op

Allesvoorslimmerbouwen.nl/aanmelden en 
maak gebruik van de voordelen!

15
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Leica Lino lijnlaser L2
• Bereik: 15 meter
• Zelfstellend
• Grote uittreedhoek
• Laserlijnen: verticaal en horizontaal
• Inclusief vergrendelfunctie
• Artikelnummer: 583349

Leica laserafstandsmeter  
Disto D210
• Afstandmetingen tot 80 meter
• Oppervlaktemetingen, volumemetingen, 

schilders- en pythagorasfunctie
• Nauwkeurigheid ± 1,0 mm
• Opslag tot 10 resultaten
• IP54 stof- en spatwaterdicht
• Artikelnummer: 585724

175-d199-d

129-169-

STRAKKE
LIJNEN

16 ALLES uitgave 2 jaargang 1 | 2016

7 Industries hoeklaser
• Bereik: 30 meter
• 90°
• Inclusief etui
• Artikelnummer: 602089

105-a

89-
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STRAKKE
LIJNEN

Toen in 1951 de twee broers  
Boada in het dorp Rubi in Spanje 
de tegelsnijplank uitvonden,  
hadden ze niet durven dromen 
dat 65 jaar later hun snijplanken, 
zaagmachines en gereedschap-
pen in meer dan 120 landen  
worden gebruikt en verkocht. 

Er is in die 65 jaar al heel wat veranderd,  

maar een aantal basiseigenschappen  

staan nog steeds als een huis: 

• Het directe zicht op de snijlijn.

•  De mogelijkheid om de snijwieltjes aan  

te passen aan de tegel. 

In de daarop volgende jaren werden vele 

evoluties en innovaties toegepast om de 

steeds grotere, hardere en moeilijkere tegels 

te kunnen bewerken. Zo zijn er verschillende 

breeksystemen ontwikkeld om sneller en 

beter te kunnen werken.

Ook vandaag de dag nog wordt er continue 

gezocht naar verbeteringen en innovaties, 

zodat de vakman het beste gereedschap in 

huis heeft voor zijn klus en type tegels.

Hoe doet Rubi dit?

Dit doet Rubi door zo dicht mogelijk bij de 

tegelzetter te staan, om de kennis en ervarin-

gen vanuit de praktijk te projecteren op hun 

snijplanken, gereedschappen en machines. 

Dit wordt gedaan in het eigen Rubi Techno-

logiecentrum waar ze voortdurend bezig zijn 

met innovatie en verbetering, waardoor voor

professionals in de bouw overal ter we-

reld steeds nieuwere en betere producten 

beschikbaar zijn. Rubi organiseert iedere dag 

promotionele activiteiten en demonstraties 

wereldwijd. Rubi heeft vele mogelijkheden 

om gebruikers te trainen: op het hoofd- 

kantoor, tijdens demonstraties of op locatie. 

Tijdens deze trainingen wordt uitgelegd hoe 

u de tegelsnijmachines en andere producten  

zo efficiënt mogelijk kunt gebruiken.

Ook dit jaar breidt Rubi het meer dan ruime 

assortiment tegelnsnijplanken uit met een 

totaal nieuwe innovatieve snijplank; de TZ.  

Deze breekt de dikste keramische tegels,  

van bijvoorbeeld 2 cm dik, zonder de  

basiseigenschappen van destijds te  

verloochenen. 

Een uitzonderlijk design 

De TZ heeft een uitzonderlijk design en 

wordt geleverd in een sterke canvas tas met 

doorgang voor de transportwielen van de 

plank. Het heeft een breekkracht van maar 

liefst 4 ton en zal verkrijgbaar zijn in verschil-

lende lengtes van 85 cm tot 2200 cm. Het 

hydraulisch breeksysteem is volledig nieuw 

ontwikkeld en zeer sterk. Toch is Rubi er  

in geslaagd om het gewicht van de plank 

laag te houden door toepassing van hoog- 

waardige lichte, ultra sterke materialen.  

Ongetwijfeld ziet u binnenkort de nieuwe  

snijplank aan het werk tijdens een  

demonstratie op uw Bouwmaat-vestiging.  

Nieuwsgierig? Kom naar de première  

tijdens de Bouwbeurs 2017! 

RUBI 65 JAAR  
ERVARING!

Rubi tegelsnijplank  
TR 700 S
• Tegeldikte: 6-15 mm
• Breekkracht: 600 kg
• Maximale snijlengte: 70 cm 

Diagonaal: 50x50 cm
• Zijsteunen voor tegels van  

groot formaat
• Inclusief snijwiel 6 en 10 mm
• Artikelnummer: 564763

319-s

269-

17Advertorial
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Naam:             Toon Klaassen (71)

Bedrijf:            Klaassen Klusbedrijf

Werkt sinds:   1960 in de tegelbranche

Naam:             Jordy Verhagen (19)

Werkt sinds:    2014 in de tegelbranche

Werkt als:        Allrounder bij Fritz  

              

          Bouwservice Website: 

    www.klusenonderhoudswerken.nl &TEGELEN: 
TOEN    NU

Tegels met houtlook in plaats van simpele witjes en  
lijnlasers in plaats van een waterpasslang. In de loop  
der jaren is er veel veranderd op het gebied van  
tegelverwerking. Vakmannen Toon Klaassen en Jordy 
Verhagen weten er alles van. De een is op zijn oude dag 
nog steeds actief als tegelzetter, terwijl de ander net  
zijn opleiding heeft afgerond en vol enthousiasme het 
vak leert onder een baas. Tijd voor een goed gesprek  
tussen beide mannen. 

‘Ik ben mijn werkzaamheden aan het  

afbouwen, maar dat is moeilijk voor mij.  

Ik heb nog veel plezier in het tegelen, al 

laten mijn versleten knieën dat niet altijd 

meer toe.’ 

Mooiste klus ‘Een tegeltableau aan de 

voorgevel van een bungalow in Drunen.  

Ik ben er lang mee bezig geweest, maar 

het resultaat was erg bijzonder.’

‘Ik wil eerst een paar jaar het vak leren 

onder een baas. Als ik genoeg heb  

gespaard en kan investeren in goed  

gereedschap ga ik voor mezelf beginnen.’ 

Mooiste klus ‘Ik heb een badkamer 

betegeld met houtnerf tegels, afgewisseld  

met mozaïekstrips met boomschors- 

motief. Een hele uitdaging, maar met  

een geweldig resultaat.’ 

