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SCHONERE LUCHT 
(ZO) VOOR ELKAAR
CLEAN AIR MATT INTERIOR absorbeert en 
neutraliseert formaldehyde met een beter 
binnenklimaat als resultaat.

Luchtzuiverende eigenschappen

Uitstekende dekking

Intens wit

Goede vloei

Mooie matte afwerking

Geproduceerd met 
grondstoffen die 
minder belastend 
zijn voor het milieu.

Draagt bij aan 
een gezonder 
binnenklimaat 
vanaf het moment 
van applicatie.
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Voor openingstijden van onze vestigingen zie www.bouwmaat.nl. Alle prijzen zijn exclusief BTW. Wijzi-

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

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

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

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

pin betalen, is het ook mogelijk om in de vestiging te betalen met je creditcard.
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INHOUDVoorwoord
Een magazine vol inspiratie, handige producten,  
interviews en interessante oplossingen!  
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COMFORT VOOR IEDERE VAKMAN

Zie je dit teken op een pagina in ons magazine? 

Dan hebben wij online meer informatie over dit onderwerp.  

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

Bekijk de video

Beste lezer,

Dit is alweer de vierde Alles van 2019 met boor- 
devol handige informatie, noviteiten en inspiratie.  
De Belastingdienst roept al jaren, “leuker kunnen 
we het niet maken, wel makkelijker”. Bouwmaat 
maakt het dus leuker EN makkelijker. Bijvoorbeeld 
met de Bouwmaat App waarmee je altijd een 
vestiging in de buurt hebt. Nog niet gedownload? 
Gewoon even doen en laat je bevindingen achter, 
dan kunnen wij de app nog beter maken. 

Ook makkelijker is het nieuwe deurenschap in de 
vestigingen. Helemaal opgebouwd naar wensen die 
uit klantonderzoek naar voren zijn gekomen en met 
een frisse presentatie. En wil je geen standaard- 
assortiment? Dan bieden wij nu ook volop mo-
gelijkheden door op wens/verzoek deuren op te 
maken. Wat betreft innovaties hebben we met een 
productmanager van Festool gesproken over de 
laatste noviteiten en bespreken we alternatieven 
om gasloos te verwarmen met Nathan. 

Als vakman wil je kwaliteit leveren en werken met 
kwaliteitsproducten. Knauf vertelt welke hand- 
gipsen je het best bij het stucen kunt gebruiken.  
Bij de juiste verwerking ontvang je zelfs 100% 
hechtingsgarantie en kun je een KnaufZeker 
garantiecertificaat downloaden. Verder nemen 
we je stap voor stap mee bij het opbouwen 
van een toilet in een badkamer. Hierbij komen 
slimme artikelen zoals AirBase® lichtge-
wicht dekvloermortel, VIDI®board Pro 
bouwplaat en het Ardex tegellijm 
systeem uitgebreid aan bod.

Dit allemaal en nog meer is te lezen 
in deze uitgave van de Alles en op 
ALLES.bouwmaat.nl. En heb je nog 
ideeën die wij kunnen verwerken in 
het magazine? Laat het dan weten  
via klantenservice@bouwmaat.nl.  
Veel lees- en kijkplezier! 

Rob Klifman 
Algemeen Directeur SLIM  
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BOUWMAAT
TOTAALKLUS
EEN NIEUW TOILET

Bij het verbouwen of renoveren van een woning komen verschil-
lende klussen om de hoek kijken. We nemen je mee tijdens de 
opbouw en afwerking van een inbouwtoilet en tegelwerk in een 
nieuwe badkamer. In de diverse stappen zijn een aantal slimme 
artikelen gebruikt die je kunnen helpen om deze klus effciënter 
en beter uit te voeren.

AIRBASE® LICHTGEWICHT
DEKVLOERMORTEL
We starten met het storten van de dekvloer. In deze klus doen we dit op een houten 

ondergrond. AirBase® is zeer geschikt voor renovaties en verbouwingen, waar de 

bestaande constructievloer het gewicht van een zware zandcement-of betonvloer niet 

kan dragen. Deze lichtgewicht dekvloermortel kan op een stabiele houten vloer worden 

gestort, zonder dat deze versterkt hoeft te worden. Dat scheelt tijd en materiaal. De 

vloermortel is zeer licht en erg eenvoudig te verwerken. Wil je tot in detail weten hoe je 

AirBase® toepast? Ga dan naar het handige stappenplan op pagina 12. UPONOR UNI PIPE 
PLUS EN S-PRESS 
PLUS PERSKOP-
PELINGEN
Omdat we de watertoevoer zo efficiënt 

mogelijk willen aanleggen, kiezen we in 

deze klus voor de Uponor Uni Pipe Plus. 

Deze leiding heeft een 40% kleinere 

buigradius dan vergelijkbare leidingen en 

kan daardoor eenvoudig worden gebogen. 

De koppelingen worden uitgevoerd met 

de Uponor S-Press PLUS-fittingen. Deze 

nieuwe Uponor koppelingen zijn rondom 

voorzien van een kleurgecodeerde folie. 

