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Hoe lastig de klus in eerste instantie ook lijkt, het
eindresultaat van een échte vakman mag er altijd
zijn. stukadoors, tegelzetters, allround vakmannen,
ze gaan lastige uitdagingen niet uit de weg. Dat
zien we aan de prachtige wanden en vloeren die
in woningen, kantoren en andere panden worden
opgeleverd. Bouwmaat helpt u als vakman graag
om deze kwaliteit te blijven realiseren. Ruimtes
krijgen zo een nieuw gezicht en indeling. Als
vakman maak je met kwaliteit het verschil! In deze
ALLES Wand & Vloer benadrukken we kwaliteit als
visitekaartje voor uw klus. We nemen een kijkje in
de keuken bij Knauf voor het Klick Board en gaan
in gesprek met Bruil over de unieke samenwerking
rondom het Bouwmaat eigen merk.
We zoomen in op trends, zoals de betonlook
van Ardex Pandomo en het buitenstucwerk van
Knauf Skinsysteem. Ook belichten we innovatieve
producten, zoals de wedi douchevloeren en de
Rubi oplossingen voor slim tegelwerk.
We spreken Meester Restauratiestukadoor
Jorrit Kauffman over het ambacht stucen.
Naast zijn ervaring en aanpak deelt hij
ter inspiratie één van zijn prachtige
projecten. Ook tonen we op
allesvoorslimmerbouwen.nl
stappenplannen om de klus uit
te leggen en zijn er inspiratie- en
instructievideo’s ontwikkeld.
Heeft u tips, vragen of
opmerkingen? Laat het ons weten
via klantenservice@bouwmaat.nl.
Veel lees- en kijkplezier!
Rob Klifman
Algemeen Directeur

Rolt niet terug

(uitgerold is uitgerold)

(gladde boven- en onderkant)

Ziet u dit teken op een pagina in ons
magazine? Dan hebben wij online meer

www.PCI-Afbouw.nl
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50% minder lijmverbruik

Bekijk de video

Een magazine vol inspiratie, handige producten,
interviews en interessante oplossingen!
Een greep uit het magazine:

informatie over dit onderwerp. Van
video’s tot sfeer proeven; u vindt het
op bouwmaat.nl/alles-wand-en-vloer.

HOOFDREDACTEUR Ilona van der Veen, MANAGER MARKETING Harry Straten, CATEGORIEMANAGEMENT Eric Reijnhout/ Allard Teunissen, CREATIE Jako Potze, TEKST Bouwstijlmedia/
René Eenhoorn, ONLINE Danique van Leek, FILM René Eenhoorn, FOTOGRAFIE Giesbers Communicatiegroep/Thijs Hoefnagels, DRUKKERIJ Revon
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.
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“De hoek van het Klick Board is direct
strak, stevig en hoeft niet verder
behandeld te worden.”

Complete badkamerverbouwing
met veel oog voor de bewoner
Joop is een ervaren vakman en in
Barendrecht bezig met een badkamerklus. Joop gaat de badkamer
geheel opnieuw opbouwen. Volgens
de wens van de opdrachtgever moet
de inrichting levensloopbestendig
zijn. Zo kan de bewoner op latere
leeftijd blijven genieten van zijn badkamer. Joop beperkt de overlast tot
een minimum door via een raam een
grote afzuigslang vanuit de badkamer
naar buiten te brengen.
In de hoek van de badkamer moet
een standleiding omkleed worden.
Aan de andere kant van de ruimte
wil Joop een nisje maken. Met Klick
Board gaat hij de leiding omkleden
en met Knauf Diamond Board werkt
hij de nis af.

Bekijk de video
bouwmaat.nl/alles-wand-en-vloer

Bij Bouwmaat helpen we u graag. Niets gaat ons te ver en dat bedoelen we dan ook met ALLES VOOR SLIMMER BOUWEN. Dat ‘alles’
nemen we letterlijk. Tijdens het hele proces voor, tijdens en na de
aankoop van een product staan we voor u klaar. We volgden het
traject van een aankoop en gingen mee met vakman Joop den
Broeder uit Breda. Voor een badkamerklus in Barendrecht kocht
hij Knauf Klick Board bij zijn Bouwmaat-vestiging.

KIJK OP BOUWMAAT.NL

Persoonlijke aandacht
In de Bouwmaat-vestiging te Breda
informeert Joop aan de balie wat
er op het gebied van Klick Board
beschikbaar is. De medewerker
legt uit welke varianten in het schap
liggen en Joop besluit dat de variant
met één klickprofiel van 250x250 mm
breedte degene is die hij nodig heeft.
Hij wil voor de verwerking van het
product ook de bijpassende
producten van Knauf gebruiken.
Met Knauf Diamond Board schroeven
wordt deze keiharde gipsplaat tegen
metalen staanders gemonteerd.
Deze schroeven zijn ideaal in
combinatie met het Klick Board
omdat ze de plaat mooi glad houden.
Er komt geen gips naar buiten als je
met deze schroeven boort.

De staanders zijn ook bij Bouwmaat
verkrijgbaar maar al eerder geplaatst.
Klick Board vraagt om een minimale
afwerking, alleen de schroefgaten en
naden waar het Klick Board tegen
de muur is bevestigd, hoeven te
worden afgewerkt. Joop past hiervoor
Knauf Uniflott voegenvuller toe.
Met de medewerker bespreekt
Joop in de vestiging de te kiezen
materialen. Na de aankoop kan hij
met zijn klus beginnen.

HET PRODUCT:

KNAUF KLICK BOARD

Klick Board wordt geproduceerd in een fabriek in Nederland. Hier worden
gipsplaten van Diamond Board geproduceerd, van grondstof tot eindproduct.
De plaat heeft een hogere gipsdichtheid en is daardoor keihard, maar ook
vochtbestendig, zodat deze geschikt is voor een badkamerklus zoals Joop
uitvoert. Machinaal worden deze voorzien van een uitsparing waar het
klickprofiel in verwerkt wordt, inclusief de beschermende transportstrip die
hier overheen komt. Deze strip moet verwijderd worden voordat aan de verwerking wordt begonnen. Deze innovatieve gipsplaat is ideaal om een hoek-,
koof- en kolomomkleding te maken. Klick Board wordt vlak aangeleverd, om
het transport te vergemakkelijken. Hierna wordt de plaat handmatig in elkaar
geklikt. Eenmaal geklikt, dan zit de gipsplaat direct stevig vast en kan deze niet
meer los worden geklikt. Deze strakke hoek kan om bijvoorbeeld een leiding
heen geplaatst worden. Het Klick Board is in meerdere varianten bij Bouwmaat
verkrijgbaar: met één of twee klickprofielen.
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Knauf Diamond Board

Een veelzijdige gipskartonplaat, zo hard als diamant

Ten opzichte van de traditionele manier van bouwen van een hoek of koof
biedt Klick Board de nodige voordelen. Er kan erg snel mee gewerkt worden.
De verwerking is eenvoudig en biedt tegelijkertijd een zeer sterke en strakke
hoek, waar geen ander materiaal meer voor nodig is om deze af te werken.
Ook zijn minder profielen nodig vergeleken met standaard gipsplaten.
Dat scheelt niet alleen tijd, maar ook geld. Met het Klick Board kunt u tot
50% meer winst maken. U werkt er tot wel 60% sneller mee en kunt
deze uren dus gebruiken voor andere opdrachten. Een eenvoudig
rekenvoorbeeld laat dit zien:

OFFERTE: 4 meter koof,
20 x 20 compleet

€ 240,-

(per meter: € 35,- montage + € 25,- afwerken = € 60,-)
KlickBoard methode

Traditionele methode

€ 60,-

Materiaal
(plaat, profielen, afwerking, stuc)

€ 25,-

Materiaal
(plaat, profielen, filler)

Arbeid (3 uur x € 40,-)

€ 120,-

Arbeid (1 uur x € 40,-)

€ 40,-

WINST: € 240,- min € 145,-

€ 95,-

WINST: € 240,- min € 100,-

€ 140,-

50% MEER WINST!

De producten van Knauf staan garant voor hoogwaardige kwaliteit
Diamond Board heeft een hogere gipsdichtheid dan een standaard gipskartonplaat. Daardoor is hij enorm
stootvast, ideaal om wanden langdurig mooi te houden. En zorgt de plaat voor een betere geluidsisolatie,
een hogere brandwerendheid én hij is toe te passen in natte ruimtes. Verkrijgbaar in diverse handzame
formaten, zoals de eenmansplaat 10 mm en 12,5 mm dik, Diamond Board 600 mm breed, diverse toiletplaten
en uitgevoerd als Klick Board – om supersnel een strakke hoek, koof of omkokering te maken.

Vochtbestendig

Enorm stootvast

Meer weten over Knauf oplossingen? Knauf.nl

Extra brandwerend

Geluidsisolerend

Snelle en slimme verwerking
Op de klus in Barendrecht laat Joop
zien hoe het Klick Board verwerkt
wordt. Hij heeft al eerder met dit
materiaal gewerkt en weet uit ervaring
dat er snel en efficiënt mee gewerkt
kan worden. Waar voorheen losse
gipsplaten werden gebruikt voor het
omkleden van een leiding, is dit met
Klick Board veel sneller te doen en
is geen specifieke afwerking voor
de hoek meer nodig. In de badkamer heeft hij één van de muren al
voorbewerkt met een voorstrijk, zodat
een goede hechting ontstaat. Met
Knauf AquaStuc is een andere muur
al gestuct. Deze vochtregulerende
gipspleister is speciaal voor de natte
ruimtes ontwikkeld en tot wel zes
keer meer waterafstotend dan een

niet-gehydrofybeerde gips.
Waar de leiding omkleed wordt door
het Klick Board, zijn door Joop al
twee metalen profielen bevestigd.
Zo kan het Klick Board, met één
klickprofiel, direct vastgezet worden.
Nadat het Klick Board op maat is
gezaagd, klikt Joop de gipsplaat vast.
Hierna wordt deze tegen de metalen
staanders geplaatst en worden de
Knauf Diamond Board schroeven om
de 16 cm gemonteerd. De omkleding
van de leiding is nu een feit. Wat opvalt, is de strakke hoek van het Klick
Board, stevig en vochtbestendig.
In slechts luttele minuten is door Joop
zo een fraai afgewerkte omkleding
gemaakt. Dat is nog eens slimmer
bouwen!

KIJK OP BOUWMAAT.NL
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“Vroeger maakten
we onze eigen mortel”

Het is inmiddels een vertrouwd concept in dit magazine. Zet twee
vakmannen, een ervaren vakman en jong talent, samen aan de
koffietafel bij een Bouwmaat-vestiging. Laat ze praten over hun vak
en er gebeurt altijd iets bijzonders. Dit keer nodigden we stukadoors
Victor van de Wetering (53) en Elton Hoxha (34) uit bij Bouwmaat
Nijmegen om van gedachten te wisselen. Wat zijn de belangrijkste
veranderingen in het vak en wat vinden zij ervan?