&TEGELEN: 
TOEN    NU

1272016 BOUW [Vroeger_Nu]_P18_21.indd   1 17-08-16   17:30



MEER WETEN?    
KIJK OP ALLESVOORSLIMMERBOUWEN.NL

19

Toon Klaassen is op zijn leeftijd nog steeds actief als tegelzetter.  

Vloeren tegelen vindt hij het mooiste wat er is. Jordy Verhagen is in  

de leer bij een bouwservicebedrijf en is een ster in het tegelen van  

wanden. ‘Een soort Lego voor volwassenen’, zegt Jordy lachend. Op  

de vraag wat er de afgelopen jaren in de tegelbranche is veranderd, 

begint Toon enthousiast te vertellen. ‘Toen ik begon werkte ik voor- 

namelijk met tegels van 10 bij 10 centimeter. Tegenwoordig zijn tegels 

veel en veel groter.’ Dat kan zijn collega Jordy beamen. ‘Ik tegel bijna 

alleen maar met wandtegels van 30 bij 60 centimeter. Die maat is nu erg 

in, maar dat is over twintig jaar weer anders.’ Op het gebied van smaak 

is er de afgelopen jaren veel veranderd, vertelt Toon. ‘Vroeger had je  

de keus uit witte, zwarte of ivoorkleurige tegels, maar tegenwoordig 

heb je tegels met voelbare houtnerven of een betonlook. Een badkamer 

bestond voorheen uit vier wanden, maar nu heb je een opstapje hier  

en een nisje daar.’ 

Inwassen en afsponsen

‘Vroeger legde ik alle tegels in specie, want we hadden geen lijm.  

Ik heb nu nog steeds een hekel aan lijmen, maar het kan vaak niet 

anders’, gaat Toon verder. De jonge vakman is anders gewend. ‘Wij 

lijmen bijna alles en dat gaat veel sneller’, vertelt Jordy. ‘Dat klopt’, 

aldus Toon. ‘Als ik vroeger een wand van tien meter in de specie moest 

zetten, was ik daar een hele dag mee bezig. Voor het inwassen van de 

tegels gebruikte ik lange tijd een pap van cement, zilverzand en water. 

We gooiden het over een tegelvloer en dan trokken de voegen zich 

vol. Daarna gooiden we er nog een keer droog zilverzand, cement en 

zaagmeel overheen en dan konden we de vloer afpoetsen. Dat gaat 

dan weer sneller dan nu’, zegt Toon. Zijn jonge buurman knikt instem-

mend. ‘Wij werken alleen maar met kant-en-klaar voegmiddel. De tegels 

moeten na het voegen grondig worden schoongemaakt, anders blijf je 

cementsluier zien. Ik moet een vloer minstens drie keer afsponsen om 

een mooi resultaat te krijgen. Een tijdrovende klus, maar het voordeel is 

dat je strakkere voegen krijgt’, aldus Jordy. 

Waterpasslang 

Tegenwoordig heb je veel hulpmiddelen om de tegels strak te zetten. 

Toen Toon begon hadden ze daar hun eigen trucjes voor. ‘Ik gebruik nog 

steeds vaak een waterpasslang in plaats van een lijnlaser, waardoor je 

zeker weet dat je waterpas werkt.’ Jordy luistert met verbazing en vult 

aan. ‘Er zijn veel hulpmiddelen, maar uiteindelijk moet je het zelf doen.’ 

Daar is Toon het mee eens. ‘Vroeger hadden we al die hulpmiddelen 

niet en begonnen we gewoon met tegelen. Het was niet erg als je niet 

helemaal netjes uitkwam in de hoek. Nu zou ik dat nooit meer zo doen 

en zorg ik dat een tegelwand symmetrisch is.’ 

&TEGELEN: 
TOEN    NU

“Vroeger legde ik alle tegels in  
specie, want we hadden geen lijm’
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Mondkapjes en veiligheidsbrillen 

Als het om veiligheid gaat, is er een duidelijk 

verschil tussen de mannen. ‘Ik heb nooit 

kniebeschermers om gehad en lag vroeger 

met mijn knieën in de natte specie. Nu heb ik 

last van versleten knieën. Een echte tegelzet-

terskwaal’, vertelt Toon. Dat de opleidingen 

en tegelbranche nu beter letten op veiligheid 

weet Jordy als geen ander. ‘Ik was verplicht 

een certificaat te halen, waarmee je aantoont 

veilig te werken. Als ik een tegel moet slijpen, 

doe ik een mondkapje voor om te voorkomen 

dat ik fijnstof inadem. Ik probeer mezelf aan 

te leren om op de juiste manier te tillen en ik 

heb oordoppen en een veiligheidsbril. Ik pro-

beer mijn gezondheid optimaal te houden.’ 

Toon vindt het verstandig, maar begint er niet 

meer aan. ‘Ik heb nooit oordoppen in. Het is 

niet goed te praten, maar toen ik begon werd 

daar niet op gelet.’ 

Het vak is de afgelopen jaren erg veranderd. 

Toon heeft het onder zijn neus zien gebeu- 

ren. ‘Toen ik begon waren er in Eindhoven  

ongeveer vijf tegelzetbedrijven. Nu lijkt er  

op elke straathoek wel een tegelzetter te 

zitten’, vertelt hij. Jordy herkent dat, maar  

gelooft in zijn eigen kracht. ‘Als je handig 

bent, kun je zelf een wand tegelen, maar  

het netjes krijgen is een ander verhaal.  

Ik ben ervan overtuigd dat mensen  

uiteindelijk toch voor kwaliteit kiezen. Ik  

hoop dat ik in de toekomst een eigen zaak 

heb en dat ik op mijn 71e nog hard kan  

werken.’ Toon geeft hem nog een laatste 

advies. ‘Plezier in het vak hebben, is het 

belangrijkste wat er is. Ik zou je ogen en  

oren goed de kost geven. Investeer in  

goed gereedschap en ga niet voor een  

paar euro werken. Dan kom jij er wel!’  

&TEGELEN: 
TOEN    NU

Nieuwsgierig naar Toon en Jordy? 
Proef de sfeer en bekijk het filmpje 
op Allesvoorslimmerbouwen.nl

KENT U NÓG  
LEUKERE  

SPREUKEN? 

Nieuwsgierig naar
het interview

DE LEUKSTE  
TEGELWIJSHEDEN

IK GOOGLE 
NOOIT! … 

MIJN VROUW  
WEET TOCH  

ALLES BETER!!!