Zodra de koppeling op de juiste wijze op 

de leiding geperst wordt, kun je de folie 

eenvoudig verwijderen. Naast de ‘on-

geperst niet dicht’-functie biedt dit een 

dubbel controlemoment om te zien of de 

persing correct heeft plaatsgevonden.

www.bouwmaat.nl/alles
Bekijk de video
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BOUWMAAT
INBOUWTOILET 
MONTEREN
Een volgende stap in deze klus is het 

monteren van het inbouwtoilet. We  

kiezen hierbij voor het Bouwmaat Eigen 

Merk inbouwreservoir. Dit reservoir 

maakt gebruik van Geberit spoeltech-

niek en wordt geleverd met bedienings-

paneel en isolatiematje. Het bedienings- 

paneel is de Geberit Delta21 dual flush. 

Voor je het reservoir plaatst, zorg je eerst 

voor de juiste afvoer door een lijm- of 

manchetmof. Plaats vervolgens het re-

servoir op de juiste hoogte en waterpas. 

Daarna sluit je de watertoevoer aan op 

de aansluiting van het reservoir. 

TOILETOMBOUW 
MET VIDIBOARD
Voor de toiletombouw wordt de zeer 

lichte VIDI®board Pro bouwplaat toege-

past. Deze speciale plaat is uitgevoerd 

met vooraf aangebrachte uitsparingen 

voor de montage en de toe- en afvoer. 

De plaat hoeft slechts op maat te wor-

den gezaagd of gesneden. Daarna  

kun je hem met behulp van VIDI®fix 

PRO-ALK 310 afdichtings- en lijmkit 

eenvoudig monteren. De bouwplaat is 

zeer geschikt om te betegelen. Wil je 

meer uitleg? Ga dan naar pagina 20. 

TEGELWERK MET
ARDEX SYSTEEM
Tijd voor het tegelwerk. Voordat we hier-

mee starten, worden de wanden eerst 

voorgestreken met verdunt ARDEX P52 

concentraat. Dit vergroot de hechting 

van de tegels. Vervolgens worden de 

aansluitingen tussen de wand en vloer 

afgedicht met S1-K pasta en SK 12 

afdichtingsband. Na twaalf uur is alles 

droog en kun je met het tegelen begin-

nen. We kiezen voor de ARDEX X7G 

PLUS flexibele poederlijm. Deze wordt 

met een Collomix mixer tot een homo-

gene massa gemengd. De lijm brengen 

we aan met een Rubi lijmspaan, 
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MONTAGE SANITAIR 
Tenslotte wordt het wandcloset Terra 

rim-out inclusief slim softclose bril ge-

monteerd. Om krakende geluiden tussen 

de aansluiting van het toilet en de tegels 

te voorkomen, plaats je het isolatiematje. 

De Plieger toiletborstelhouder Vigo en 

toiletrolhouder Vigo met klep ronden het 

geheel helemaal af.

HET EINDRESULTAAT 
Het eindresultaat mag er zijn: een mooi strak 

toilet in een al even strakke badkamer. We zijn 

er erg trots op! Alle getoonde artikelen zijn 

bij Bouwmaat verkrijgbaar. De stappen van 

de opbouw kun je overigens ook terugzien in 

onze instructievideo’s. Superhandig! We wen-

sen je veel succes en plezier met je eerstvol-

gende sanitairklus. 

de Rubi tegeldrager wordt gebruikt 

om de tegels op de wand en vloer te 

plaatsen. Tijdens deze klus wordt handig 

gebruik gemaakt van het Rubi Delta Le-

velling systeem. Het wordt zowel op de 

wanden als de vloer toegepast en zorgt 

ervoor dat de tegels zeer vlak en perfect 

ten opzichte van elkaar worden gelegd. 

De grootformaat tegels snijden we ver-

volgens met de Rubi TZ tegelsnijder op 

maat. Als alles droog is, verwijderen we 

de keggen. De wanden en vloer zijn nu 

gereed voor het voegen. Hiervoor wordt 

ARDEX G10 Premiumvoeg gebruikt. 

Nadat de voegen met de Rubi rubberen 

voegspaan zijn gevuld en gedroogd, 

kunnen de aansluitvoegen met ARDEX 

SE sanitairkit worden gevoegd. Een 

uitgebreide uitleg van deze stappen vind 

je op pagina 29.
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BOUWMAAT 
ALTIJD EN 

OVERAL
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Bouwmaat is dé groothandel in bouwmaterialen. We zijn altijd en overal bereikbaar en als vakman  
kun je op ieder moment vinden wat je nodig hebt om je klus te klaren. Zowel in de vestigingen als  
online. Een handig hulpmiddel daarbij is de Bouwmaat app. Een makkelijke manier om handige  
informatie altijd bij de hand te hebben. De app is je dichtstbijzijnde vestiging waar je het juiste
product kunt zoeken en ook meteen de voorraad kunt checken. Heb jij ‘m al? 

Het hele assortiment van Bouwmaat heb 

je met de app in je broekzak. Net als 

op bouwmaat.nl zijn alle producten on-

derverdeeld in categorieën en is er een 

apart overzicht van de lopende acties. 

De handige, intelligente zoekfunctie met 

zoeksuggesties zorgt ervoor dat je snel 

het juiste product vindt. Wat ook makke-

lijk is, is dat je kunt inloggen op jouw ac-

count in de app. Zo heb je altijd toegang 

tot je persoonlijke Bouwmaat pas op je 

telefoon. De app is beschikbaar voor 

iOS en Android.