“De juiste mensen en het juiste
materiaal, maken alles mooi”

Sneller en lichter werk
Elton kijkt met ontzag naar zijn oudere
collega, maar knikt wel instemmend. “Ik
ben opgegroeid in een aannemersfamilie

Naam:

Victor van de Wetering

Bedrijf:

V
 .L. van de Wetering Stucadoor- en Schildersbedrijf

in Albanië. Ondanks mijn leeftijd weet
ik precies waar Victor het over heeft. 20
jaar geleden werkten ze daar zoals we
hier 40 jaar geleden deden. Ik ben ook
nog steeds fan van de traditionele manier
van stucen. Kwalitatief is het denk ik de
beste manier. Het is echter duur en ook
zwaar. Stukadoors gaan tegenwoordig
ook veel langer mee. Traditioneel werken
is echt niet meer van deze tijd omdat het
tegenwoordig allemaal veel sneller kan
en moet.” Victor vult aan: “Als je vroeger
met de raap 30 meter op een dag haalde,
was je echt een hele goede stukadoor.
Met een machine haal je nu makkelijk
80 meter, zonder te zweten.”

een omslag. Toen kwamen er ook lichtere
zakken, terwijl er eerst alleen zakken van
50 kilo waren. Ook de opkomst van
machinaal werken is belangrijk geweest.
Zeker als je met meerdere stukadoors
een hele bouw moet gaan maken, werkt
dat gewoon goed. Neem zo’n Knauf
Ritmo, een kleine gipsspuit, dat werkt
gewoon perfect.” Elton vult aan:
“Ik besteed veel tijd en aandacht aan
machinaal werken. Het bespaart zoveel
energie. Die energie kun je weer inzetten
voor de volgende klus. Je kunt bovendien niet kiezen voor een traditionele
aanpak als de bewoners er de volgende
dag in moeten, bij wijze van spreken.
Door moderne methoden en technieken
heb je ook de mogelijkheid om qua
snelheid op de wens van de klant in
te springen.

Werkt sinds: 1991 als professional
Handig gebruik van een bierfles
“Er is veel veranderd”, gaat Victor door.
“De eigen mortel is vervangen voor kanten-klare gipspleisters. Ook voorstrijken
zijn beter geworden. Voor een betonnen
muur was er vroeger helemaal geen
voorstrijk. Dat moest je vertinnen.
Je maakte een papje van bijna puur
cement en dat ging op de muur voor de
hechting. Sierlijsten moest je vroeger
echt zetten in plaats van plakken. Als
je dan een oude lijst moest repareren,
was de mal vaak kwijt. Gelukkig heeft de
onderkant van een bierfles precies de benodigde ronding voor de lijst. De bierfles
is dan ook veel op deze manier gebruikt."

Zowel Victor als Elton zijn graag geziene gasten bij Bouwmaat in Nijmegen en komen
er dagelijks. Victor is 53 jaar en zit inmiddels 30 jaar in het vak. “Ik doe stukadoors- en
schilderwerk. Nadat ik eerst voor verschillende bazen heb gewerkt, ben ik in 1991 voor
mezelf begonnen.” Elton is 34 jaar en is sinds 2001 schilder. “Ik heb mijn eigen bedrijf
sinds 2006. Vanaf 2010 houd ik me ook bezig met stukadoorswerkzaamheden en heb
ik drie stukadoors in dienst.”
Eigen mortel en kantlatten
Victor begon zijn carrière bij onze oosterburen. “Ik heb het vak in Duitsland geleerd,
van een hele oude stukadoor en op de traditionele wijze. Dat was keihard werken.
We maakten nog onze eigen mortel. Als je bij een klus kwam aanrijden, lag er zes kuub
zand voor de deur, een hele berg cement en stonden er twee bakken. De bakken vulde
je met ongebluste kalk en werd met water geblust. Dit werd vervolgens door de specie
gedaan als bindmiddel. Die specie werd buiten gedraaid en naar binnen gereden door
een opperman. Hij zorgde er voor dat de stukadoors door konden gaan werken. Van de
specie maakten we een muur. Hoekijzers hadden we nog niet. We zetten kantlatten. Die
zette je waterpas en daar smeerde je de wand op. Als die uitgehard was, kon je verder
met de volgende wand.

KIJK OP BOUWMAAT.NL

Naam:
Elton Hoxha
Bedrijf:
Schilder&Stucwerk Hoxha
Werkt sinds: 2001 als professional

Slimmer werken en de klantwens
Hoewel met enige weemoed wordt gekeken naar ‘de goede oude tijd’, zijn beide
stukadoors enthousiast over de vooruitgang. Victor: “Vanaf de jaren ’90 zie je

Kansen voor echte vakmannen
Beide vakmannen zien ook een keerzijde
aan de vooruitgang. Stucen is echt
vakwerk maar een wit pak maakt je nog
geen stukadoor. De basis van het vak
blijft een ambacht en juist door innovaties is het belangrijk dat je materiaalkennis op orde is.” Elton: “Tijdens de crisis
gingen klanten voor goedkoop maar
kregen hierdoor geen echte vakman over
de vloer. Ze zijn door schade en schande
wijs geworden en zijn mede daardoor
nu erg kritisch. Ik denk dat dit positief
is voor de echte vakman. Die weet wat
hij doet en goed advies kan geven.”
Victor: “Daar ben ik het helemaal mee
eens, collega.”
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Kuri de robotassistent
Deze ruim 50 cm hoge Home robot
helpt in huis, maar ook tijdens een klus.
Het lijkt toekomstmuziek maar Kuri, de
robotassistent maakt langzaam maar
zeker haar opmars. Kuri kan helpen
bij praktische zaken zoals het vinden
van uw spullen, aangeven wanneer
de droogtijd voor het stucwerk voorbij
is of een bestelling doorgeven aan
Bouwmaat. Tevens zorgt ze met haar
ingebouwde speakers voor de nodige
muzikale ondersteuning.

DE NIEUWSTE
APPARATEN
De vakman is er dol op: handige apparaten die het
werk makkelijker en leuker maken. Ook voor deze ALLES
maakten we weer een mooie selectie vernuftige innovaties.

MAKEN HET WERK
EENVOUDIGER EN
OOK LEUKER!

GADGETS
THE MUSIC
SOUNDS
BETTER
WITH YOU

ALLES
IN ÉÉN...
GraalPhone
Smartphone, computer, tablet en 3Dcamera. U heeft ze óf allemaal bij zich óf
minimaal één keer per dag in uw handen.
Hoe handig zou het zijn als u ze allemaal
makkelijk en compact mee kan nemen
naar een klus? Zo heeft u altijd alles bij de
hand, wat ruimte en gedoe scheelt. Met
de GraalPhone komt het eraan. Dit Zwitsers zakmes onder de gadgets is vanaf
eind 2017 beschikbaar!
Adviesprijs n.n.b. | www.graalphone.com

Adviesprijs 799,- | www.heykuri.com

Metofix Vochtmeter VM125

Bose Soundlink Revolve
bluetooth speaker
Eén van de eerste draadloze speakers op
bluetooth krijgt met de Revolve een vervolg.
Deze mini speaker is vers van de pers.
Graag een muziekje bij de klus? Het sleuren

met een grote radio is met deze handige
speaker voorgoed voorbij. Hij kan ook nog
eens tegen een stootje en tegen water.
Adviesprijs 229,- | www.bose.nl

Deze handige gadget maakt uw leven
als vakman een stuk gemakkelijker.
Het vochtgehalte van (harde)
bouwmaterialen meten zonder ze
te beschadigen? Snel en handig grote
oppervlakten meten? Met deze
professionele meter voor vloeren,
wanden en plafonds kan het allemaal!
Adviesprijs 143,90 | www.metofix.com
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TEGELS
NIVELLEREN
MET RUBI

1
We gaan nader in op één van de twee Rubi
nivelleringssystemen in het Bouwmaat assortiment:
Dit systeem kan toegepast worden voor het perfect plaatsen van zowel
wand- als vloertegels. Het is zeer geschikt voor het eenvoudig leggen van
grootformaat tegels vanaf 30x30 cm. Het Delta Levelling Systeem bestaat
uit een combinatie van clips, keggen en een tang. De normale clips zijn
geschikt voor een maximale tegeldikte van 3-12 mm. Interessant aan dit
systeem is dat de keggen opnieuw gebruikt kunnen worden en geen nieuwe
investering vergen. Daarnaast zijn de clips van uitstekende kwaliteit waardoor
het “afbreken” nagenoeg niet verkeerd kan gaan. Door gebruik te maken
van de clips wordt automatisch de voegbreedte gecreëerd. Er zijn daarom
verschillende voegbreedtes verkrijgbaar, van 1 mm tot 3 mm. Voor dikkere
tegels van 11-20 mm dikte zijn speciale ‘large clips’ te verkrijgen.

2

STAP 1
Creëer 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. Schuif de clip onder de vloertegel. In dit voorbeeld worden
30x60 cm vloertegels gelegd. Plaats twee clips op de lange kant en één op
de korte kant.

3

STAP 2
Leg vervolgens de volgende vloertegels op dezelfde wijze. Schuif de keg door de
clip heen vanaf de pas gelegde tegel in de richting van de overige gelegde tegels.

STAP 3
Op het eerste gezicht lijkt het een eenvoudige klus, het leggen
van vloertegels. Maar in praktijk blijkt dit een specialistische klus.
Het kost veel moeite en soms ook veel lichamelijke inspanning.
Om keramische tegels zonder ongelijkheden te kunnen plaatsen,
heeft Bouwmaat het Rubi Tile Level - tegelnivelleringssysteem in
het assortiment.

Bekijk de video
bouwmaat.nl/alles-wand-en-vloer

Het systeem zorgt ervoor, dat de tegel die hoger ligt naar beneden wordt gedrukt, zodat
er geen ongelijkheden ontstaan tijdens het plaatsen van de tegels. De installatietijd wordt
verminderd en het niveau van afwerking, en daarmee de tevredenheid van de klanten,
verhoogd. Een ander belangrijk voordeel van het Rubi nivelleringssysteem is dat de tegels
op hun plaats blijven liggen en niet zakken door o.a. het krimpen van de lijmen wat tijdens
de droging plaatsvindt. Normaal gesproken kost het extra tijd en materiaal om dit probleem
op te lossen.

Span de keg met behulp van de tang aan. Hierdoor wordt het onderlinge hoogteverschil opgeheven, zodat beide tegels dezelfde hoogte hebben. De tang heeft
een regelbare druk, die afhankelijk is van de dikte van de tegel.

4

Tip

GEBRUIK DE RUBI
45° LIJMKAM
De schuine vertanding
van 45° zorgt voor een
betere lijmribbel en
meer comfort!

STAP 4
Wanneer de complete tegelvloer
op deze wijze is gelegd, moet
de vloer 24 uur uitharden.
Daarna kunnen de clips
verwijderd worden. Dit is zeer
eenvoudig: u schopt de clip in
de richting van de voeg weg.

KIJK OP BOUWMAAT.NL
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TRENDS
BUITENSTUCWERK
KNAUF SKIN-SYSTEEM

Voor duurzaamheid én een fraaie afwerking
Het Knauf Skin-systeem is een complete oplossing die de woning isoleert én
zorgt voor een fraaie gevelafwerking. Het is geschikt om aan te brengen op
verschillende (stabiele) ondergronden zoals beton, baksteen of houtskelet
bouwelementen. Het is in twee varianten verkrijgbaar, Skin Basis en Skin
Energy. Energy onderscheidt zich door de hogere isolatiewaarde die tegen
een relatief lage meerprijs wordt bereikt.