ZWIJGEN  
IS GOUD,  

DUCT TAPE  
IS ZILVER

MANNEN BLIJVEN  
KINDEREN ALLEEN 
HET SPEELGOED  
WORDT DUURDER

Plaats ze op  

Facebook.com/bouwmaatnl.  

De leukste ontvangt zijn of  

haar spreuk op een  

Delfts Blauw tegeltje!  
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Met de introductie van Drystar 
Board 600 mm en AquaStuc  
gipspleister maakt Knauf haar 
assortiment voor de ideale  
natte ruimte compleet. 

AquaStuc gipspleister

AquaStuc is een basis- en afwerkpleister in 

één en speciaal ontwikkeld voor natte ruim-

tes. Ideaal voor wanden die niet of gedeel-

telijk worden betegeld. Met AquaStuc gips-

pleister bent u dus in één keer klaar. U hoeft 

wanden zonder tegels namelijk niet apart af 

te werken, zoals bij cementpleister wel het 

geval is. Wel tegels lijmen? Dat kan zonder 

voorstrijk als u de gipspleister openkrabt.

De nieuwe gipspleister is bijna zes keer  

meer waterafstotend dan een niet gehydro-

fobeerde gipspleister. Het gips biedt dan ook 

meer zekerheid tegen spatwater. Ideaal voor 

wanden in natte ruimtes. 

Drystar Board 600 mm breed

Drystar Board is een goede gipsplaat voor  

in de badkamer. Door de innovatieve  

combinatie van een high-tech vlies en  

een speciale gipskern, neemt deze gips- 

plaat zeer vertraagd water op. Drystar is  

net zo goed bestand tegen schimmels als 

een cementplaat. De plaat is dan ook ideaal 

voor wanden en plafonds die vaak met  

water in aanraking komen, zoals in  

badkamers. U verwerkt Drystar Board net  

zo gemakkelijk als een gewone gipsplaat. 

WILT U MEER WETEN?  
Op knauf.nl/deidealebadkamer  
staan alle technische specificaties  
van de pleisters en platen voor  
de natte ruimte.

NIEUW VOOR DE
NATTE RUIMTE

ZELF PROBEREN? 

ACTIE  
DRYSTAR BOARD

€1.-
INTRODUCTIE

KORTING 
PER ZAK

50%*
KORTING OP 

TOEBEHOREN
 

*  50% korting op de bijbehorende schroeven en  
filler bij aankoop van vier platen Drystar 600 mm.  
Actie geldt enkel in de vestigingen en niet  
op www.bouwmaat.nl 
 
Bekijk de actievoorwaarden op pagina 39

Bekijk de specificaties op pagina 39
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XL ALTIJD OP 
WWW.BOUWMAAT.NL
EN IN DE XL-VESTIGINGEN

OP STAP
MET GOED GEREEDSCHAP

Rubi ergonomische stoel SR-1
• Aluminium chassis met 7 wielen
• Verstelbaar in hoogte en helling
• Voor ergonomische en comfortable houding
• Artikelnummer: 579298

Bent u zittend een snelle  
tegelzetter? Bouwmaat daagt  

u uit! Kom op vrijdag 16 september 
tussen 7.00 en 15.00 uur naar  

Bouwmaat Sloterdijk en leg in één 
minuut de meeste tegels zittend op 
de Rubi SR1 ergonomische stoel. 

Wint u deze Grand Prix?  
Dan neemt u de stoel mee naar huis! 

Rubi stofzuiger  
AS-30 PRO  
1400 watt
• Voor droog en nat zuigen
• 30 liter
• Inclusief: slang+mondstuk  

35/37 mm en spleet hulpstuk, stalen 
buizen, natte borstel,  
filter vochtige spons en  
HEPA filter drogen

• Alleen te gebruiken  
met stofzuigerzakken

• Artikelnummer: 587024

129§‚d

99-
829-d

699-

DOE MEE & WIN

Rubi tegelzaagmachine 
DC-250 850 1500 watt
• Waterkoeling van zaagblad,  

45° afstelhaak
• Geïntegreerde wielset
• Inclusief zaagblad  

250 mm
• Max. zaaglengte:  

98 cm/diagonale  
zaagsnede:  
69,5x69,5 cm

• Artikelnummer: 587021

ALLES uitgave 2 jaargang 1 | 201622

159-

Kijk Live mee
en juich ze naar de overwinning op 
Allesvoorslimmerbouwen.nl 
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Rubi kniebeschermer gelvulling
• Zeer comfortabele ergonomische  

kniebeschermers
• Schokbestendig
• Stabiel en voorkomt hierdoor  

overbelasting van kniebanden en pezen
• Artikelnummer: 574142

59€fid

99º‚d39ªfid

34ªfi

205ªfid

169-

Rubi Dry Gres  
droogborenset 
• Inhoud: droog  

diamantboren  
Ø 28, 35, 43, 68 mm  
en boorgeleider

• Artikelnummer: 579287

Rubi inwasset 
Inhoud:
• Sweepex basisstuk  

en spons
• 45° lijmspaan 10/10 mm
• Rubber inwasspaan
• Wasboy
• Artikelnummer: 576107

61¡fiw

49ªfi

49ªfi

75-

Rubi tegelnivelleringsset
• Voor sneller plaatsen van tegels
• Tegels vanaf 30x30 cm
• Tegels met dikte tussen 3 en 20 mm
• Voorkomt verschuiven tijdens  

uithardingsproces
• Graniet en marmer plaatsen zonder 

correctiewerkzaamheden achteraf
• Voor vloeren en wanden
• Set bestaat uit: tang,  

100 strips en 100 kapjes
• Artikelnummer: 575895

Perfecmate tegelzaagmachine Pro-Cat 
• 560 watt - 230 volt
• Voor natzagen van tegels
• Schijf Ø 180 mm
• Asgat 25,4 mm
• Artikelnummer: 571032

Super Prof Pure Flowline lijmspaan 
• Vol lijmbed door over elkaar  

heen vallende lijmrillen
• Geen holle ruimtes onder tegel
• Ergonomische lederen handgreep
• Artikelnummer: 705526

25£™
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TEGELS
& PROFIELEN

6§fl

Wandtegel 15x15 cm
• Wit
• Glans of mat
• 1 m² per pak
• Op basis van witte scherf
• Artikelnummers:  

533947 en 546866

Vloertegel Stark 60x60 cm
• Graphite 
• 1,44 m² per pak
• Goede slijtklasse voor  

intensief gebruik 
• Toepasbaar in binnenruimte
• Geschikt voor vloerverwarming 
• Artikelnummer: 705107