 

Altijd en overal dichtbij
Niet alleen de app zorgt ervoor dat 

Bouwmaat altijd dichtbij is. Met bij-

na 50 vestigingen hebben we namelijk 

een landelijke dekking. Naast reguliere 

vestigingen heeft Bouwmaat ook XL- 

en Compact-vestigingen. Waar je klus 

ook is, je bent altijd in de buurt van een 

vestiging. Zo kun je op ieder moment 

en overal doorwerken. ’s Avonds en in 

het weekend kun je ook materialen onli-

ne bestellen, zowel op bouwmaat.nl als 

in de app. Vaak heb je jouw materialen 

dan een dag later al binnen. Wat je on-

line bestelt kun je laten klaarzetten in 

de vestiging. Heb je de bestelling liever 

thuis of op de klus? Dat kan natuurlijk 

ook! 

Altijd en overal een groot  
assortiment
Bouwmaat heeft een professioneel en 

uitgebreid assortiment voor jou als vak-

man. Je vindt er alles van bekende 

merken op het gebied van bouw, hout, 

elektra, sanitair, gereedschappen, ijzer-

waren, verf en keukens. De reguliere 

vestigingen hebben meer dan 12.000 ar-

tikelen op voorraad en in de Bouwmaat 

Compact-vestiging is dat ongeveer de 

helft. De XL-vestigingen hebben zelfs 

13.500 artikelen op voorraad. 

 

Op bouwmaat.nl kun je daarnaast nog 

veel meer artikelen vinden. Nog niet ge-

vonden wat je zocht? We kunnen naast 

ons assortiment zo’n 100.000 artike-

len voor je bestellen. Bovendien heeft 

Bouwmaat iedere week mooie aanbie-

dingen voor je klaarstaan. In onze folder 

vind je deze acties, zoals Meer=Minder. 

Zo profiteer je altijd van de scherpste prijs.
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Altijd en overal de  
beste service 
Bouwmaat ontzorgt je graag en heeft 
daarom een uitgebreid aanbod aan 
services en diensten. Van bestellen 
en bezorgen op de klus tot voorde-
lige machinelease of de juiste ver-
zekeringen voor jou als vakman. In 
de vestigingen bieden wij verschil-
lende services die het werk een stuk 
makkelijker maken. Zo kun je bij ons 
gereedschap laten slijpen of hout 
op maat laten zagen (geldt niet voor 
Bouwmaat Compact). Ook verzorgen 
we samen met onze partner Stern 
scherpe deals voor bedrijfswagens. 
Op de website vind je een overzicht 
van alle services en diensten waar-
mee je kunnen helpen.
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Altijd en overal punten sparen 
Met het vernieuwde Bouwmaat 

Spaarplan spaar je automatisch digi-

taal voor mooie cadeaus of korting op 

het assortiment. Zo hoef je nooit meer 

zegels te plakken en heb je altijd een 

overzicht van je spaarsaldo. Je oude 

spaarpunten zijn inmiddels overgezet 

naar digitale spaarpunten op je per-

soonlijke Bouwmaat pas. Je spaart 

punten bij iedere besteding van € 1,- 

en kun je digitale spaarpunten zowel 

in de vestiging als op bouwmaat.nl 

inwisselen. Dat is slimmer sparen bij 

Bouwmaat! 
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• Alles voor de vakman onder één dak

• Professioneel en breed assortiment

• Voor elke klus de juiste prijs met Meer=Minder

• Online bestellen en afhalen in alle vestigingen

• Liever bezorgen? Dat kan thuis of op de klus

• Deskundige medewerkers

• Klantenservice bereikbaar van 9:00 - 21:00 uur

WAT VIND JE BIJ  
BOUWMAAT? 

Altijd en overal Bouwmaat 
maatwerk leveren
Het komt vaak voor dat een klant spe-
ciale wensen heeft of dat de bouwtech-
nische situatie een iets andere oplos-
sing vereist. Als professionele vakman 
lever je op zo’n moment natuurlijk graag 
maatwerk. Bouwmaat heeft hiervoor ver-
schillende slimme maatwerkoplossingen 
waarmee je volledig op maat gemaakt 
vakwerk aflevert en ook nog eens veel 
tijdwinst boekt. Hierbij kun je bijvoor-
beeld denken aan keukens, veranda’s  
en raam-/deur-kozijn combinaties. 

11MEER WETEN?    KIJK OP BOUWMAAT.NL
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STORT EEN 
DEKVLOER
MET LICHTGEWICHT
AIRBASE® VLOERMORTEL

Het storten van een dekvloer is een zware klus. Als vakman weet je 
als geen ander welk effect het sjouwen met zware zakken kan heb-
ben op je productiviteit en je gezondheid. Als oplossing voor  
dit probleem ontwikkelden ervaren vakmensen de lichtgewicht dek-
vloermortel AirBase®. AirBase® is een snel afbindende, stofarme en 
lichtgewicht dekvloermortel die jouw klus een stuk aangenamer en 
efficiënter maakt. 

Lichtgewicht met veel 
opbrengst
Een zak AirBase® weegt slechts de helft 

van het gewicht van een standaardzak 

vloermortel. Het extra goede nieuws is

dat je er ondanks dit lage gewicht veel 

meer mee kunt doen. Waar de opbrengst 

van een 25 kg zak zandcement onge-

veer 12 liter bedraagt, haal je maar liefst 

16 liter uit slechts 12,5 kg AirBase®. De 

mortel is daarnaast snel te verwerken en 

stofarm. Door het handige handvat is de 

zak bovendien eenvoudig naar de klus-

locatie te tillen. Of je neemt twee zakken 

in een keer mee! Dit alles betekent dus 

gezonder en efficiënter werken. 