De basis van het Knauf Skin systeem bestaat uit EPS-(polystyreen) isolatieplaten die tegen een gevel worden verlijmd. De dikte van de EPS-platen
is afhankelijk van de gewenste isolatiewaarde. Over de isolatieplaten heen
komt een wapeningslaag die is voorzien van gaas. Daaroverheen komt de
afwerkingslaag. Afwerking is bijvoorbeeld mogelijk met een sierpleister
(Knauf Conni S) die in vele verschillende kleuren (van de Knauf kleurenkaart)
en structuren verkrijgbaar is. Daarnaast heeft Knauf ook steenstrips met een
bakstenen uiterlijk beschikbaar (Knauf Brick Slips flex). Zowel de steenstrips
als de sierpleister zijn bij Bouwmaat op bestelling verkrijgbaar. De eindgebruiker kan dus zijn eigen wensen aangeven voor de afwerking van de gevel
wanneer met het Skin systeem wordt geïsoleerd.

De voordelen voor de consument:
• Er wordt direct bespaard op energiekosten door de hogere isolatiewaarde
• Er ontstaat meer wooncomfort doordat wanden niet meer koel aanvoelen
• De ruimte binnenshuis blijft gelijk
• De afwerking van de woning is fraai en consumenten hebben hierbij
veel keuzemogelijkheden voor kleur, structuur en type afwerking
•G
 ebruik duurzame materialen zoals het recyclebare EPS
• De buitengevel wordt beschermd tegen weersinvloeden

“Buitengevelisolatie
met een fraaie
afwerking”

Elke consument heeft zijn eigen wensen over de afwerking van de
buitengevel. De één kiest voor een moderne en strakke afwerking,
een ander wellicht voor een klassiek uiterlijk. Knauf biedt hier innovatieve systeemoplossingen voor: Knauf Skin. Het Knauf Skin-systeem
combineert isolatie van de gevel met een fraaie afwerking ervan.
We volgden een training voor medewerkers en klanten van de
vestiging Bouwmaat Eindhoven aan de Knauf Akademie in Utrecht.
Buitengevelisolatie in opkomst

Bekijk de video
bouwmaat.nl/alles-wand-en-vloer

Gevelisolatie wordt steeds meer geaccepteerd als bouwproduct in de markt. Zowel
in nieuwbouw- als renovatiesituaties wordt hiermee een hoge isolatiewaarde bereikt
(voor gevels ligt de minimale Rc-waarde op 4,5 volgens het Bouwbesluit). Het scheelt
energiekosten, terwijl de ruimte binnenshuis gelijk blijft. Doordat afwerking in vele variaties
mogelijk is, kunnen wooncomfort, energiebesparing en esthetiek met buitengevelisolatie
allemaal met één systeem gecombineerd worden.

Een aandachtspunt is het percentage van het perceel dat bebouwd mag
worden. Per gemeente is dit verschillend, dus vooraf informeren naar de
mogelijkheden is belangrijk.

Training voor Bouwmaat medewerkers en klanten
De training over het Knauf Skin-systeem is op aanvraag te volgen en wordt in
2017 gemiddeld één keer per maand gegeven. Op de website van Knauf staat
informatie over de trainingen in de Knauf Akademie en een inschrijfmogelijkheid voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven. In de Knauf Akademie
te Utrecht begint de training voor medewerkers en klanten van Bouwmaat
Eindhoven ’s ochtends met de theorie. Hierin wordt uitgelegd waarom buitengevelisolatie belangrijk is en hoe het Skin-systeem werkt. Ook wordt gekeken
naar de markt en besproken hoe de klant het best geadviseerd kan worden.
Hierna wordt in de praktijkruimte toegelicht hoe het materiaal aangebracht
wordt en gaan de deelnemers zelf aan de slag. Dit gebeurt onder het toeziend
oog van de trainers die het werk van de cursisten controleren, fouten corrigeren en nuttige tips en adviezen geven.

KIJK OP BOUWMAAT.NL
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TRENDS
BINNENSTUCWERK
ARDEX PANDOMO® WALL

In de eerste praktijkfase leren de
cursisten hoe zij het Skin-systeem
opzetten. Boven een aluminium
sokkelaansluiting, die tussen het
geveloppervlak en het plintbereik
wordt geplaatst, worden de EPSplaten met Knauf SM 700 PRO tegen
de gevel verlijmd. Deze multifunctionele pleister kan behalve voor het
plakken van de isolatieplaten ook
gebruikt worden als wapenings- en
afwerkingslaag. Er is in deze fase veel
oog voor de details, zodat nergens
thermische lekken ontstaan bij de
aansluiting van het isolatiemateriaal
onderling en bijvoorbeeld op een kozijn. Met Knauf Zwelband worden de
aansluitingen tussen bouwdelen en
de EPS-platen waterkerend gemaakt.
Hierna beginnen de cursisten met het
aanbrengen van de wapeningslaag
over de EPS-platen. Ook hiervoor is
de SM 700 PRO geschikt. Het Knauf
Isoltex wapeningsweefsel wordt
in de wapeningslaag van 5-7 mm
dikte ingebed. Voordat er afgewerkt
wordt, moet hier nog een laag van
2-3 mm SM 700 PRO overheen. De
laagdiktes zijn belangrijk en door de
trainers wordt er op gehamerd dat
de cursisten goed controleren of zij
deze correct hebben gesmeerd en
het wapeningsgaas hierin netjes is
aangebracht.
Tot slot gaat de training in op de
afwerking. Met de SM 700 PRO
kan al een complete buitengevel

worden afgewerkt. Andere variaties
zijn ook mogelijk, bijvoorbeeld door
te werken met de Knauf Conni S
sierpleister. Deze wordt in de training
aangebracht. De trainers laten zien
met welke technieken dit materiaal
van een ruw(er), geschuurd uiterlijk
kan worden voorzien. De buitengevel
krijgt hiermee direct een ander uiterlijk. Ook steenstrips zijn geschikt voor
de afwerking. Zo kan na de gevel
isolatie het bakstenen uiterlijk weer
worden teruggebracht.

Totaaladvies en
prestatiegarantie
Bouwmaat en Knauf begeleiden en
adviseren de vakman van A tot Z bij
het aanbrengen van het Skin-systeem.
Wanneer een vakman deze klus wil
doen, neemt Bouwmaat contact
op met Knauf voor maatwerkondersteuning. Knauf brengt voor het
project een gericht projectadvies uit,
ongeacht het aantal vierkante meters.
Als de vakman de Knauf producten
gebruikt zoals in dit advies is beschreven, geeft Knauf de KnaufZeker
prestatiegarantie af. Hiermee wordt
gegarandeerd dat de verwerkte producten doen wat ze beloven en voor
de periode die er voor staat. Daarnaast kan Knauf ook meekijken op
de bouwplaats wanneer het Skinsysteem wordt aangebracht. Hiermee
wordt de eindgebruiker verzekerd van
een fraaie, vernieuwde buitengevel en
goede isolatie en krijgt de vakman de
ondersteuning die hij verdient.

Het is misschien wel de grootste trend op het gebied van
binnenstucwerk van de afgelopen jaren: de betonlook.
Consumenten omarmen de robuuste maar ook neutrale
uitstraling en geven hun woning zo een unieke sfeer. De
ARDEX PANDOMO® Wall is een uiterst geschikte decoratieve
cementpleister om deze betonlook te creëren. Hoe werkt
het en wat zijn de voordelen?
De ARDEX PANDOMO® Wall is op
wanden en plafonds makkelijk te gebruiken. De cementpleister heeft alles
in zich om snel een zeer fraai modern
design te creëren dat volledig aansluit
op de betonlook trend. Uniek aan de
pleister is dat hij tevens geschikt is
voor het creeren van de betonlook in
de badkamer (behalve in de natte cel).
Met de ARDEX PANDOMO® Wall zijn
klanten volledig op hun wenken te
bedienen. Dankzij een fraai designtool
kunnen zij de ultieme kleur bepalen.
Omdat de standaard witte kleur
(ARDEX PANDOMO® W1) makkelijk op elke gewenste kleurtint kan
worden gemengd en verwerkt, is bijna
elke wens te realiseren. De betonlook
uitstraling kan bovendien volledig
worden doorgezet. Naast wanden,
en plafonds, kunnen ook badkamermeubels met PANDOMO® Wall
worden bekleed. Een echte totaaloplossing dus.

Hoe werkt het?
De ARDEX PANDOMO® Wall bekend
om zijn soepele verwerking, snelle
droging en uitharding (en de daarbij
horende tijdswinst). Maar hoe werkt
het dan precies?
Wanneer de definitieve kleur is gekozen, wordt de ondergrond voorgestreken met ARDEX P3. Deze voorstrijk

droogt snel waardoor na een uur al
met het aanbrengen van de cementpleister kan worden begonnen. Nadat
de wand met de spons is natgemaakt,
wordt door de stukadoor zijn unieke
‘handtekening’ geplaatst. Dit gebeurt
door gebruik te maken van kleinere
of grotere spackmessen. Na vijf uur
drogen, start de volgende stap: het
polijsten. Hierna wordt de wand of
het plafond voorzien van ARDEX
PANDOMO® SP SL Steenolie, wat er
voor zorgt dat poriën gesloten worden
en de kleur wordt verdiept.

Bekijk de video

In de praktijk
Jack Bielec van BLC Bouw, heeft
de ARDEX PANDOMO® Wall al vaak
toegepast. We treffen hem in een
badkamer in Houten. “Ik gebruik de
ARDEX PANDOMO® Wall zeker twee
keer per maand als decoratiepleister
in de badkamer. Het is makkelijk in
één laag te verwerken en je krijgt die
mooie schone betonlook die iedereen
wil hebben. Het werkt snel, in twee
dagen heeft de badkamer een nieuwe
uitstraling. Op de eerste dag breng
je de pleister aan, de dag erna polijst
je en kun je direct erna de steenolie
aanbrengen. Er is veel keuze qua
kleuren. Die bestel ik makkelijk bij
Bouwmaat en heb ik vervolgens zeer
snel beschikbaar. Het is het ideale
product voor het krijgen van die
typische betonstructuur.”

bouwmaat.nl/alles-wand-en-vloer
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SLIMME
ARTIKELEN

SLIM, SNEL EN VEILIG WERKEN MET
DE SUPER PROF KLIKCAPS
OPTIMAAL WERKGEMAK BIJ
VERWERKING VANUIT EEN EMMER
Met de Super Prof Emmertroffel is het mogelijk om snel
en eenvoudig uit een emmer te werken met bijvoorbeeld
finishpasta of tegellijm. De emmertroffel heeft aan de voorzijde
dezelfde ronding als een emmer. Hierdoor wordt het eenvoudig
om materiaal uit de emmer te scheppen, maar ook om deze
tot de bodem leeg te maken zonder materiaal- of tijdverlies.

De voordelen van de Super Prof Emmertroffel
• De ronding aan de voorzijde van de Super Prof Emmertroffel
is hetzelfde als die van een emmer. Het voordeel hiervan is
dat de emmer volledig leeg te maken is
• Vervaardigd uit hoogwaardig RVS
• Volledig verlast, dus extra sterk
• De SUPERSOFT handgreep zorgt
voor een comfortabele grip

TWINFLEX TEGELVOEGKRUIS
UPONOR WANDVERWARMING
De Uponor wandverwarming is een verdeelsysteem van lage temperatuurwarmte voor het verwarmen
van woongebouwen. De montage vindt plaats in de wandconstructie en, afhankelijk van het systeem, in
de voorzetwand, op staanderprofielen of bij natbouw direct in de pleisterlaag. Als warmtebron is iedere
verwarmingsinstallatie geschikt, waarbij vooral de energiezuinige inzet van duurzame energiebronnen
in combinatie met een warmtepomp wordt aanbevolen. De wandverwarming kan in de zomer ook voor
koeling worden ingezet.