21§‚

Vloertegel Salt & Pepper  
montagne 30x30 cm
• Donkergrijs
• 1,44 m² per pak
• Geschikt voor vloer en  

wand, vloerverwarming,  
openbare ruimte/garages

• Hardheid 9
• Artikelnummer: 589700

13¶‡

Wandtegel 20x25 cm
• Wit
• Glans of mat
• 1,5 m² per pak
• Geschikt voor wand
• Artikelnummers:  

589708 en 589709

14€‹

Schlüter Tegelprofiel RVS
• Tegeldikte: 0,8 mm, 10 mm en 12,5 mm 

Voor perfecte afwerking van tegels
• Nu ook met voegenribje

Schlüter Tegelrandprofiel Aluminium
• Tegeldikte: 10 mm 
• Aluminium recht wit gelakt tegelhoekprofiel
• Voor perfecte afwerking van wandtegels
• Artikelnummer: 590892

26§‡

19¢‡

voor een 
mooie AFWERKING

ALLES uitgave 2 jaargang 1 | 201624

Voorbeeld ES100 RVS recht  
Tegeldikte 10 mm  
Artikelnummer: 591333

Per vierkante meter 9.56

Per vierkante meter 9.49

Per vierkante meter 15.00

Per vierkante meter 6.66

Per pak

Per pak

Per pak

Per pak

1272016 BOUW [Tegels_schluter].indd   1 17-08-16   16:17



Trots prijkt hij op de voorpagina 
van dit magazine: de altijd goed-
lachse tegelzetter Maikel Albers. 
Een vriendelijke Brabander die 
zijn vak verstaat en voor niets 
minder gaat dan het afleveren van 
uitstekend vakwerk. Voor veel 
Bouwmaat-klanten is tegelver-
werking onderdeel van een totale 
opdracht. Maar hoe ziet de klus 
bij een professionele tegelzetter 
eruit? Met welk gereedschap 
werkt hij graag en op welke 
opdracht kijkt hij trots terug? We 
brengen een bezoek aan Maikel, 
die tijdens het tegelzetten al onze 
vragen beantwoordt. 

Maikel heeft veel kennis van de producten 

die hij gebruikt en begint dan ook enthou-

siast te vertellen. “Bij het opnemen van de 

opdracht bedenk ik al de eerste tegeloplos-

singen. Die ideeën werk ik verder uit en maak 

hiervan een passende offerte. Voor elke soort 

tegel gebruik ik een andere lijm. Zo gebruik ik 

voor deze vloertegels van 60 bij 60 centime-

ter graag een poederlijm. Dit omdat vloerte-

gels harder gebakken zijn en beter hechten 

met poederlijm. Ondertussen zit ik alweer 15 

jaar in het vak. Ik weet precies welk product 

waar het beste tot zijn recht komt. Elke dag 

leer je weer nieuwe dingen, die je  

meeneemt naar de volgende klus.”

Tegel snijden
Maikel rijdt tijdens het gesprek naar Bouw-

maat Eindhoven de Hurk. Bij terugkomst 

sjouwt hij 20 zakken zandcement naar boven 

en praat nog even energiek verder. “Natuurlijk 

zet ik alleen vakwerk neer met behulp van de 

juiste producten en goed gereedschap. Deze 

vind ik in de schappen bij Bouwmaat. Ik werk 

graag met de tegelsnijplanken van Rubi. Voor 

het halen van hoeken uit tegels, gebruik ik 

een kleine slijptol.” Een korte demonstratie 

van de tegelsnijplank volgt. Met veel precisie 

snijdt hij de tegel en breekt deze vervolgens 

op zijn bovenbeen. “Kleine stroken snij ik in 

om daarna af te breken met een tang. Dit om 

het risico te vermijden dat er een hoek van 

de tegel afbreekt.” 

Rolls Royce en Aston Martin
“Op welke klus ik het meest trots ben?”  

Maikel stelt de vraag hardop. Na lang  

aarzelen komt er een grote glimlach op  

zijn gezicht. “Ik denk toch wel de klus bij 

autodealers. Bij garages als Rolls Royce en  

Aston Martin legde ik in totaal 1000 vierkante 

meter aan vloertegels. Dat die dure auto’s  

nu geparkeerd staan op door mij gelegde 

tegels. Dat maakt mij ongelooflijk trots.” 

ALLES OM  
TROTS OP  
TE ZIJN

25

26§‡

19¢‡
Naam:  Maikel Albers

Leeftijd:  32 jaar 

Standplaats:  Veldhoven

Bedrijf:   M. Albers Tegelwerken

Tegelzetter sinds:   2001

Website:  www.alberstegelwerken.nl

Bekijk de ‘timelapse’ van Maikel op 
Allesvoorslimmerbouwen.nl

BENIEUWD NAAR MAIKEL 
ZIJN TEGELKLUS?
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DE KEUZE VAN DE
TEGELZETTER
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Als markt innovator heeft InterDynamics 
speciaal voor de kleine diameters de 
boren voorzien van wax. Deze innova- 
tieve koelingsmethode heeft zijn doel 
inmiddels ruimschoots bewezen,  
getuige de vele positieve beoordelingen 
door vakmensen. Voor gebruik op  
haakse slijper (M14) of (accu)boorma- 
chine (zeskant). Beschikbaar in de  
maten: 6, 8, 10 en 12 mm.

De ideale oplossing voor het snel en 
eenvoudig droogboren in alle soorten 
tegels en natuursteen. Ook extra harde. 
Voor gebruik op haakse slijper (M14) of 
(accu)boormachine (zeskant). Met M14 
aansluiting beschikbaar in de maten: 20, 
27, 35, 45, 50, 60, 70 en 75 mm. Met 
zeskant aansluiting beschikbaar  
in de maten: 27, 32 en 35 mm.

De perfecte oplossing voor het voordelig  
boren van gaten in tegels, ook bij extreem 
harde steensoorten. Eenvoudig op elke 
(accu)boormachine te plaatsen. Beschik-
baar in de maten: 4, 6, 8, 10, 12, 18, 22, 25, 
32, 35, 38, 40, 50, 60, 68, 73 en 110 mm.