Drukvaste en vocht- en
rotbestendige mortel
Het speciale snelcement bindt de licht-

gewicht vulstoffen en geëxpandeerde 

glaskorrels tot een lichte en drukvaste 

dekvloermortel. De vloermortel is vocht- 

en rotbestendig en daarom goed toe te 

passen in natte ruimtes. AirBase® droogt 

zeer snel en is op een drukvaste onder-

grond al na 3 uur beloopbaar en na 12 

uur betegelbaar. Na ongeveer 7 dagen is 

de vloer helemaal droog en uitgehard.  

Geschikt voor stabiele
houten vloeren
Het geringe gewicht van AirBase® biedt 

nog meer voordelen. Het is zeer geschikt

voor renovaties en verbouwingen waar 

de bestaande constructievloer een zwa-

re zandcement- of betonvloer niet kan 

dragen. AirBase® kan bijvoorbeeld op 

een stabiele houten vloer worden gestort.

Versterking is niet nodig. Dit scheelt tijd 

en materiaal. Ook kan deze lichtgewicht 

vloermortel op diverse vloersystemen 

worden aangebracht, zoals met Lewis® 

zwaluwstaartplaten. Hierbij duurt het 

24 uur voordat de vloer beloopbaar is. 

AirBase® kan hechtend aan bestaande

beton- en cementvloeren of zwevend 

worden aangebracht en is ook geschikt 

voor vloerverwarming.

www.bouwmaat.nl/alles
Bekijk de video
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STAP 1
De dekvloer wordt gestort op een houten 

vloer. Leg voor je daarmee start eerst een 

laag folie op de vloer. Bevestig daarna

de randisolatiestrook langs de wanden. 

Deze zorgt ervoor dat de mortel niet aan 

de wanden hecht en er geen spanning 

ontstaat bij krimp of uitzetting.

STAP 2
Meet in een maatbeker voor één zak 

AirBase® 2,3 liter schoon water af. Deze 

hoeveelheid is belangrijk om de mortel 

goed te kunnen verwerken. Giet het water 

vervolgens in de mengkuip.

STAP 3
De zak AirBase® is heel snel te openen 

zonder gebruik van een mes. Daarna 

stort je de zak in de mengkuip. Je zult 

merken dat hier nagenoeg geen stof bij 

vrijkomt. 

STAP 4
Meng het geheel met bijvoorbeeld een 

Collomix Xo6-R mixer tot één geheel. 

Meng goed door! Stort de kuip vervol-

gens leeg op de met folie bedekte vloer. 

Verdeel en verdicht het met behulp van 

een rei en vloerspaan. Doe dit in één 

keer met een minimale laagdikte van 

45 mm. Gebruik hiervoor uiteraard ook 

een waterpas. Let op! AirBase® bevat 

een snel afbindend cement en verhardt 

binnen 30-45 minuten bij 20 °C. Bij lage 

temperaturen heb je meer tijd, bij hogere 

temperaturen minder.

STAP 5
Is alles droog? Snijd dan als laatste de 

randisolatiestrook op vloerhoogte af. 

AAN HET
WERK MET 
AIRBASE®

1

2 3

4

5



14 ALLES

DE
FAVORIETE
ACCESSOIRES
VAN... BAS WITSEL

Bas Witsel voelt zich als zelfstandig ondernemer als een vis in het water. Zijn eigen bedrijf BW
timmerwerken is gespecialiseerd in volledige renovaties. Bij dit werk hoort kwalitatief en betrouwbaar 
gereedschap. Daarom is Bas groot fan van Milwaukee: “Ik heb veel machines van Milwaukee, van 
recipro- en decoupeerzagen tot boormachines. Het is degelijk gereedschap, je merkt echt dat je iets in 
je handen hebt. Het doet wat het belooft en werkt heel fijn. De machines stralen bovendien kwaliteit uit 
waardoor ik professioneel overkom bij mijn klanten.” 
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 Naam: 

 Bedrijf:    

Bas Witsel

BW timmerwerken

SCHROEFBITS 
De Shockwave schroefbits zijn ideaal voor heavy duty slagschroeftoe-

passingen. Dat niet alleen: ze bieden een totale systeemoplossing voor 

alle boor- en schroeftoepassingen. De bits zijn voorzien van een Shock 

Zone die de spanning op de schroefpunt reduceert, waardoor de punt 

minder snel afbreekt. De punt is daarnaast extra hard gesmeed en vormt 

daardoor een perfecte combinatie met de schroefkop en reduceert ook 

slijtage. De schroefbits gaan maar liefst 30 keer langer mee dan andere 

bits.

MX4 HAMERBOREN 
De MX4 hamerboren zijn geschikt voor steen, beton, gewapend beton en 

natuursteen. De boorpunt met vier snijkanten zorgen ervoor dat je gega-

randeerd perfect ronde gaten boort. De royaal bemeten spiralen voeren 

het stof optimaal af zodat je 25% sneller kunt werken. De belasting wordt 

gelijkmatig verdeeld over de vier spiralen waardoor de slijtage minder is 

en de boor 50% langer mee gaat dan normale boren. 

Echt een superding
Bij goed gereedschap horen natuurlijk ook 

goede accessoires. Bas let bij het kopen 

van accessoires op functionaliteit, prijs 

en kwaliteit. “Ik heb echt heel veel acces-

soires van Milwaukee, van zagen tot bo-

ren en bitjes. Ze zijn functioneel en heb-

ben een goede prijs-kwaliteitverhouding. 