Het Twinflex tegelvoegkruis zorgt voor een perfecte plaatsing van
tegels op wanden en vloeren. Het is gemakkelijk te verwijderen
en te gebruiken. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende groottes, met
een drievoudige functie; Kruiskop, T en in een rechte lijn. Voor een
goed zicht op de plaatsing zijn ze doorschijnend wat zorgt voor
een perfecte uitlijning.

De voordelen van het Twinflex tegelvoegkruis
De voordelen van Uponor wandverwarming
• Geschikt als lichtgewicht droogbouwsysteem en/of onder nat pleisterwerk
• Goed toepasbaar als basisverwarming of als aanvulling op vloerverwarming
• Ideaal in renovatiesituaties, ook geschikt bij nieuwbouw
• Te gebruiken in combinatie met duurzame warmtebronnen (waterpomp)

• Doorschijnend, zodat een goed zicht op de plaatsing ontstaat
• Mogelijkheid tot hergebruik
• Voor drie toepassingen te gebruiken: Kruiskop (vier hoeken),
T-voeg en in een rechte lijn, waarbij de voeg vanaf de vloer
doorloopt in dezelfde lijn op de wand

Afplakken is niet meer nodig! Met de innovatieve Super Prof
KlikCap sluit je snel, eenvoudig en veilig een wandcontactdoos
of wandschakelaar af, voorafgaand aan de stuc-, elektriciens-,
schilder-, of behangwerkzaamheden. Wanneer de klus klaar
is, verwijder je simpel de KlikCap en kan je deze nogmaals
gebruiken.
De niet-geleidende KlikCap klik je direct op de metalen
draagring van de wandcontactdoos of wandschakelaar.
Door de sterke magneten in de kunststofhouder blijft de
KlikCap op de juiste positie vastzitten. De KlikCap is er in
2 soorten: voor een enkele en een dubbele wandcontactdoos.

De voordelen van Super Prof KlikCaps
• Tijds- en kostenbesparing: er hoeft niet te worden afgeplakt,
je klikt de Super Prof KlikCaps direct op de metalen draagring
van de wandcontactdoos
• Vereenvoudigd een strakke afwerking
• Eenvoudig aan te brengen, te herplaatsen en te verwijderen
• Veilig werken om de wandcontactdozen
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Maciek Rowinski werkt als ZZP’er in de bouw in de omgeving
van Eindhoven. Veel van zijn werk bestaat uit badkamerprojecten waarin tegels worden gebruikt. Maciek gebruikt hierbij
graag de tegellijm van Schönox. Waarom kiest hij voor dit
merk en welke eigenschappen van deze lijm zijn voor hem
belangrijk?

Danny Starre is sinds 2002 stukadoor voor Stucwerk.nl.
Hij voert renovatie, nieuwbouw en restauratieprojecten uit
die hij van begin tot eind verzorgd. Danny gebruikt hierbij
vaak Knauf AquaStuc. Waarom is deze gipspleister
belangrijk voor hem en welke voordelen ondervindt hij
bij de verwerking ervan?

Maciek werkt zelfstandig en huurt
regelmatig collega’s in voor grote
projecten. Hun expertise ligt op het
gebied van sanitair. “Wij doen veel
badkamerwerkzaamheden. We pakken het complete traject aan vanaf
de sloop van de oude badkamer tot,
bij wijze van spreken, het ophangen
van het wc-papier in de nieuwe,
aldus Maciek. ” Een goede tegellijm
behoort dan ook tot de standaard
uitrusting van Maciek. Wat is volgens
hem zo prettig aan het merk
Schönox?

Zijn bedrijf wordt ingezet bij uiteenlopende renovatieprojecten, van
bedrijfshallen tot appartementen.
Hij verzorgt daarbij ook het stucwerk
voor de badkamers en keukens.
‘’We doen alles, nee komt bijna niet
voor bij ons.’’ Omdat elk project anders is, variëren ook de ondergronden
en ruimtes. ‘’Je komt vaak verschillende ondergronden tegen zoals
gipsblokken of beton. Tegenwoordig
willen klanten steeds minder tegelwerk en meer glad stucwerk in de
badkamer.’’ Een goede gipspleister is
daarom belangrijk voor zijn projecten,
benadrukt Danny. Maar wanneer is
een gipspleister nu geschikt voor dit
specifieke stucwerk?

VAN… MACIEK ROWINSKI

Liever kwaliteit dan
goedkoop werken
Maciek: “Ik heb vroeger met goedkope merken gewerkt. Dat pakte niet
altijd goed uit. Een enkele keer zijn
er zelfs wat tegels losgeraakt. Toen
ben ik overgestapt naar Schönox. Dat
is dankzij Bouwmaat gebeurd. In de
vestiging werd ik door de medewerkers op Schönox gewezen. Ik werk
er nu al bijna tien jaar mee en heb er
nooit problemen mee gehad!”
Wat vindt Maciek zo fijn aan de tegellijm van Schönox? “Als ik deze lijm
opzet, is deze snel goed en strijkt hij

Naam: Maciek Rowinski
Standplaats: Eindhoven
Bedrijf: Klussenbedrijf Rowinski

ook erg makkelijk. Dat vind ik belangrijk. Daarnaast vind ik ook de zakken
van goede kwaliteit. Ze zijn stevig,
gaan niet kapot en zijn gewoon snel
open te maken”, zo vertelt hij. Maciek
en zijn collega’s gebruiken de lijm dan
ook vaak en voor diverse klussen.
“Grote of kleine tegels, vloeren,
wanden, badkamers, woonkamers,
het toilet, echt overal gebruiken wij
Schönox. Als iemand mij zou vertellen
dat hij een andere lijm had die goed
was en € 15,- goedkoper, zou ik hem
nog niet proberen. Ik ben hier echt dik
tevreden mee.”
Overdreven makkelijk
Maciek komt oorspronkelijk uit Polen
en werkt al jaren in Nederland. Hij
is erg tevreden over de service die
Bouwmaat levert. “Ik koop veel materiaal bij Bouwmaat, kom er sowieso
3-4 keer per week. In de vestiging
in Eindhoven werkt ook een Poolse
jongen, met hem heb ik heel goed
contact. Ik kan altijd bij hem terecht
en hij regelt dingen heel snel. Als ik
er in het Nederlands niet helemaal uitkom, is dat erg fijn. Alle medewerkers
daar maken het overdreven makkelijk
voor me!”

“Een goede lijm is als een goede vrouw,
als deze bevalt, blijf je er ook jaren bij!”

KIJK OP BOUWMAAT.NL

VAN… DANNY STARRE

De groene gips
Een natte ruimte zoals een badkamer
vraagt om vochtwerend materiaal.
Hoewel de vochtwerende gipsplaten
en gipsblokken al op de markt waren,
bleef de gipsmortel achter. ‘’Er wordt
nog veel met gewone gipsmortel in
badkamers gewerkt, wat niet goed
is wat betreft vochtwering. Daar is
AquaStuc wel geschikt voor. We noemen het ook wel de groene gips.’’
Naast dat AquaStuc op steenachtige
ondergronden gebruikt kan worden
en vochtwerend is, vindt Danny het
ook een tijdbesparende gipspleister.
‘’Voorheen moest je nog een keer

terug om het af te pleisteren. Aqua
Stuc is ideaal om het gelijk glad af te
werken.’’ Dit komt bij veel projecten
goed van pas, geeft Danny aan.
‘’We hebben wel eens gehad dat we
met het voorgeschreven materiaal
niet door konden gaan, omdat de
ondergronden niet schoon genoeg
waren. Als alternatief hebben we de
AquaStuc aangeboden. Je wint er tijd
mee, het is de ideale mortel om glad
en strak af te werken.’’
Handige relaties
Danny werkt voor verschillende projecten in heel Nederland. Het is voor
hem handig dat Bouwmaat vestiging
en heeft door het hele land. ‘’Leiden
is onze thuisbasis, maar bestellingen
doe ik regelmatig bij Bouwmaat
Alphen a/d Rijn, omdat ik de vestigingsmanager daarvan goed ken. Hij
regelt dat we het bij de dichtstbijzijnde vestiging materialen geleverd krijgen of daar kunnen ophalen.’’ Ook is
Danny zeer tevreden over de levering
van producten, zelfs als het een speciale levering betreft. ‘’Wij zitten soms
op moeilijk bereikbare projecten qua
hoogtes en kleine, smalle straatjes.
Op sommige locaties mag het alleen
op bepaalde tijden geleverd worden.
Bouwmaat snapt het gewoon, dat
doen ze goed.’’

“AquaStuc is ideaal om alle ondergronden
direct af te werken.’’

Naam: Danny Starre
Standplaats: Alphen a/d Rijn
Bedrijf: Stucwerk.nl
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| SCHÖNOX Q-familie

| De beste keuze van tegellijmen
samen in één familie. |

WORTH
EVERY
PENNY...
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GUM

wall

De penny floor lijkt in Engeland een echte hype te worden.
Geen centje pijn bij het leggen van deze vloer?

IS NOOIT
GRAPPIG...

Hij werd al een keer schoongemaakt, maar kwam gewoon weer terug:
de beroemde Gum Wall in Seattle. Bij de laatste reiniging in 2015 werd
er ruim 1.000 kg van dit plakkerige ‘buitenstucwerk’ verwijderd.

100 %

raak

| www.schoenox.nl |

• Een stukadoor die helemaal stuk zit, is nooit grappig
• Confetti tijdens je snipperdag, is nooit grappig
• Een stukadoor die altijd aan een stuk doorgaat,
is nooit grappig
• Een aannemer die niks van je aan wil nemen,
is nooit grappig
• Een tube lijm met bindingsangst, is nooit grappig.
• Een stukadoor met een been in het gips,
is nooit grappig
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Meester restauratiestukadoor is dé volgende stap in je loopbaan als stukadoor. In dit beroep komen creativiteit, vakmanschap en passie bij elkaar. Wat moet een vakman allemaal
kunnen om zich zo te mogen noemen? Jorrit Kauffman (46)
uit Groningen kan dit als geen ander beantwoorden. Hij is
meester restauratiestukadoor en neemt ons mee naar het
Groningse dorpje Mensingeweer, waar hij in een historische
boerderij authentieke ornamenten restaureerde met stuc- en
boetseerwerk.

Passie voor het vak én
voor mensen
Wat vindt Jorrit het mooiste aspect
van zijn vak? Een aantal aspecten
springen er voor hem uit. “Als stukadoor vind ik het mooi om mensen
tevreden te maken met het werk wat
ik doe. Dat is denk ik waar mijn belangrijkste passie ligt en wat ik graag
wil bereiken. Ik vind het prachtig om
een stukje uit het verleden in ere te
herstellen met het restauratiewerk. Je
doet dit herleven als het ware! Maar
ook het maken van een mooi strakke
en gladde muur of een betonlook
aanbrengen. Dat geeft mij ook veel
voldoening.”