DIAMANT TEGELBOREN DROOG MET WAX

DIAMANT TEGELBOREN DROOG

DIAMANT TEGELBOREN NAT

Tegelboorset 10-delig NAT
• 10 diamantboren met  

diameter 8 mm tot 73 mm
• Inclusief boorgeleider met zuignap, 

watertoevoersysteem en tegelvijl 
• Geleverd in koffer
• Artikelnummer: 561955

Diamant tegelboorset 
M14 5-delig WAX
• Inhoud: 2x6 mm, 2x8 mm  

en 1x10 mm
• Geleverd in koffer
• Artikelnummer: 602136

159-d

129-

69-

Advertorial
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DIAMANT TEGEL-
ZAAGBLADEN
De serie Black Power diamant tegelzaagbladen is de absolute top in  
het zagen van wand- en vloertegels, graniet en marmer. De Black Power  
diamant tegelzaagbladen zijn extra dun met bladverdikking voor een  
lager geluidsniveau en hoogwaardige afwerking.

BLACK POWER

Black Power Premium tegelzaagblad
• Extra dun zaagblad
• Laag geluidsniveau door  

gepatenteerde bladverdikking

45-

55-

• Ø 115 mm
• Artikelnummer: 562314

• Ø 125 mm
• Artikelnummer: 562315

GRATIS
 TEGELBOOR 

DROOG 8 MM M14  

T.W.V. €15.-

Universeel Standard diamantzaagblad 125 mm
• Geschikt voor droogzagen van harde- en middelharde  

bouwmaterialen
• Door gatenstructuur extra koeling, betere stofafvoer en  

sneller zagen
• Artikelnummer: 502207

PERFECTPRO  
SLIM1 RADIO 

 T.W.V. 

€69.-

GRATIS*

24∞‚
* Bij aankoop van 5 universele zaagbladen.
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Festool 
stofzuiger  
CTL-midi

Rubi 
tegelsnijplank 
TR700-S 

PCI tegellijm FT Extra  
C2TE-S1 25 kg

Rubi tegelkruisje wit
• Verkrijgbaar in 1 mm,  

1,5 mm, 2 mm en 3 mm
• Verkrijgbaar per 300  

of 200 stuks

Festool Saneringsfrees  
RG130 E-set
• 1600 watt
• Verwijdert beton, estrik en  

deklagen op harde ondergronden
• Inclusief: diamantschijf DIA  

HARD-D130 130 mm,  
geleidezool, spanflens- 
garnituur, kopgatsleutel en  
SYS 5 met T-LOC

• Artikelnummer: 583469

400-a

349-

319-a

269-

756-q

599-

+GRATIS
FREESKOP

T.W.V. q192¢‚

q157-
KORTING

2€‚
IN PRIJS VERLAAGD!

Eurocol Speciaallijm  
Poedertegellijm  
705 25 kg

4=3

1

3 5

8

64

4

1

2

2

Meer weten over Rubi en de te-
gelsnijplank? Bekijk de aanbieding 
en lees het verhaal op pagina 17

Benieuwd naar de functies 
van deze stofzuiger? Bekijk 
de specificaties op pagina 31

Meer weten? Bekijk de specificaties en  
voorwaarden op pagina 11

Nieuwsgierig voor welke lijmbed- 
diktes deze tegellijm geschikt is?  
Bekijk deze aanbieding op pagina 7

32¡fi
IN PRIJS VERLAAGD!

72ªfl

4 zakken

97€°d

Per zak 18.24
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ALLES VOOR
EEN MOOI
RESULTAAT

Wand- en 
vloertegel 
30,5x60,5 cm
• Diverse kleuren
• 1,11 m² per pak
• Binnen en buiten  
• Hardheid 5

Wandtegel 30x60 cm
• Wit
• Glans of mat
• 1,25 m² per pak
• Geschikt voor wand

Vloertegel Stark 
60x60 cm

GRATIS*
VOEGMORTEL EN 

KIT OP KLEUR 
T.W.V. q17€™

GRATIS*
EMMER  

EUROCOAT 685 
T.W.V. q30º°

4=3

Schönox SK Poeder 
tegellijm 25 kg

33§‡

7

7

8 9

9

10

10

6

5

3

Nieuwsgierig voor welke lijmbed- 
diktes deze tegellijm geschikt is?  
Bekijk deze aanbieding op pagina 7

Benieuwd naar de gratis voegmortel  
en kit? Bekijk de aanbieding en  
voorwaarden op pagina 10 

Meer weten over deze tegel? 
Bekijk de specificaties 
op pagina 24

12¢°
16€⁄a

Per m2 9.98

Per pak

21§‚
Per m2 15.00

22¡fl
Per m2 19.96

Voorbeeld kleur grijs
Artikelnummer: 585184
Per pak

Voorbeeld glans
Artikelnummer: 589435
Per pak
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Goede resultaten, kwaliteit en 
schoon- en stofvrij werken  
leiden tot tevreden opdracht- 
gevers. Dit geldt zeker voor  
klussen waar renovatiewerk-
zaamheden uitgevoerd dienen  
te worden. 

Werken met de renovatiefrezen 
van Festool biedt u de oplos-
sing. Met de renovatiefrees RG 
130 freest u extreem snel grote 
oppervlakten vlak. Of het nu gaat 
om het afvlakken van beton, het 
verwijderen van vervelende 
lijmresten of andere mate- 
rialen. In combinatie met een 
Festool-stofzuiger doet u dit 
ook nog compleet stofvrij!  

Stofvrij werken bespaart u veel tijd, draagt 

bij aan een professionele naamsbekendheid 

en zorgt ervoor dat uw machine en ver-

bruiksmaterialen langer meegaan. Daarnaast 

beschermt het actief de gezondheid van u 

en uw klant. Vakmannen die met veel stof in 

aanraking komen, dienen op een verant-

woorde, veilige en vooral gezonde manier 

te werken. De RG 130 is goedgekeurd door 

TNO. Met deze machine kunt u 8 uur veilig  

en stofvrij werken in combinatie met  

een CT stofzuiger van Festool. 

30 ALLES uitgave 2 jaargang 1 | 2016

“Overtuig uzelf en test  
de machine 15 dagen  

GRATIS. Niet geheel  
tevreden? Geld terug”

STOFVRIJ  
RENOVEREN
MET FESTOOL

Advertorial

756-q

599-

Cost of ownership - duur in 
aanschaf of voordelig in  
gebruik?

Naast de kwaliteit en toegevoegde waarde 

van de RG 130 renovatiefrees kiezen veel 

vakmannen ook voor Festool om de unieke 

en uitgebreide service. Na registratie wordt 

uw machine voor 36 maanden beschermd 

met de SERVICE all-inclusive. Festool is 

hierdoor voordelig in gebruik en een veilige 

keuze. 