Bovendien gaan ze lang mee, wat ik erg 

belangrijk vind.”

Heeft Bas dan ook een favoriet?
“Dat is natuurlijk een beetje afhankelijk 

van wat je gaat doen, voor elke klus heb 

ik wel een favoriete accessoire. Ik ben in 

ieder geval groot fan van de Milwaukee 

speedboor. Deze is ideaal voor elektra- 

en installatiewerk. De dubbele snijkant 

van de boor zorgt voor 50% tijdswinst. 

De boor wordt bovendien minder heet en 

voert hout beter af waardoor hij langer 

scherp blijft. Ik ben ook enorm enthousi-

ast over de SWITCHBLADE™ gatenboor, 

dat is echt een superding. De boor creëert 

een trekeffect zodat je snel en probleem-

loos een gat voor een afvoer of een dikke 

ANDERE MILWAUKEE
ACCESSOIRES

leiding kunt boren. Je werkt altijd met 

een scherpe boor, want de messen 

zijn snel te vervangen.”

Blij met nieuwe producten
Milwaukee heeft een breed assorti-

ment. Hierdoor loopt Bas regelma-

tig tegen nieuwe producten aan. “Ik 

koop eigenlijk vooral bij Bouwmaat 

en daar heeft Milwaukee een goed 

geordend en overzichtelijk schap. We 

hebben allemaal weinig tijd, dus het 

is fijn als je snel vindt wat je nodig 

hebt. Bovendien ontdek ik daardoor 

ook nieuwe accessoires die ik niet 

kende. Ik probeer regelmatig wat uit 

en ik ben altijd blij als ik dat heb ge-

daan. Het werkt in de praktijk eigen-

lijk altijd super.”

Meer info over Milwaukee

accessoires vind je op

www.bouwmaat.nl/alles. 
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SNOERLOOS  
ÉN STOFVRIJ  
WERKEN 
MET ACCUMACHINES VAN FESTOOL 

Danny Huijzer werkt op de afdeling marketing- en productmanagement 
bij Festool. Hij is voornamelijk bezig met de introductie van nieuwe 
producten en merkt dat de behoefte aan accumachines steeds groter 
wordt. Daarom licht Danny de twee laatste noviteiten van Festool toe: 
de accu-haakse slijper AGC 18 en de accu-tegelslijper DSC-AGC 18. 
Met deze fantastische machines weet je zeker dat je als vakman trots 
kan zijn op het werk dat je levert! www.bouwmaat.nl/alles

Bekijk de video
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Luisteren naar de klant
Festool helpt gepassioneerde vakman-

nen hun ambitieuze doelen zo efficiënt, 

effectief en succesvol mogelijk te beha-

len. Danny: “We luisteren naar de wen-

sen en behoeften van de klant. Vanuit  

de markt verzamelen wij feedback op 

onze producten zodat we kleine aan-

passingen kunnen doorvoeren. De vraag 

naar snoerloze machines neemt toe,  

omdat vakmannen het makkelijker vin-

den werken. Je hoeft geen snoer mee 

te slepen, dat zorgt voor mobiliteit en 

uiteindelijk scheelt dat tijd. Op basis  

van deze vraag voeren wij introducties 

van nieuwe machines door. Dat geldt 

ook voor de haakse slijper en tegelslij-

per. Deze twee machines zijn echt een 

uitstekende aanvulling in ons portfolio”.

Unieke accu’s  
Ook op het gebied van accu’s innoveert 

Festool stevig. “Onze accu’s hebben een 

aantal unieke eigenschappen. Een accu 

zit tegenwoordig boordevol technologie. 

Eén daarvan is bluetooth, zo kun je de 

accu verbinden met de stofzuigers zo-

dat deze automatisch aangaan wanneer 

je de machine start. Ook is het moge-

lijk de accu te koppelen met de Festool 

Work-app en een software update uit te 

voeren. Dan weet je zeker dat hij weer 

van de nieuwste technologie is voorzien. 

Op onze accu’s zit daarnaast drie jaar 

garantie en AIRSTREAM-technologie. 

Wanneer een accu moet worden op- 

geladen moet deze eerst volledig af-

gekoeld zijn. Met de AIRSTREAM-

technologie gebeurt dit razendsnel 

waardoor de accu veel sneller weer  

geladen kan worden. Ook erg belang- 

rijk om te weten: je kunt iedere accu  

gebruiken op alle 18-voltproducten  

van Festool.”

Accu-haakse slijper AGC 18
Een nieuwe machine in het assortiment 

van Festool is de accu-haakse slijper 

AGC 18. Danny vertelt wat de voorde-

len zijn: “De ingekapselde elektronica 

en motor zorgen ervoor dat er geen stof 

bij deze delen kan komen. Verder heeft 

deze robuuste machine een koolborstel-

loze EC-TEC motor. Met de toerental- 

regeling kun je het toerental aanpassen  

op de werkzaamheden die je gaat uit-

voeren. Ook belangrijk is de snelrem.  

Als je de schakelaar omzet, gaat de  

machine meteen uit. Zo ben je veilig  

aan het werk. Ondanks dat een haakse 

slijper heel veel te verduren heeft, is die 

van ons voorzien van drie jaar garantie, 

zowel op de machine als op de accu.  

Deze is bijna niet kapot te krijgen.”