ALLES OM TROTS
OP TE ZIJN
VAKMANSCHAP ÉN MEESTERSCHAP:
RESTAURATIESTUCWERK VAN JORRIT

Naam: Jorrit Kauffman
Leeftijd: 46
Standplaats: Groningen
Bedrijf: Kauffman Stukadoors
Website: www.kauffmanstukadoors.nl

Ook de variatie in zijn werk vindt
Jorrit fijn. Zijn klussen variëren van
het glad pleisteren van een bad- of
woonkamer tot het restaureren van
stucwerk in kerkjes of woningen. “Ik
houd van veel variatie en kom graag
bij de mensen thuis. De ene keer is
de uitdaging groter dan de andere,
maar dit werk is nooit eentonig.”
Naast de veelzijdigheid en het
contact met mensen vindt Jorrit

het mooi dat hij aan veel prachtige
projecten mag werken. “Het project
bij café Zomers aan de Vismarkt in
Groningen was zeker noemenswaardig. Dit Rijksmonument is één van de
eerste stenen gebouwen in Groningen. Hier heb ik in de kelder een
geheel hoekstuk mogen boetseren
dat het element vuur voorstelde. Dat
heb ik aan de hand van de contouren
om me heen en het aanwezige reliëf
gemaakt. Dat je in zo’n pand mag
werken, geweldig!”
Restauratiewerk aan historische
boerderij in Mensingeweer
In een historische boerderij die
dateert van eind negentiende eeuw,
heeft Jorrit in de hal en slaapkamer
restauratiewerkzaamheden
uitgevoerd. De boerderij behoorde
ooit tot een rijke familie maar is in
de loop der jaren flink verouderd. De
huidige bewoners, wilden deze in ere
herstellen en kozen ervoor om de
ruimten stapsgewijs professioneel
te restaureren. Door de vele rijke
versieringen en ornamenten in de
ruimten van de woning was het wel
een tijdrovende klus.
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ALLES OM TROTS
OP TE ZIJN

“Je werkplek is
in dit vak meestal
ook je atelier”

Door langdurige vochtproblemen in
combinatie met ouderdom lieten de
stuclagen, ornamentwerken en het
verfwerk deels los. Verder was er veel
scheurvorming in het stucwerk.
Jorrit’s visie en werkwijze pasten
goed bij die van de bewoners. Jorrit:
“We hebben het van tevoren goed
besproken. Ze hadden liever dat ik
echt de tijd nam om de puntjes op de
i te kunnen zetten dan dat ik het snel
af zou ronden.”
Stapsgewijs heeft Jorrit het
restauratiewerk in Mensingeweer
aangepakt:
• Eerst werd alles goed afgeplakt en
zijn op het plafond en muren de
loszittende delen, ook de verflagen
die geen goede hechting hadden,
verwijderd.
• Om scheurvorming tegen te gaan,
gebruikte Jorrit gaas en vezelversterkte gipssoorten.

Hiermee creëerde hij weer een
stabiele ondergrond.
• Hierna begon het opbouwen. Jorrit
zette grote vlakken en lijnen uit, zodat het lijnenspel weer terugkeerde.
• Het plafond werd van bovenaf
gefixeerd met lijm zodat het weer
stevigheid kreeg. Van onderaf heeft
hij het met waaiers en schroeven
vastgezet. Zo wordt voorkomen dat
het weer gaat zakken.
• De ornamenten (zoals duiven,
vogels en een boer met een ploeg)
waren helemaal vol geschilderd en
losgeraakt. Door de bewoners zelf
waren ze al verwijderd. Jorrit heeft
ze teruggezet en netjes bijgewerkt.
Waar onderdelen misten, heeft hij
deze er weer aan geboetseerd.
Al dit werk is in de boerderij in
Mensingeweer zelf verricht.
“Je werkplek is vaak tevens je atelier”,
zo vertelt Jorrit.

Van stukadoor tot meester
restauratiestukadoor
Jorrit volgde jarenlang cursussen
om zich in het restauratiewerk te
verdiepen. Toen de eerste landelijke
opleiding tot ‘meester restauratiestukadoor’ werd gestart, schreef hij zich
in. Na drie jaar elke zaterdag bikkelen
in een klas in Veenendaal behaalde
hij zijn titel. De opleiding is de enige
in Nederland op dit gebied en wordt
door de Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven
(NOA) en het Neerlandsch Stucgilde
verzorgd. Niet iedereen wordt zomaar
toegelaten. Alleen met het diploma
‘Gezel Stukadoor’ op zak kan iemand
beginnen aan de opleiding. Ook een
aantal jaar werkervaring is vereist.
De motivatie en kennis van een aanvrager worden in een intakegesprek
eerst getoetst.
Tijdens de opleiding leren cursisten
de mooiste klassieke en decoratieve
technieken toepassen. Denk hierbij
aan sgraffito, Venetiaanse pleisters,
fresco’s, boetseren en het vergulden
van lijstwerk en ornamenten. Praktische zaken op restauratiegebied die
worden behandeld, zijn het gebruik
van gereedschappen en hulpmiddelen of het maken van mallen. Ook
voor theorie is aandacht, zo komt
de geschiedenis van de bouwkunst
voorbij en ook het maken van een
restauratieplan of een schade- en
sporenonderzoek zijn vaste onderdelen van de opleiding.
Creativiteit is een vereiste
Het restauratiewerk dat Jorrit uitvoert, vereist veel kennis van technieken en materialen. Eén eigenschap
is volgens hem nooit helemaal aan

te leren: creativiteit. “Je leert op de
opleiding inventief denken, maar
helemaal aanleren kun je dat nooit.
Dat moet in je zitten.” De creativiteit uit zich in verschillende zaken,
bijvoorbeeld bij het boetseren: “Hier
kan je allerlei kleine gereedschappen
zoals spatels voor gebruiken, maar
belangrijker zijn misschien nog wel je
vingers. Je moet handig zijn daarmee
en dat is bij de één meer het geval
dan bij een ander.”
Creatief was Jorrit ook toen hij in de
boerderij in Mensingeweer ornamenten herstelde. In de hal bevond zich
een ornament van een boer die een
ploeg voort trok. Er miste een arm,
een stukje van de ploeg en ook het
touw tussen paard en ploeg ontbrak.
Jorrit: “Als er een stukje ontbreekt
of mist, dan zal dat toch weer terug
moeten. Dat doe ik dan ook. Ik maak
het uit de hand na. Je kijkt naar de
omgeving, hoe je het kunt vormgeven en uiteindelijk zet ik het weer
terug. Af en toe bevind je je op het
stukadoorsgebied, soms bijna op
kunstgebied!”
Nooit uitgeleerd
Door de veelzijdigheid van het vakgebied, is een meester restauratiestukadoor nooit uitgeleerd. Ook Jorrit
wil zich nog verdiepen in andere
technieken. “Waar ik nog wel door
geïntrigeerd ben, is marmer schilderen. Je kan niet altijd de tijd vinden
om nog bij te leren naast je werk,
maar hier zou ik nog wel eens mee
verder willen. Ik heb eigenlijk van
mijn hobby mijn beroep gemaakt,
maar als ik 65 ben dan maak ik van
mijn werk weer mijn hobby!”

Bekijk de video
bouwmaat.nl/alles-wand-en-vloer
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FEITEN & CIJFERS
Knauf voorstrijkmiddelen

Voor een perfecte hechting van gipspleisters

10 -15%
Uw klant bespaart met wandverwarming
10 tot 15% op de stookkosten ten opzichte
van gewone radiatoren.

5

3.460 km

De producten van Knauf staan garant voor hoogwaardige kwaliteit
Combineer je Knauf gipspleister met de juiste voorstrijk en Knauf geeft je 10 jaar KnaufZeker hechtingsgarantie.
Download via Knaufzeker.nl een certificaat, die je aan jouw klant kunt laten zien. Zo bied je extra zekerheid!
Elke voorstrijk heeft zijn eigen unieke eigenschappen. Met Betokontakt kun je zwak of niet zuigende ondergronden
binnenshuis handmatig voorbehandelen. Dit kan ook met Spraykontakt,
die heeft een droogtijd van slechts 2 uur en is zowel handmatig als
machinaal aan te brengen en verwerkt dus lichter. Met Isokontakt voorkom
je kleurdoorslag. Ideaal op door roet, oude vochtplekken of nicotine
vervuilde ondergronden. Stuc-Primer voorkomt te snelle afbinding van de
gipspleister op sterk zuigende ondergronden.

Spraykontakt

Betokontakt

Isokontakt

Stuc-Primer

Voor gladde, niet of zwak
zuigende ondergrond.

Voor gladde, niet of zwak
zuigende ondergrond.

Voor gladde, niet of zwak
zuigende ondergrond.

Voor sterk of onregelmatig
zuigende ondergrond

DE CHINESE MUUR!

WONINGEIGENAREN

heeft in 2016
een vloer gelegd.

Gips en cementpleisters
mogen niet verwerkt
worden bij temperaturen
onder 5º Celsius. Het gips
wordt namelijk hard door
de kou waardoor de verwerking moeilijk wordt.

IN DE STIJLPERIODE
BAROK (1600 – 1800)
VERWERKTE MEN
KOSTBARE MATERIALEN
IN HET STUCWERK ZOALS
BLADGOUD EN MARMER.
DIT WERD DE BAROKSTIJL
GENOEMD.

De langste wand ter wereld:
De Chinese Muur!

Verhuizingen hebben grote invloed
op de wand- en vloerafwerking van
woningen. 31% van alle gelegde
vloeren zijn binnen een jaar na een
verhuizing uitgevoerd. 24% van de
klussen op het gebied van stucwerk aan
muren en plafonds werden eveneens
binnen een jaar na verhuizing uitgevoerd.

VERHUIZINGEN

NEDERLAND TELDE IN APRIL DIT JAAR

Het oudste stuc- en
pleisterwerk in Nederland
dateert uit de zestiende eeuw
en is te bewonderen
in de Berckepoort
te Dordrecht.

Weten welke voorstrijk jouw ondergrond nodig heeft? Knauf.nl/gipswijzer

0

11.2%

5.275

STUKADOORSBEDRIJVEN

3.478

TEGELZETBEDRIJVEN

Het gebouw met de meeste
vloeren is The Burj Khalifa
in Dubai. Het gebouw heeft
maar liefst 163 vloeren.
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Eric Reijnhout

Gert Nijman

De juiste prijs-kwaliteitverhouding
Bouwmaat biedt een breed assortiment aan producten voor elke klantvraag. Dit assortiment is ingedeeld in
categorieën. Zo kunnen bouwmaterialen worden ingedeeld naar
de categorieën wand, vloer en
plafond, stucen of cement en
mortels. Wanneer de klant een
specifieke vraag heeft binnen een
categorie wordt er gezocht naar
het Bouwmaat eigen merk. ‘’Het is
voor ons belangrijk dat wij de beste
prijs-kwaliteitverhouding aan de klant
kunnen bieden’’, aldus Eric Reijnhout.
Binnen de categorie mortels heerste
een grote vraag naar een vernieuwde toepassing. Hier gaat het om
producten die achter de wand of in
de vloer verwerkt worden. Bouwmaat
wil toegevoegde waarde bieden
binnen deze categorie als het gaat

KIJK OP BOUWMAAT.NL

kwaliteitsborging hebben, zodat we
de juiste kwaliteit kunnen garanderen.’’ Daarnaast stelt Eric dat verbetering van het product een continu
proces is wat in samenwerking gaat
met de klant en de leverancier.
‘’We hechten veel waarde aan het
goed luisteren naar de klant zodat
we kunnen inspelen op de laatste
trends in de markt.’’
Gert Nijman vult aan dat Bruil de
kennis van dit soort producten
combineert met de vraag van de
klant. ‘’Als we het over een nieuw
product gaan hebben, dan vragen
we altijd eerst: wat wil de klant?’’
Bouwmaat heeft met Bruil daarin
een passende partner gevonden.
Bovendien sluit de visie van
Bouwmaat over het continue
verbeterproces aan op de werkwijze

“Als we het over een nieuw product
gaan hebben, dan vragen we altijd
eerst: wat wil de klant?”
om het ontwikkelen van een professioneel product tegen een juiste
prijs. ‘’Het wordt door onze klanten
veel gebruikt in herstel, renovatie en
onderhoud. Het is weliswaar een
basisproduct, maar het is ook de
basis van zijn klus. En ook daarin
willen we gewoon de juiste kwaliteit
garanderen’’, zo vertelt Eric.