Onderdeel van de SERVICE all-inclusive is 

bijvoorbeeld de GRATIS reparatieservice. 

Uw machine wordt kosteloos gerepareerd 

in geval van schade. Ook slijtageonder-

delen als lagers en koolborstels worden 

kosteloos vervangen. Zelfs accu’s, wat een 

zeer kostbaar onderdeel is, vallen hieron-

der. Een ander uniek onderdeel van het 

complete servicepakket is dat Festool  

ook in geval van diefstal u tegemoet komt.  

Zo wordt u beschermd tegen hoge  

vervangings- of reparatiekosten. 

Festool Saneringsfrees 
RG130 E-set

* Bekijk de specificaties op pagina 28

+GRATIS
FREESKOP

T.W.V. q192¢‚

q157-
KORTING*
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GRATIS
2e DIAMANTSCHIJF

T.W.V. q45§‚

GEREEDSCHAP VOOR HET
BESTE RESULTAAT

Festool slijpsysteem  
DSC-AG 125 plus-fs 
• 1400 watt
• Zaagdiepte: 27 mm (op geleiderail 23 mm)
• Doorslijpsysteem met stofafzuiging en invalfunctie
• Inclusief geleiderail FS 800/2, afzuigkap DCC-AG 125,  

diamantschijf ALL-D125 Premium
• Inclusief systainer SYS 4 T-Loc
• Artikelnummer: 583361

MEER WETEN?    KIJK OP BOUWMAAT.NL
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Festool stofzuiger CTL-midi
• Geïntegreerde in-/uitschakelautomaat t.b.v. 

stofafzuiging voor elektrisch gereedschap
• Geschikt voor schuur-, frees-, zaag-  

en boorwerkzaamheden
• Geschikt voor droog- en natzuigen;  

bij natzuigen filter verwijderen
• Inclusief filterzak, afzuigslang  

Ø 32/27 x 3,5 m-AS, slangdepot  
en Sys-Dock met T-LOC functie

• Artikelnummer: 578950

Festool mengmachine  
MX 1000/2 E EF HS3R
• 1020 watt
• Ideaal voor mengen van  

egalisatiemassa, tegellijm, mortel,  
pleister tot 40 liter

• ErgoFix hoogte-afstelling met 
snelwisselfunctie

• 2-versnellingsaandrijving voor  
snel en licht mengen

• Artikelnummer: 583402GRATIS
STOFZAKKEN

T.W.V. q25¡‚

GRATIS
GARDE HS3 120/600LM 

T.W.V. q42-

400-q

281-q
349-

249-

355-q

299-
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KUNSTSTOF BAD 
AFDICHTEN IN 8 STAPPEN

Het afkitten van een kunststof bad lijkt zo eenvoudig.  
Volg het handige stappenplan om tot het beste resultaat 
te komen!

Verwijder eventuele cementsluier op de 

tegels met verdund zoutzuur of speciale 

cementsluier-verwijderaar. Maak een 

lichte verontreiniging schoon met 

Zwaluw Cleaner.

Tijdens het afkitten en gedurende de 

uitharding van de kit dient het bad  

volledig gevuld te zijn met water!

Silicone-No
• Diverse kleuren

• Elastisch blijvende afdichtingskit

•  Goed UV-, water-, vocht- en  

weerbestendig

•  Schimmelbestendig volgens  

ISO 846 B

Verwijder zorgvuldig de oorspronkelijke kit. 

Lastig bereikbare restanten verwijderen 

met Zwaluw Sili-Kill. Gebruik hiervoor een 

uitschuif stanleymes en snijd de kitvoeg  

zorgvuldig weg van de ondergrond.

Ontvet het kunststof 

bad vooraf goed met 

Zwaluw Cleaner.

STAP 1

STAP 4

SCHOONMAKEN

BAD VULLEN

RENOVATIE?

ONTVETTEN

STAP 2

STAP 3
Tip

  
Adviseer uw klant, naast goede  

ventilatie, om bij het schoonmaken van  
de badkamer en kitvoegen gebruik te 

maken van handwarm water met neutrale 
zeep. Andere middelen laten kitvoegen 

verkleuren en doet  
de schimmelwerende werking  

van de kit teniet.

GRATIS*

CLEANER EN FINISHER 

T.W.V. €14¶‹
*bij aankoop van 6 kokers

3§fl
Per koker vanaf
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Snijd de spuitmond op de juiste  
breedte af. Hierbij geldt als regel dat  
de breedte overeenkomt met de  
breedte van de voeg. 

Start met afkitten. Gebruik hiervoor de 

Zwaluw Silicone-No en vul de voeg  

volledig. Houd het pistool onder een  

hoek van 45° op de kitvoeg, voor het  

beste resultaat. Hierdoor wordt de kit 

onderin de voeg geperst. Breng de kitvoeg 

afwaterend aan. Kitvoegen met een holle 

vorm vervuilen en schimmelen sneller. 

Gebruik hier een haakse c.q. rechte tool 

voor. Ronde tools geven holle kitvoegen. 

Zwaluw houten spatels zijn hiervoor het 

beste geschikt en hebben een lange 

levensduur.

Bevochtig de voegoppervlakte en 

naastliggende ondergronden met  

Zwaluw Mixed Finisher. Werk binnen 

enkele minuten af m.b.v. een spatel.

Zodra de kit is aangebracht, afgewerkt  

en uitgehard moet het bad tenminste nog 

24 uur met water gevuld blijven.  

Ondergronden nawassen met water om 

de Zwaluw Mixed Finisher te verwijderen.

STAP 5
SPUITMOND 

STAP 6
AFKITTEN

AFWERKEN 

45o

STAP 7

STAP 8

Wist u dat snijkanten van tegels niet  

hechten? Breng de kit tenminste  

4 mm op de geglazuurde kant van de  

tegel en 4 mm op het bad aan. 

SNIJKANTEN  
TEGELS

Wist u dat?

Houd het pistool onder een 
hoek van 45O op de kitvoeg.

24

Advertorial

Tip
Gebruik bij natuursteen  

of marmer Zwaluw 
Silicone-NM!
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EEN  
PUZZEL  
VAN  
DUIZENDEN  
TEGELS 
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Amsterdam is sinds een paar maanden een  

bijzondere fiets- en voetgangerstunnel rijker.  