 Naam: 

 Bedrijf: 

 Functie: 

Danny Huijzer

Festool

Product Manager

“Bij Festool hebben 
we stofvrij werken 
hoog in het vaandel 
staan”



dehoop-pekso.nl

Aanbouwpakket
van De Hoop Pekso

Een compleet pakket voor de basis van een aan- of uitbouw op heipalen

SUPERKIST OF  
EPS-STANDAARDKIST
Inclusief Standaard Wapeningskorf

COMBINATIEVLOER

EPS-vulelementen en betonbalken

BOUWSTAALMATTEN
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Accu-tegelslijper DSC-AGC 18
Een voorbeeld van een machine die 

naast de snoerversie nu ook in een  

accuvariant verkrijgbaar is, is de accu- 

tegelslijper DSC-AGC 18. Deze machine 

heeft dezelfde voordelen als de haakse

slijper, maar bevat ook nog stofafzui-

ging. “Bij Festool hebben we stofvrij 

werken hoog in het vaandel staan. Bij te-

gelslijpen komt er veel stof vrij en daar-

om vinden wij de stofafzuiging één van 

de belangrijkste kenmerken van deze  

machine. De machine is ook getest  

door TNO en beschikt over een 8 uur- 

certificaat. Hij wordt geleverd met een 

bluetooth-accu. Dit zorgt ervoor dat de 

gekoppelde mobiele stofzuiger meteen 

start op het moment dat je de tegel- 

slijper aanzet. Nog een voordeel is de 

afzuigkap, want deze kun je eenvoudig 

naar boven schuiven zodat je makkelijk 

kunt werken bij de randen.”

 

Uitstekende service
“Bij Festool willen we naast een goed 

product ook een uitstekende service 

bieden. Zo hebben we de online  

reparatieservice in de Work-app.  

Dat houdt in dat je via de app een  

kapotte machine kunt aanmelden.  

De machine wordt opgehaald op een

locatie naar keuze en binnen twee

dagen leveren we de gerepareerde

machine af op een door jouw gewenste 

locatie. In deze app zit ook de mogelijk-

heid om de accu via bluetooth te ver- 

binden. Vanuit je telefoon lees je af hoe-

veel vermogen je nog hebt en waar je de 

accu voor het laatst hebt gebruikt. We 

hebben ook de Order-app; een online 

catalogus waar je al onze machines en 

bijbehorende accessoires kunt opzoe-

ken. Vanuit die app kun je een verlang-

lijstje maken en dit meteen doorsturen 

naar Bouwmaat. Superhandig!”

“Op onze accu’s zit  
drie jaar garantie en  
AIRSTREAM-technologie”
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DE PERFECTE
ONDERGROND  
MET VIDI®BOARD-PRO

Om perfect tegel-, stuc en pleisterwerk te kunnen leveren is de ondergrond van groot belang. 
Met de VIDI®board-PRO bouwplaat zorg je voor de ideale ondergrond waardoor de klus makkelijker
verloopt. En dat zie je dan weer terug in het super strakke eindresultaat!

Binnenbouwplaten en
bewerkte platen  
VIDI®board is een relatief nieuw merk 

in het Bouwmaat assortiment met een 

gunstige prijs/kwaliteitverhouding. 

VIDI®board levert binnenbouwplaten, 

bewerkte platen en alles wat daarbij 

hoort. Er zijn dus niet alleen standaard-

platen in meerdere formaten en diktes 

verkrijgbaar, maar ook speciale voor-

bewerkte types, zoals een toiletplaat. 

Ook deze is in meerdere afmetingen 

leverbaar. Vooral de kleinere toiletplaat 

van 90x120 cm is een uitkomst doordat 

er pasplaten voor de boven- of zijkanten 

worden meegeleverd.

Supersnel werken  
De bouwplaten zijn gemaakt van XPS-

schuim en zijn aan beide kanten voor-

zien van een glasvezelversterkte ce-

mentlaag. De platen zijn licht van ge-

wicht en eenvoudig te vervoeren. Het 

ingewerkte weefsel zorgt daarbij voor 

een sterke en drukvaste ondergrond 

zodat de tegels er, zonder grondering, 

makkelijk aan hechten en met cement-

poederlijm bij drukbelasting heel blijven. 

Het bewerken van de bouwplaten is 

eenvoudig als je gebruik maakt van de 

VIDI®fix PRO-ALK 310 afdichtings- en 

lijmkit. De kit zorgt voor een perfecte www.bouwmaat.nl/alles
Bekijk de video

verlijming en een 100% waterdichte 

afwerking. De montage gaat supersnel. 

Daardoor heb je meer tijd voor de rest 

van je klus of je klus is eerder klaar!



STAP 1
De toiletplaat heeft vooraf aangebrachte 

uitsparingen voor zowel toiletafvoer, 

wateraanvoer en draadeinden waarop 

de toiletpot wordt bevestigd. In dit voor-

beeld is de standaardplaat van 120x130 

cm (PRO-T20) gebruikt omdat er ook 

een omkokering voor de afvoerleiding 

is gemaakt. Pas eerst de plaat op het 

toiletframe en teken de delen af die ver-

wijderd moeten worden. Snijd of zaag 

de plaat vervolgens met behulp van een 

mes, multitool, handcirkel- of decoupeer- 

zaag op maat.

STAP 2
Bepaal de positie voor de uitsparing 

voor het bedieningspaneel en snijd of 

zaag die daarna uit. Gebruik hiervoor 

bijvoorbeeld een Fein Multimaster.