EIGEN
MERK

IN ONTWIKKELING

Bij Bouwmaat staat de klant centraal,
al sinds 1986. Naast A-merken biedt
Bouwmaat de vakman een eigen
kwaliteitsmerk, het Eigen Merk. Wat
houdt dit Eigen Merk in en hoe verloopt de
ontwikkeling hiervan? Categoriemanager
Eric Reijnhout van Bouwmaat bezocht
fabrikant en leverancier Bruil in Ede en
ging het gesprek aan met adjunct
directeur (beton & mix) Gert Nijman.

Bekijk de video
bouwmaat.nl/alles-wand-en-vloer

Goed luisteren naar de klant
Een nieuw product ontwikkelen en
op de markt brengen, gebeurt in
samenwerking met een leverancier.
We zijn voor de categorie mortels
de samenwerking aangegaan met
Bruil, leverancier in droge mortel. Die
keuze wordt gemaakt op basis van
bepaalde criteria, vertelt Eric. ‘’We
weten dat Bruil de expertise en

van Bruil. ‘’Het is vooral de communicatie met de klant, de ervaring
terug brengen naar Bruil en vertalen
naar de eigenschappen van het
product.’’
De Kraamkamer
De klantbehoefte is leidend voor
de kwaliteitseisen van de producten.
Om dit te testen beschikt Bruil over
een laboratorium, ook wel de
‘kraamkamer’ genoemd. Hier worden
de ontwikkelde producten geanalyseerd op de krimpuitzetting, de verhoudingssnelheid en de korrelgrootte
van de mortel. Het is een wisselwerking van het lab naar buiten en weer
terug, wat soms jaren kan duren.
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verder op de lopende band en wordt
de pallet naar het magazijn vervoert
en de vestigingen bevoorraad.
Alles voor slimmer bouwen
Bouwmaat streeft ernaar de vakman
zo goed mogelijk te helpen om de
klus te klaren. Hoewel de verschillende processen van een product
complex in elkaar zitten, weet Bruil in
samenwerking met Bouwmaat producten te ontwikkelen die de vakman
tijdswinst bieden. De Uitvlakmortel
Wand is hier een goed voorbeeld
van. Dit product wordt veel gebruikt
in de renovatiesector. De gemiddelde wachttijd na het aanbrengen
van een normale mortel is een dag.
Deze Bouwmaat Uitvlakmortel wand
maakt het mogelijk in één keer in
verschillende laagdiktes een wand
uit te vlakken en na drie tot vijf uur
tegels te zetten’’, aldus Gert. Bij de
ontwikkeling van dit product heeft
de verwerking ervan dan ook een
belangrijke rol gespeeld bij het stellen
van de kwaliteitseisen.

Als het product voldoet aan de vraag
wordt het recept overgedragen aan
de productie. Daar komen ook kwaliteitscontroleschema’s bij kijken. Bij
elke 25 ton aan productie wordt een
monster gemeten op eigenschappen
die van tevoren door de kwaliteitsmanager zijn gedefinieerd. Deze kwaliteitscontroles vinden in een ander
laboratorium plaats. Hier wordt onder
andere de consistentie, de viscositeit
en de belasting van de mortel onder
bepaalde omstandigheden gemeten.
Volgens Gert vormt de wisselwerking
juist de uitgangspunten voor de controles. ‘’Het is het vertalen van alles
wat we aanvankelijk ontwikkelen naar
uiteindelijk de kwaliteitseisen die in
de praktijk worden gemeten.’’
Productieproces
Het productieproces van het eigen
merk gaat verder in de productiehal

van de fabriek. Grondstoffen als
zand, cement of gips worden aangeleverd via een bulkauto en worden
middels een slang in de silo’s van de
fabriek geblazen. De grondstoffen en
de droge mortel worden vervolgens
samengevoegd in de menginstallatie volgens de vooraf ingestelde
mengverhouding. ‘’Hoewel ik dit
graag meer geautomatiseerd zou
willen, kan een handeling zoals 50
gram toevoegen alleen handmatig en
niet machinaal’’, aldus Gert. Daarna
wordt de mortel afgezakt in zakgoed.
Deze zakken komen terecht bij de
vacuümtorens waar ze worden gewogen, ontlucht en geseald.
Na deze processen worden de
zakken via de lopende band klaargemaakt voor vervoer. Deze worden
automatisch op een pallet gestapeld.
Wanneer deze beladen is, rolt het

Op het gebied van vloerafwerking
had de vakman behoefte aan een
oplossing voor moeilijke ondergronden. Binnen de renovatiesector staan
deze klussen vaak onder tijdsdruk.
Bouwmaat en Bruil helpen met de

Renovatie Vloeivloer de vakman om
slimmer te bouwen. Eric: ‘’Dit is een
slim product om moeilijke ondergronden in één laag mee te renoveren
en egaliseren. De mortel is vezel
versterkt, dat zorgt voor een dikkere
laag.’’ De Renovatie Vloeivloer zorgt
er dus voor dat de vakman nu grote
gaten, laagdiktes en ongelijke
overgangen in de vloer in één
arbeidsgang kan uitvlakken.
Omdat de producten specifiek
gericht zijn op deze toepassingen,
is het belangrijk dat ze met expertise
worden verwerkt, al zit er volgens
Gert wel een verschil in de producten: ‘’De Uitvlakmortel Wand zou
ik meer als werk voor de specialist
betitelen. Maar de vloeivloer is iets
wat de gemiddelde vakman wel kan
verwerken.’’
We zetten met deze producten op
het gebied van wand- en vloerafwerking grote stappen: hoogwaardige producten waar een heleboel
techniek en kennis in zit. Eric en
Gert zijn beide erg tevreden met het
partnership die Bouwmaat met Bruil
heeft opgebouwd. Dankzij de kwaliteit en kennis van Bruil en Bouwmaat
komen er de komende jaren meer
slimme producten op de markt
voor de vakman.

“Gereed voor transport naar één
van de 46 Bouwmaat vestigingen”
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WIE GUN JIJ
EEN SCHONE
BEDRIJFSWAGEN?

70% lichter
maar net
zo sterk!
• 70% lichter dan traditionele dekvloer
• Bijzonder lage opbouwhoogte
• Hoge buigtreksterkte en drukvastheid
• Zeer korte droogtijd (na 3 uur beloopbaar)

Deze vraag stelden we op
onze Facebookpagina. Door
een klusmaat te taggen maakte
hij of zij kans op een schoonmaakbeurt t.w.v. € 250.Dennis van Hoof uit
Helmond kwam als winnaar uit
de bus. We spraken hem over
zijn bedrijf maar uiteraard met
name over zijn trouwe partner:
zijn bedrijfswagen.

Like onze Facebookpagina
en mis nooit meer een actie.
www.facebook.com/bouwmaatnl

REGEL NU UW BUS
VIA BOUWMAAT!
Toe aan een nieuwe bus?
Ook daarvoor heeft Bouwmaat een
oplossing! Op www.bouwmaat.nl/stern
vindt u scherpe bedrijfswagenaanbiedingen. Of het nu gaat om kopen,
leasen of financieren. Bouwmaat heeft
in samenwerking met Stern altijd
een passende oplossing.

PROJECT BOUTIQUE HOTEL DE OUDE MORSCH LEIDEN
Ontwerp: Duchenne Creatives & Sense Essence

www.airbase.eu

Dennis is al 16 jaar lang de trotse
eigenaar van Van Hoof Bouw. “Wij
doen alles in en om het huis, van
tegelwerk tot complete nieuwbouw.
We staan onder andere bekend om

in rekken en schappen. Die heb ik
overgezet uit mijn vorige bus. De vloer
houd ik vrij en daar zet ik elke avond
de spullen in die ik voor de klus van
de volgende dag nodig heb.”

“Een goede en nette bus is erg belangrijk”
onze stiptheid en goede planning.”
Bij deze reputatie hoort een betrouwbare bus. “Je moet van je bus op aan
kunnen. Ik rijd nu in een Mercedes
Sprinter. Deze heb ik een jaar of drie
en ik ben er erg tevreden mee. Er
ligt een fijne motor in en het is een
automaat. Dat rijdt erg prettig. Ik zit
gemiddeld toch zo’n twee uur per
dag in de bus.
Slimme inrichting
Hoe krijgt Dennis al zijn spullen in zijn
bus? “Dingen die ik snel moet kunnen
pakken als pluggen en handgereedschap hebben hun vaste plek

Een gewenste wasbeurt
Dennis besteedt de nodige aandacht
aan het uiterlijk van zijn bus. Hij moet
Metallic donkerblauw zijn, in lijn met
de huisstijl van zijn bedrijf. Ook zit
hij bovenop het onderhoud: “Er mag
niks los zitten, dat houd ik allemaal
netjes in de gaten. Mensen zien je
bus ergens staan en dan moet het er
gewoon goed uitzien, het is een visitekaartje.” Hij is wel heel erg blij met
zijn prijs: “Het is momenteel zo druk,
dat ik even geen ruimte heb om zelf
te poetsen en te wassen. Deze flinke
beurt komt dus goed van pas!”
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SLIM TEGELWERK
AANBRENGEN

Zorg voor de juiste gereedschappen. Naast de
standaard gereedschappen zoals een waterpas,
heeft Bouwmaat een uitgebreide keuze aan tegelgereedschap van Rubi in het assortiment. Denk
hierbij onder andere aan:
• Lijmkam; kies deze afhankelijk van de tegeldikte
en de vlakheid van de ondergrond
• Tegelkruisjes
• Tegelsnijder; deze is erg belangrijk. Let op dat de
snijplank geschikt is voor de te snijden tegels
• Mixer
• Delta Levelling Tegelnivelleringssysteem
• Tegelboor en diamantschijven; om uitsparingen
in tegels te maken
• Pro wasboy emmer, inwasspaan, sponsspaan
• Reiniging en onderhoudsproducten

WAND & VLOER

Daarnaast is het belangrijk om een compleet
tegellijmsysteem samen te stellen. Hiervoor biedt
Bouwmaat een uitgebreid assortiment van PCI aan.

Belangrijke PCI onderdelen zijn:
• Gisogrund voorstrijkmiddel voor zuigende
ondergronden en PCI Gisogrund 303 voor
niet-zuigende ondergronden

EEN BADKAMER
BETEGELEN

• Lastogum Dichtset voor het aanbrengen van
een waterdichtingsmembraam in de natte cel
• Nanolight poederlijm voor de vloertegels
• Pecicoll pastalijm voor (groot formaat)
wandtegels
• Nanofug Premium voor het voegen van het
tegelwerk en zeer geschikt voor de natte cel
Vergeet de siliconenkit niet voor de afwerking van
het tegelwerk. De Hercuseal Building & Sanitary
210 is bijvoorbeeld zeer geschikt voor verwerking
in de badkamer. Een goed kitpistool is hierbij
natuurlijk onmisbaar.