In de Cuyperspassage naast het Centraal station  

is een Delfts Blauw tegeltableau van 110 meter  

lang te aanschouwen. Tegelzetter en Bouwmaat- 

klant Andries Planting uit Lemmer had  

de taak om de bijna 80.000 tegels op de juiste 

plaats aan te brengen. Tegen welke uitdagingen 

liep hij aan? 

ER 33.000 VLOER-
TEGELS EN 46.000 
WANDTEGELS ZIJN 
GEBRUIKT VOOR 
DIT PROJECT?

Wist u dat?

Grote en kleine koopvaardijschepen, haringvissers 

met grote netten, woeste golven, zeemeeuwen;  

het is allemaal te zien op het Delfts Blauwe tegel- 

tableau van 110 meter lang en tien meter breed in de 

Cuyperspassage naast station Amsterdam Centraal. 

Een gigantische klus volgens tegelzetter Andries 

Planting (62), die de tegels aanbracht in opdracht van 

Koninklijke Tichelaar Makkum, Nederlands oudste 

producent van ambachtelijk sieraardewerk. ‘Ik noem 

het ook wel de grootste puzzel ter wereld.’ Een tegel- 

tableau uit het begin van de 18e eeuw van tegel- 

schilder Cornelis Bouwmeester, te zien in het  

Rijksmuseum, vormde de inspiratiebron. Aan Planting 

de taak om de bijna 80.000 tegels een voor een op 

de juiste plek aan te brengen. ‘Ik ben nauw betrokken 

geweest bij het inpakken van het keramiek en de 

nummering van de tegels. Als je duizenden tegels in 

handen krijgt, wil je weten waar ze moeten komen. 

Het tableau is opgedeeld in verschillende segmenten 

van ongeveer dertig tegels breed, die allemaal een 

nummer kregen. Ik legde de tegels telkens op  

nummer klaar, plakte ze tegen de wand en  

controleerde of ze op de juiste plaats zaten.’ 
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Uitdagingen genoeg

Planting had ongeveer vier maanden de 

tijd om de 33.000 vloertegels en 46.000 

wandtegels aan te brengen. Dat bracht een 

tijdsdruk met zich mee, maar hij is wel wat 

gewend. Naast het betegelen van badkamers 

en keukens, werkt Planting in opdracht van 

Koninklijke Tichelaar Makkum regelmatig mee 

aan grote projecten in binnen- en buitenland. 

De fiets- en voetgangerstunnel in Amsterdam 

was een van zijn mooiere klussen, maar geen 

gemakkelijke. ‘Het tegeltableau in de tunnel 

loopt over in het plafond en dat was een 

uitdaging. Ik moest eerst de lijm tegen het 

plafond smeren, dan de tegels er tegenaan 

plakken en vervolgens voegen. Als je je 

lichaam maar een kwartslag draait, zit de 

tegel al verkeerd. Voor een wand sta je recht, 

maar bij een plafond werk je boven je hoofd. 

Dat was niet de enige uitdaging waar we 

voor stonden. Als je de tunnel ingaat, loop je 

eerst wat naar beneden en na een tijdje wordt 

de ondergrond vlak. Ik moest het tegelwerk 

daarop aanpassen en heb twee verticale rijen 

tegels aan beide kanten aangesneden, zodat 

de afbeelding mooi meeloopt met de tunnel. 

Dat moest absoluut goed gaan, want anders 

klopte het tableau niet meer. Best spannend, 

maar het is hartstikke mooi geworden.’ 

Vandalisme

De fiets- en voetgangerstunnel is sinds eind 

2015 in gebruik door het publiek en verbindt 

het centrum van Amsterdam met het IJ. Voor 

de ondergrond werd gewerkt met Aquapanel 

van Knauf en alle verwerkingsproducten zijn 

geleverd door Eurocol BV. ‘Voor buitenprojec- 

 

ten werk ik samen met Eurocol. Zij stellen 

vooraf een technisch rapport op en adviseren 

welke producten ik het beste kan gebruiken. 

Eurocol geeft een garantie af over de levens-

duur van de producten, waardoor ik geen  

risico loop als er iets kapot gaat.’ Aangezien 

het om een openbare ruimte gaat, waren 

er een aantal vereisten waar de tegels aan 

moesten voldoen. ‘We hebben gebruik ge-

maakt van dubbelhard gebakken tegels, die 

vorstbestendig zijn. Daarnaast moesten we 

rekening houden met vandalisme. De tegels 

hebben een anti-graffiti laag, waardoor de 

verf niet in de tegel kan trekken en met een 

hogedrukspuit te verwijderen is. De tegels 

in het voetgangersgedeelte zijn voorzien 

van een speciale coating tegen vuil en zijn 

ongeglazuurd, anders waren ze te glad om 

overheen te lopen. In het midden van de vloer 

zit een strook van 50 cm breed met speciale 

blindengeleidetegels. De tunnel moet tenslot-

te voor iedereen goed toegankelijk zijn.’ 

Na vier maanden keihard werken werd de op-

levering gehaald en was Planting blij met zijn 

volgende klus: een badkamer betegelen. ‘Die 

afwisseling tussen grotere en kleinere klussen 

bevalt mij hartstikke goed. Een badkamer 

betegelen doe je alleen en je hebt weer met 

andere uitdagingen te maken. Een raam waar 

je rekening mee moet houden of de combi-

natie van verschillende soorten tegels. Ik doe 

het met even veel plezier als een complexe 

klus, want ook een kleine klus kan leiden tot 

iets groters. Ik zeg altijd: ‘Ik kom net zo graag 

langs voor vier tegels boven het aanrecht!’ 

EEN  
PUZZEL  
VAN  
DUIZENDEN  
TEGELS 
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‘Als je duizenden tegels in  
handen krijgt, wil je weten  
waar ze moeten komen’
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Andries Planting: ‘Ik ben erg te spreken 

overkant-en-klare Eurocol Majolicol 

pastategellijm die je niet hoeft aan te 

mengen met water. Het scheelt een 

aantal extra handelingen en dat leverde 

ons veel tijd op tijdens het project in 

Amsterdam. Het Eurocol voegsel dat we 

hebben gebruikt is sinds kort vernieuwd 

en daar ben ik erg enthousiast over. 

Tijdens het voegen komt er altijd wel een 

klein beetje voegsel over het keramiek 

heen. De tegels moet je op tijd schoon-

maken, want anders trekt het voegsel in 

de tegel. De droogtijd van voegsel is nu 

langer, waardoor het prettiger werken is.’