STAP 3
Lijm met behulp van de VIDI®fix PRO-

ALK 310 afdichtings- en lijmkit de toilet- 

plaat op het frame van het inbouwreser-

voir. Voorzie het frame van een ril kit en 

druk vervolgens de toiletplaat tegen het 

frame.

STAP 4 
Schroef de plaat met de bijgeleverde 

zelftappende schroeven (eventueel voor-

boren) en metalen rozetten vast. Gebruik 

hiervoor minimaal zes schroeven en 

monteer die minimaal 20 mm vanaf de 

rand. Schroef ze vast tot de bovenkant 

van de rozetten gelijkligt met het opper-

vlak van de toiletplaat.

STAP 5
Nu is het tijd om de pasplaten op maat 

te snijden of zagen. Vervolgens gebruik 

je deze om de zijkanten en bovenzijde 

van de ombouw te creëren. Deze lijm je 

vast met de VIDI®fix kit.

STAP 6
Opnieuw snijd of zaag je de pasplaten 

op maat. Dit keer om een omkokering te 

realiseren. Daarvoor gebruik je ook een 

50x50 mm montagestrook om een ste-

vige hoek te maken. Lijm de pasplaten 

en de montagestroken met de VIDI®fix 

kit in elkaar en fixeer het geheel met de 

kunststof schroeven. Vervolgens voorzie 

je de kanten van VIDI®fix kit zodat je de 

koker tegen de wand kunt lijmen.

STAP 7
Tot slot breng je op alle voegen en na-

den zelfklevend PRO-WGB 100 weef-

selgaasband aan. Houd er rekening mee 

dat je een cementgebonden poederlijm 

(bijvoorbeeld ARDEX X7G+) gebruikt 

voor het verlijmen van de tegels op de 

toiletplaat! 

HANDIG!
De PRO-T20XS-toiletplaat van 

90x120 cm past zonder aan-

passingen direct op de meest 

gangbare frames. 

AAN HET WERK MET 
VIDI®BOARD-PRO

1

2

3

4

5
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SLIM GEREEDSCHAP
Als vakman wil je altijd zo efficiënt en zorgvuldig mogelijk je klus klaren. Het is 
daarom fijn dat er producten op de markt zijn die je daarbij helpen. Bouwmaat laat 
je vijf extra handige tools zien die jouw gereedschapscollectie compleet maken.

Je werkplaats bij de hand, overal en altijd
Een goede werkplek om je klus te kunnen uitvoeren is erg belangrijk. Festool heeft  

daarvoor een mobiele werkplaats ontwikkeld; de Festool Mobiele werkplaats MW 1000. 

Het transport en de montage zijn heel simpel waardoor je de zeer compacte trolley in een 

mum van tijd kunt veranderen in een stabiele werkplek. Zo heb je alles binnen handbereik, 

net als in je eigen werkplaats. Met stootvaste massieve rubberwielen ga je gemakkelijk 

trappen op en af en je laadt de mobiele werkplaats eenvoudig in de auto of bus.  

Nog meer ruimte nodig? Zowel werkoppervlak als de opbergruimte zijn uit te breiden.  

Zo voeg je makkelijk meerdere multifunctionele tafels en SYSTAINER-uittreklades toe.
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De herbruikbare gevelklem
Nog zo’n handig hulpmiddel, de gevelklem! 

Met deze klem ondersteun je het buitenblad

van een gevel tijdens het vervangen of plaat-

sen van kozijnen of deuren. Een gevelklem 

monteer je om de 700 mm en drukt zeven 

lagen steen op elkaar. Zo ontstaat als het 

ware een latei. In feite vervangt een gevel-

klem de welbekende schroefstempels. Het 

zorgt voor meer werkruimte en ondersteu-

ning van de rollaag. De klem is herbruik-

baar, snel te monteren en makkelijk mee te 

nemen.

Je mengstaven snel schoon
De mengstaven van je mixer eenvoudig en

snel reinigen? De Collomix Mixer Clean is de 

ideale oplossing. Aan de metalen afdekplaat 

zijn twee robuuste borstels bevestigd. Plaats 

die in de emmer gevuld met water. Zet de 

mengstaven na je klus tussen de borstels

en laat de mixer in de langzaamste stand 

kort ronddraaien. Maak daarna de borstels 

grondig schoon en het product is weer klaar 

voor het volgende gebruik. Geschikt voor 

mengstaven met een maximale diameter

van 210 mm.

IJzersterke rolbandmaat
De Milwaukee Stud is niet zomaar een rol-

bandmaat. Het is een oersterk hulpje dat 

door de EXO 360™-bladtechnologie nau-

welijks slijt. Je kunt hem tot drie meter uit-

rollen zonder dat het blad knikt. Het frame 

is dusdanig sterk dat je hem tot een hoogte 

van 24 meter kunt laten vallen zonder dat hij 

kapot gaat. De rolbandmaat heeft een ge-

patenteerde vingerstop; het beschermt je 

vingers tegen het terugtrekken van het lint. 

Uiteraard kun je met de riemclip de Stud aan 

je werkbroek bevestigen.