Meten is weten
Een symmetrische verdeling van de tegels
is belangrijk voor een mooi eindresultaat.
Er moet daarom goed gemeten worden.
Door de tegels op de vloer uit te leggen of uit
te tekenen en daarbij rekening te houden met
de voegbreedte, kunnen de tegels het best
verdeeld worden. Houd links en rechts dezelfde
tegelbreedte aan voor een symmetrisch
resultaat.

1

NEEM DE VOLGENDE STAPPEN
Het tegelen van een wand of vloer lijkt op het eerste gezicht
eenvoudig. In de praktijk komen er echter veel facetten om de
hoek kijken voordat bijvoorbeeld een prachtig betegelde badkamer
ontstaat. Het begint uiteraard met de keuze van de klant. Welk tegel
moet er op de wand en/of vloer komen? Een 30x60 cm formaat tegel?
Welke kleur? Wordt het een glanzende of matte tegel? Deze keuze
is sterk van invloed op de uitstraling van het eindresultaat.

STAP 1
Wanden primeren
Voordat er gestart kan worden met het daadwerkelijk betegelen, wordt
allereerst op de wanden PCI Gisogrund primer aangebracht op de zuigende
ondergrond (zoals gasbeton of gipsplaat). Dit zorgt voor een hechtlaag voor
de tegellijm en bescherming tegen vocht.

De voorbereiding

Bekijk de video
bouwmaat.nl/alles-wand-en-vloer

Nadat de keuze is gemaakt, start de voorbereiding voor het daadwerkelijke tegelwerk.
Reken allereerst uit hoeveel tegels er voor de ruimte nodig zijn. Vergeet de voegbreedte
niet tijdens het berekenen en tel deze bij de breedte van de tegel op. Houd daarnaast ook
rekening met eventueel “snijverlies”. Koop tegels die dezelfde kleur- en batchcode hebben
om kleurverschil te voorkomen of meng tegels van verschillende pakken door elkaar heen.

STAP 2
Natte cel waterdicht maken
Voor het waterdicht maken van de natte cel wordt gebruik gemaakt van de
PCI Lastogum dichtset. Breng de PCI Lastogum waterdichtingspasta met een

KIJK OP BOUWMAAT.NL
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STAP 2

VERVOLG

blokkwast in de hoek aan en plaats een waterdicht manchet (PCI Pecitape 90o)
inwendig. In de kim, de overgang wand-wand en wand-vloer, wordt kimband
geplaatst met de waterdichtingspasta. Laat het kimband doorlopen op de
inwendige hoek (PCI Pecitape 90o). Breng vervolgens een tweede laag
waterdichtingspasta over het kimband aan.
Rondom de muurplaat wordt ook een waterdicht manchet met PCI Pecitape
10x10 geplaatst. Breng eerst de PCI Lastogum waterdichtingspasta rondom
de muurplaat aan en plaats hierin nat in nat het manchet PCI Pecitape 10x10.
Vervolgens wordt het gedeelte van de vloer en wand dat binnen het sproeibereik van de douchekop ligt voorzien van een waterdichtingsmembraam met
PCI Lastogum. Met de bijgeleverde roller wordt de eerste laag aangebracht.
Na één uur droging kan de tweede laag er kruislings overheen worden gezet.
De droogtijd van de PCI Lastogum is twee uur, daarna kan er worden betegeld.

STAP 3

4

STAP 4
Wandtegels voegen
Maak eerst het wandtegelwerk compleet af zodat de vloertegels niet vuil
worden. Dit betekent dat na de droging het tegelwerk met PCI Nanofug of
PCI Nanofug Premium wordt afgevoegd. Meng dit aan met schoon water.
Breng de voeg aan met een Rubi inwasspaan. Start niet te snel met afsponzen. Controleer voor het afsponzen met de vingertop of er geen voegmiddel
achterblijft. Zo niet, dan kunnen de voegen diagonaal worden afgesponsd.
De Rubi pro wasboy emmer en sponsspaan zijn hierbij zeer handig.

Wandtegels plaatsen
Trek een verticale lijn op de wand. Gebruik hiervoor een waterpas. Breng de PCI
Pecicoll pastalijm met een Rubi lijmkam aan en plaats de eerste rij tegels langs
de verticale lijn. Een Rubi tegeldrager is hierbij een handige hulp. Let op het
gewicht en formaat van de tegel om te kijken welke tegeldrager geschikt is: één
of twee noppen. Druk de tegels schuivend in de lijm. Plaats Rubi tegelkruisjes
haaks op de wand tussen de tegels voor de juiste voegbreedte. Trek vervolgens
een horizontale lijn op de wand langs de zojuist aangebrachte tegel. Breng de
lijm aan en plak de tegels op dezelfde wijze als de verticale rij. Maak vervolgens
het vlak af en gebruik ook hier de Rubi tegelkruisjes voor de voegbreedte. Vaak
worden 2 mm kruisjes gebruikt.

Tegelsnijden
Het is bijna altijd nodig om tegels op maat te snijden. Een professionele
tegelsnijplank is daarbij een zeer efficiënt hulpmiddel dat veel tijd bespaart en
weinig breukmateriaal levert. De Rubi TZ is nieuw in het Bouwmaat assortiment
en snijdt zonder problemen grootformaat tegels met een dikte tot 21 mm.

3

STAP 5
Vloertegels plaatsen
Trek evenwijdig aan de langste wand een lijn op de vloer. Trek op deze lijn haaks
een volgende lijn, nu langs de korte wand. Meet de tegels vervolgens uit. Let op de
voeg en symmetrie. Meng de PCI Nanolight poederlijm met een Rubi Mixer. Om de
tegelvloer geheel vlak te leggen, gebruik de Rubi Delta Levelling System. Uiteraard
kunnen de tegels op maat gesneden worden met de Rubi Tegelsnijplank.

STAP 6
Vloertegels voegen
Na droging worden allereerst de clips van de Rubi Delta Levelling in de lengterichting van de voeg ‘weggeschopt’ waarna met PCI Nanofug Premium op
dezelfde wijze als de wandtegels wordt gevoegd.

6
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ALLES WAND&VLOER

BOUWMAAT
TEGELLIJMWIJZER
INHOUD
(kg)

GEBRUIK
Wand

Vloer

TEGELS

Binnen

Buiten

Keramisch

Mozaiek

POEDERLIJMEN

EUROCOL

BOUWMAAT

SCHÖNOX

Natuursteen

donker

705 Speciaallijm

5 | 25

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Watervast

Vorstbestendig

•

•

•

•

•

691 Tegellijm

5 | 25

•

•

•

15

•

•

•

720 Unicol

25

•

•

•

•

•

795 Uniquick

5

•

•

•

•

•

•

•

•

•

5 | 20

•

•

•

•

•

•1)

•

•

•

•

Lichtgewicht

Flexibel

Stofarm

licht

765 Ecolight

Flexmörtel S1 Rapid

PCI

EIGENSCHAPPEN

•

•

Flexmörtel S2

20

•

•

•

•

•

•

•

•

Nanolight

15

•

•

•

•

•

•1)

•

•

Open tijd

Afvoegbaarbaar

Verbruik ca.*

(min)

(min)

(uur)

(kg/m2)

15-20

24

3,50

•

•

60
90

15-20

24

3,50

•

•

90

20-30

24

2,20

•

•

•
•
•

Verwerkingstijd

•

•

60

15-20

24

3,20

20

10

3-5

3,50

40

15

3

3,10

90

30

12

2,60

90

30

8

1,80

FT Extra C2TE-S1

25

•

•

•

•

•

•

•

•

•

180

30

12

2,80

Verlegemortel

20

•

•

•

•

•

•

•

•

•

240

20

24

2,50

Poedertegellijm

25

•

•

•

•

•

•

•

90

15-20

24

3,50

Q6 W wit

25

•

•

•

•

•

•1)

12

2,40

Q8

15

•

•

•

•

•

•

Q9W wit

25

•

•

•

•

•

•1)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

180

30

•

•

180

30

16

1,60

•

60

30

180

2,50

SK

5 | 25

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

300

30

24

2,60

DU

5 | 25

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

45

15

3

2,60

SFK

25

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

240

30

24

2,60

•

•

•

•

20-30

24-48

1,8-2,5**

•

15-20

24-48

1,8-2,5**

PASTALIJMEN

EUROCOL

682 Majolicol

1,5 | 4 | 7 | 14

•

•

•

•

•

688 Elastifix

15

•

•

•

•

•

690 Tegelpasta

Stofvrij

1,5 | 4 | 8 | 16

•

•

•

•

•

•

2000 Bouwpasta

18

•

•

•

•

•

•

•

PCI

Pecicoll XL

14

•

•

•

•1)

•

•

Stofvrij

BOUWMAAT

Pastategellijm

16

•

•

•

•

•

•

•

HTL

16

•

•

•

•1)

•

•

•

TLX

14

•

•

•

•

•

•

•

SCHÖNOX

•1) Ook voor glasmozaiek
* Bij vertanding 8 mm
** Bij vertanding 4-6 mm

1)

Direct

15-20

24-48

1,8-2,5**

20-30

24-48

1,8-2,5**

Direct

30

24

1,9-2,7**

Stofvrij

Direct

15-20

24-48

1,8-2,5**

Stofvrij

Direct

40

24

1,6-2,5**

40

24

1,3-2,5**

42

ALLES WAND&VLOER

MEER WETEN?