37

Bent u benieuwd naar meer werken  

van Andries Planting? Kijk dan op  

www.andriesplanting.nl

TEGELLIJM  
EN VOEGSEL

Eurocol Majolicol pastategellijm 
• Superelastische pastategellijm
• Verlijmen van: wandtegels, DHG- en grestegels, 

mozaÏek, natuursteen, bouw- en isolatieplaten
• Ondergronden: plaatmaterialen,  

tegelwerk, buitengevelisolatie- 
systemen, cement- en  
gipsgebonden

• Artikelnummer: 062399

Bekijk ons 360-graden filmpje op  
Allesvoorslimmerbouwen.nl, aanschouw  
het prachtige tegelwerk en fiets op uw  
eigen tempo door de tunnel!

360OZelf door de  
tunnel fietsen?

15%
KORTING

26∞‹d

22∞fi
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MEER WETEN?    KIJK OP BOUWMAAT.NL

Bouwmaat primer
• 1 of 5 liter
• Droogtijd: ca. 2 uur
• Optimale hechting
• Kant en klaar
• Voor zuigende ondergronden
• Artikelnummers: 572614 en 572615

BOUWMAAT DAT  
ZIT GEBEITELD

Bouwmaat pastategellijm 
16 kg
• Universele, elastische en 

vochtbestendige pastalijm
• Acrylaatdispersie in gebruiksklare 

pastavorm
• Voor wandtegels
• Artikelnummer: 554178

Bouwmaat 
afdichtingsset 4 kg
• Inhoud: 4 kg coat, 12 meter band
• Afdichten van uit- en inwendige 

hoekaansluitingen
• Doorvoeren en afvoeren
• Gebruik in combinatie met afdichtband
• Geschikt als beschermende laag op 

vochtgevoelige ondergronden
• Artikelnummer: 590649

Bouwmaat voegmiddel 5 kg
• Wit en grijs
• Universeel, flexibel en waterdicht
• Fijne structuur
• Geschikt voor vloer- en wandverwarmings- 

constructies
• Binnen en buiten
• Artikelnummers: 590647 en 590648

24€⁄ 25§⁄

Bouwmaat voorstrijk 
zuigend 2,5 kg
• Voorstrijk voor sterk  

of onregelmatig zuigende 
ondergronden

• Plaatmateriaal, gips- en 
steenachtige ondergronden

• Artikelnummer: 590650

9∞‹ 7€°5€›Voorbeeld 1 liter
Artikelnummer: 572614

WIJ DAGEN DE STERKSTE UIT!

DOE MEE EN LEER WÉL
DE JUISTE TILWIJZE 

MIS HET NIET! VRIJDAGMIDDAG 16 SEPTEMBER 
BIJ UW BOUWMAATVESTIGING. LET THE GAME 
BEGIN! DE STERKSTE WORDT BOUWMAAT POWER-
LIFTERRR 2016 EN WINT EEN SAMSUNG TABLET! 

MEER INFO? BOUWMAAT.NL/STERKSTE

ALLES uitgave 2 jaargang 1 | 201638
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Knauf Goldband Quick 
Pleistergips 25 kg
• Vanaf 5 mm laagdikte
• Ca. 4,5 kg per 5 mm/m²
• Ca. 70 minuten 

verwerkingstijd
• Artikelnummer:  

583838

Knauf Spraykontakt 10 kg
• Gebruiksklaar
• Verbruik: 75 m²/emmer
• Sneldrogend binnen 2 uur
• Goed verspuitbaar
• Artikelnummer: 573921

Knauf Stuc-primer geel
• 5 kg of 15 kg
• Verbruik: 75 m²/emmer
• Sterk en wisselend zuigende 

ondergronden
• Artikelnummers: 384219 en 384227

Knauf LSP 650  
Cementpleister 25 kg
• Na 3 uur overtegelbaar
• Snelhardend
• Artikelnummer: 578962

Knauf gipsplaat H2
• Diverse afmetingen
• Geïmpregneerde gipskartonplaat
• Waterwerend

Knauf Aquapanel Indoor
• Afmeting: 90x120 cm
• Dikte: 12,5 mm
• Cementgebonden plaat
• Artikelnummer: 502398 

Knauf Aquastuc  
Gipspleister 25 kg
• Vanaf 10 mm laagdikte
• Ca. 9,4 kg per 10 mm/m²
• Artikelnummer:  

702215

Knauf Drystar Board
• Afmeting: 260x60 cm
• Dikte: 12,5 mm
• Artikelnummer: 602323

7§·

34ª‚

7¡fl

18∞fl

17¢‡

51€⁄15•‡

COMPLEET
ASSORTIMENT VOOR DE NATTE RUIMTE

MEER WETEN?    KIJK OP BOUWMAAT.NL

BASIS

ZEKERHEID

ZEKERHEID

ULTIEME
ZEKERHEID

39

BASIS

ULTIEME
ZEKERHEID

€1.-
INTRODUCTIE

KORTING 
PER ZAK

50%*
KORTING OP 

TOEBEHOREN
 

*  50% korting op de bijbehorende schroeven en filler bij aankoop van vier platen Drystar 600 mm. Actie geldt enkel in de vestigingen en niet op www.bouwmaat.nl

11ª‚d

10ª‚

Voorbeeld afmeting 260x60 cm
Dikte 12,5 mm
Artikelnummer: 402225

Voorbeeld 5 kg
Artikelnummer: 384219
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MEER WETEN?    KIJK OP BOUWMAAT.NL

SCRAPER
VOEGEN KRABBEN WAS NOG  
NOOIT ZO GEMAKKELIJK

ALLES TEGELEN / ALLES VOOR SLIMMER BOUWEN

ALLES uitgave 2 jaargang 1 | Geldig van 11 september t/m 8 oktober 2016

TEGELEN

135-d

99-

WEBTOPPER
ALLEEN OP BOUWMAAT.NL

Rubi scraper 250 elektrische 
voegenkrabber 
• Voeg verwijderen zonder tegel te breken
• 3 snelheden
• Inclusief 1,5 mm en 3 mm messen
• Artikelnummer: 702350

GRATIS
VOEGENSCHRAPER 2 MM

T.W.V. q16§›

&TOEN    NU
Van specie tot lijm:  
wat is er veranderd?

EEN PUZZEL  
VAN DUIZENDEN  
TEGELS
Fietsen door de Delfts  
Blauwe tunnel in Amsterdam

HOE ONTWIKKELEN
ZE TEGELLIJM?
Op naar de fabriek in Duitsland
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