WAT VINDT DE

VAKMAN?
wedi Bouwplaat
’Het bijbehorende
bevestigingsmateriaal
zorgt ervoor dat je het
goed kan verwerken’
Vrijland Tegelzetterij

8/10
Pluspunten:
Eenvoudig te verwerken
	Bijpassende producten sluiten
goed aan
Werkt snel en het is licht
	Je kunt het direct tegelen en
dat gaat perfect
Het neemt geen water op
Minpunten:
	Omdat het licht is, is het
wel kwetsbaar

wedi Fundo Riolto
900x900x50 mm
’Het is een mooi product om
snel mee te bouwen.’
Du Pain Montagediensten

9/10
Pluspunten:
Afschot geïntegreerd
	Bijpassende producten sluiten
goed aan
Eenvoudig te verwerken
Minpunten:
	De prijs is minder aantrekkelijk

wedi 610 lijm en
afdichtmiddel
’Goed te gebruiken voor een
toiletombouw en douche’
Stukadoorsbedrijf
Nieuwland

1

UNIEKE TOTAALOPLOSSING

WEDI BOUWPLATEN

Met de lichte wedi bouwplaten kunt u snel, eenvoudig en naar
wens van de klant een inloopdouche creëren. De 100% waterdichte
bouwplaat is gemaakt van (H)CFK-vrij polystyreen hardschuim en
heeft een karakteristieke blauwe kern. De toplaag aan beide zijden van
de bouwplaat bestaat uit een met glasvlies gewapende mortellaag die
voor een strakke, goed hechtende ondergrond zorgt. De wanden
zijn daarom eenvoudig te betegelen.
Met behulp van wedi 610, één component lijm- en afdichtmiddel, zijn de platen simpel met
elkaar te verlijmen waardoor een sterke waterdichte voeg ontstaat. Bij montage tegen een
basiswand van gasbetonblokken moet deze wand, voordat de wedi bouwplaat wordt
gemonteerd, eerst met tegellijm worden ingesmeerd. Een douchewand kan door middel
van één enkele wedi XL plaat van 50 mm dik worden geplaatst. De montage vindt op dezelfde wijze plaats als de normale wedi bouwplaat en is dusdanig sterk dat u er zelfs
een glazen douchedeur aan kunt monteren.
Een inloopdouche kan worden gerealiseerd met de wedi Fundo Plano kant en klare
douchevloer. Het douchevloerelement met een volledig geïntegreerd, horizontaal afvoergedeelte is ultra dun; slechts 65 mm opbouwhoogte. Dit is vooral belangrijk bij
renovaties waar iedere millimeter telt. Tel daarbij op dat de douchevloer 100% waterdicht
is en voorzien van een afschot.
De Fundo Plano kan betegeld worden maar ook hiervoor heeft wedi een kant en klare,
100% waterdichte, esthetische oplossing beschikbaar: de Fundo Top Plano. Het naadloze
element is uit één stuk vervaardigd en bestaat uit een 6 mm dun en robuust mineraal
materiaal. De Fundo Top ziet er modern uit en voelt zeer aangenaam en comfortabel
aan. Het antislip en antibacteriële oppervlak zorgt voor optimaal comfort bij het douchen.
Daarnaast heeft de Fundo Top een vuilafstotend oppervlak en is het eenvoudig te reinigen.
Ze zijn verkrijgbaar in diverse afmetingen en passen dankzij de vier kleuren wit, beige,
antraciet en grijs perfect in iedere badkamer.

STAP 1
Plaats de wedi Fundo Plano douchevloer. Belangrijk hierbij is om de onderzijde,
inclusief het sifongedeelte, met tegellijm in te smeren. Breng wedi 610 aan op
de zijwanden en blauwe aansluitkanten van de wedi Fundo bouwplaat. De
wedi 610 is niet alleen voor verlijming van de bouwplaat. Het is ook de afdichting
voor de kim en tussenliggende naden. Een aparte kimband is hierdoor meestal
niet meer nodig. Plaats de Fundo Plano, sluit de afvoer aan en vul op met vloermortel. Kit hierna de aansluitranden af met wedi 610. Plaats vervolgens de
inloopdouchewand die bestaat uit één enkele wedi bouwplaat XL 50 mm.

Maak met behulp van wedi afdichtband en wedi 610 het uitgeharde deel
van de vloermortel bij de afvoer waterdicht.

3

STAP 3
Ook bij het installeren van de wedi Fundo Top Plano is het gebruik van
wedi 610 erg belangrijk, want daarmee wordt de Fundo Top Plano op de
douchevloer verlijmd. Teken met een wit potlood een vierkant op de Plano
douchevloer. Houd 30 mm afstand tot aan de randen. Teken vervolgens
horizontale lijnen met onderlinge afstand van 70 mm op de douchevloer.
Teken tenslotte een wit vierkant om de afvoerput.

4

STAP 4
Breng rillen wedi 610 aan op de afgetekende lijnen.

STAP 5
Plaats de wedi Fundo Top Plano op de ingelijmde douchevloer en leg
het RVS rooster van de afvoerput op zijn plaats.

De Fundo Top Plano kan eenvoudig en veilig op het bijbehorende Fundo Plano douchevloerelement aangebracht worden. Indien nodig kan het op maat aangepast worden.

8/10

Minpunten:
Prijs is aan de hoge kant

Bekijk de video
bouwmaat.nl/alles-wand-en-vloer

2

STAP 2

6

STAP 6

Pluspunten:
Handig om platen te verlijmen
Waterdicht
Het gewicht en het gemak
van het product is prettig

KIJK OP BOUWMAAT.NL

Leg het bijgeleverde stuk karton op de Fundo Top Plano zodat die beschermt
blijft tijdens het betegelen van de inloopdouche. Leg een aantal zware
elementen zoals pakken tegels op de Top en laat het geheel 24 uur drogen.
Kit, nadat de badkamervloer is betegeld, de aansluitvoeg af met Hercuseal
Building & Sanitary 210.

5
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MAAK EEN
TOILETOMBOUW

MET WEDI I-BOARD EN BOUWPLATEN
Met het wedi I-board en bouwplaten maakt u snel een
toiletombouw en/of voorzetwand. Kenmerkend daarbij
is dat het wedi I-Board slechts 20 mm dik is en voorzien
van uitsparingen voor de toe- en afvoer en toiletpotbevestiging. Het I-board en de wedi bouwplaat biedt
een ideale ondergrond voor het tegelwerk doordat het
aan beide zijden is voorzien van een wapeningsvlies in
een speciale mortellaag. Er is daarom geen verdere voorbehandeling nodig. Het materiaal is licht en erg eenvoudig
te verwerken. Zo weegt een plaat van 260x60 cm en
10 mm dikte, iets meer dan 5 kilo.

1

2

STAP 1

Fundo Top

Zaag het wedi I-board op de benodigde hoogte af. De plaat kan ook met
een afbreekmes op maat gesneden worden.

Kant en klare afwerking voor
Fundo douchevloerelementen

STAP 2

3

Maak met behulp van een schrobzaag of decoupeerzaag de passende
uitsparing voor het bedieningspaneel.

Fundo Top is een nieuwe esthetische oplossing voor wedi Fundo douchevloerelementen. Het vormt een hoogwaardig alternatief voor de traditionele tegels. Het element is in één stuk en zonder voegen vervaardigd van

STAP 3

een dun en robuust mineraal materiaal en vormt de ideale oplossing voor

Het wedi I-board kan met de bijgeleverde 6 zelftappende schroeven en
bijbehorende rozetten op het frame van het inbouwreservoir bevestigd
worden. Het wedi I-Board wordt hier met wedi 610, één component
lijm- en afdichtmiddel, verlijmd.

iedereen die een eenvoudige en snelle installatie wenst zonder compromissen op het gebied van kwaliteit of waterdichtheid.

Strak en modern design helemaal zonder voegen
Veilige verwerking, 100 % waterdicht
Antislip oppervlak
Verkrijgbaar in vier kleuren en verschillende afmetingen

www.wedi.eu

NIEUW

STAP 4
Snij of zaag de wedi bouwplaat op maat en maak met behulp van wedi 610 de
voorzetwand af. Smeer tot slot de naden met wedi 610 af en het geheel is klaar
om betegeld te worden. Na 24 uur kan het hangtoilet gemonteerd worden.

4
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SLIMME
SERVICES

MAKEN HET DE VAKMAN MAKKELIJK!
Als ondernemer kiest u ervoor om te doen wat u leuk vindt of
waar u goed in bent. Het brengt echter ook minder leuke werkzaamheden met zich mee die vaak veel tijd kosten. Speciaal
hiervoor heeft Bouwmaat een groot aantal slimme services voor
haar klanten in het leven geroepen die zijn verzameld in de
Bouwmaat Toolbox. Net iets slimmer of net iets voordeliger
dan het allemaal zelf regelen. Altijd voordeel dus.

weber floor
Vloeibare ZandCement®
Weber.floor Vloeibare ZandCement® is te verwerken in laagdikten van 3 tot 10 cm en eenmaal
uitgegoten op de vloer eenvoudig met een drijfrei af te werken. De sterkte is constant (C16-F4)
en wordt automatisch verkregen. VZC® zorgt door het vloeibare ‘easy leveling’ karakter voor een
hogere bouwsnelheid en daarmee voor een tijdsbesparing van circa 30%. VZC® is verkrijgbaar in
lucht- en waterdichte plastic zakken van 20 kg. Het is eenvoudig te verwerken met een spindel en
kuip, betonmixer of een mengpomp.

Minimaal

30%

tijdwinst!

Licht mengen

Uitgieten

www.vloeibarezandcement.nl

Verdelen

Helpdesk

Klaar

040 2597 900 /
helpdesk@weberbeamix.nl

ALLES VOOR UW BUS: LEASEN/
KOPEN/HUREN, VERZEKERING
EN PARKEERGEMAK
Een goede vakman kan niet zonder
bus. Deze is van cruciaal belang voor
het vervoeren van gereedschap en
materiaal, maar ook om op de klus te
komen. Via onze samenwerking met
Stern kunt u voordelig een bus kopen,
leasen of financieren. Tevens kunnen zij
deze bus voorzien van de juiste inrichting of accessoires zoals een trekhaak,
imperiaal of All Season banden. Voor
de verzekering van uw bus en andere
verzekeringen kunt u als klant terecht
bij ZZP Nederland.
Een klus in de stad brengt soms het
nodige ‘gedoe’ met zich mee. Het
zoeken van een parkeerplek vraagt
wat geduld en vervolgens moet u de
parkeertijd inschatten. De moderne
technologie heeft hier een oplossing
voor: mobiel parkeren!
Kijk voor meer informatie op:
www.bouwmaat.nl/bedrijfswagen

AFVALCONTAINERS
Waar gebouwd wordt, wordt gesloopt.
Een afvalcontainer voor bouwafval mag
daarom bij geen enkel project ontbreken.
Om het u makkelijk te maken, is Bouwmaat een samenwerking aangegaan
met Afval.nl. Hierdoor kunnen we u een
goede oplossing bieden voor uw afval.
Kijk voor meer informatie op
www.bouwmaat.nl/afvalcontainer

VLOK
Bouwmaat staat voor kwaliteit. Vlok
ook! Een lid van de VLOK is onderscheidend door zekerheid en garantie
voor opdrachtgevers. Bouwmaatklanten krijgen een aantrekkelijk
voordeel op hun VLOK lidmaatschap.
Kijk voor meer informatie op
www.bouwmaat.nl/vlok

MEER WERK
Nieuw opdrachten zijn nooit weg.
Daarom kunt u via
Allesvoorslimmerbouwen.nl reageren
op klussen bij u in de buurt die door
consumenten geplaatst worden
op Kluswebsite.nl.
Kijk voor meer informatie op:
www.bouwmaat.nl/meer-klussen

DIT ZIJN EEN AANTAL SLIMME SERVICES DIE BOUWMAAT TE BIEDEN
HEEFT. KIJK OP BOUWMAAT.NL OF VRAAG IN DE VESTIGINGEN NAAR
DE OVERIGE SERVICES ZOALS O.A. VERZEKERINGEN, PENSIOEN
EN INCASSO.
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Renovatie start met
het juiste gereedschap

Het maken van het beste gereedschap voor de professional.
Dit is het vakmanschap van Festool. Niets meer. Niets minder.

Gereedschap voor het beste resultaat.

Festool kent de wensen en behoeften van de vakman als geen ander. Bij stoffige
renovatiewerkzaamheden is de keuze voor het juiste gereedschap van groot belang.
Van het verwijderen van oude coating en het vlakfrezen van beton tot het op maat
doorslijpen van tegels en mengen van zware materialen. Met de machines van Festool
wordt iedere renovatieklus stofvrij, snel en eenvoudig afgerond. En door de unieke
voordelen van Festool SERVICE all-inclusive wordt uw investering beschermd en
een lage cost of ownership gegarandeerd.
Ontdek nu de oplossingen van Festool voor al uw renovatiewerkzaamheden op
www.festool.nl/renovatie.

www.festool.nl