Veiliger en sneller verven 
De Go!Paint Tool Tray steigerbak is een handige bak 

die je eenvoudig ophangt aan je steiger of ladder. Je 

kunt er verfblikken en gereedschap in kwijt. Hierdoor 

heb je altijd je handen vrij voor de klus en werk je  

veiliger en sneller. Je hoeft minder te bukken en de 

vloer van de steiger blijft vrij. Het slim gevormde 

hengsel kan naar achteren gedraaid worden om  

de bak stabiel tegen schuine vlakken, zoals bij  

een ladder, te zetten. 
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STEEL BLUE  
VEILIGHEIDS-
SCHOENEN 
COMFORT VOOR IEDERE VAKMAN

Bij Bouwmaat Huizen ontmoeten vakman Jeroen Gerritsen en 
Rens van Krieken, area manager van Steel Blue, elkaar. Samen 
gaan zij op zoek naar de juiste veiligheidsschoenen voor Jeroen. 
Hij heeft een eigen keukenmontagebedrijf en hecht daarom veel 
waarde aan stevige schoenen. Met de veiligheidsschoenen van 
Steel Blue is hij verzekerd van een comfortabele én kwalitatieve 
oplossing op de werkvloer.  

Steel Blue is een Australisch bedrijf 

dat in 1995 opgericht is door vier 

vrienden. Het doel is nog altijd om 

de meest comfortabele veiligheids-

schoenen op de markt te brengen. In 

Australië is Steel Blue op dit moment 

marktleider en ook in Nederland wordt 

het merk inmiddels al op driehonderd 

plekken verkocht. 

HET MERK
STEEL BLUE 

 Naam: 

 Bedrijf:    

 Functie:  

Rens van Krieken

Steel Blue

Area manager 

Op zoek naar de juiste schoen 
Jeroen komt regelmatig bij Bouwmaat. 

“Ik koop eigenlijk alles voor mijn klussen 

bij Bouwmaat. Vandaag ben ik hier voor 

een paar onderdelen en ben ik op zoek 

naar nieuwe veiligheidsschoenen, want 

mijn huidige zijn aan vervanging toe.” 

Rens heeft vanuit zijn functie veel con-

tact met eindklanten en ondersteunt 

Jeroen in zijn keuze voor de beste 

schoen. “Ik wil Jeroen vandaag laten 

zien hoe Steel Blue schoenen aanvoe-

len. Door hem het comfort te laten erva-

ren en de meerwaarde te laten zien.”

Goede werkschoenen zijn 
onmisbaar
Het belang van goede werkschoenen 

mag niet onderschat worden. Rens legt 

uit: “In de bouw zie je vaak dat iemand  

minimaal veertig uur, soms wel zeventig

uur, per week loopt op veiligheids- 

schoenen. Helaas zien we regelmatig 

gebeuren dat iemand een verkeerde 

keuze maakt en daardoor een rug-, knie- 

of voetklacht oploopt. Daarom is een 

veiligheidsschoen juist heel belangrijk.” 

Jeroen sluit zich daarbij aan: “Als keu-

kenmonteur verzorg ik het hele plaatje; 

van het slopen van de oude keuken tot 

het plaatsen van de nieuwe. Tijdens mijn 

werk zit ik daardoor veel op mijn knieën 

en tenen en loop ik de hele dag. Ik moet 

dus gewoon goede schoenen hebben 

voor de werkzaamheden die ik verricht.”

Eisen van de vakman 
Wanneer Jeroen een nieuw paar veilig-

heidsschoenen koopt, zijn er drie be-

langrijke zaken waar hij rekening mee 

houdt. “Het is belangrijk dat ik een goe-

de schoen heb met voornamelijk een 

stevige neus. Ik werk met zware dingen 

en zet wel eens iets op mijn teen, zodat 

ik het niet op de grond hoef te zetten. 

Ook zit ik op ruwe vloeren en daarom  

is het belangrijk dat de neus niet binnen 

een maand afgesleten is. Het comfort is 

de tweede interessante pijler. Dan gaat 

het mij er echt om hoe de schoen aan  

de voet zit en of hij lekker loopt. Waar  

ik tot nu toe ook altijd op gelet heb, is 

het uiterlijk. Voor mij is het van belang 

dat de schoen er mooi uitziet.“

Adviserende rol 
Een verkeerde keus op het gebied van 

werkschoenen is zo gemaakt. Daarom is 
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het voor Steel Blue essentieel om de  

adviserende rol op zich te nemen. Rens: 

“Onze doelgroep bestaat voornamelijk 

uit mensen in de bouw en de ruwe in-

dustrie. Voor hen is het verplicht om een 

S3-gecertificeerde veiligheidsschoen te 

dragen. Al onze schoenen hebben deze 

certificering. Verder is de keuze voor een 

bepaalde schoen vooral gebaseerd op 

de persoonlijke wensen en eisen van 

de klant. Bij het aanmeten let ik natuur-

lijk op de breedte en lengte van de voet. 

Daarnaast kijk ik altijd of de teen niet te-

gen de neus aan zit.”

Focus op comfort
Comfort staat bij Steel Blue hoog in het 

vaandel. Rens: “De focus ligt echt op 

comfort. We gebruiken bij zowel de hak 

als de bal van de voet PORON®. Dit 

materiaal heeft als eigenschap dat het 

een goede demping heeft en altijd weer 

in de juiste vorm terechtkomt. Demping 

is heel belangrijk om eventuele rug-

klachten te voorkomen en om een zacht 

voetbed te realiseren. In de praktijk ho-

ren we vaak van klanten dat dit voor ex-

tra comfort zorgt en dat het daadwerke-

lijk klachten voorkomt. Bij Steel Blue kan 

nooit iemand een verkeerde keuze ma-

ken dankzij de 30 dagen 100% Comfort 

Garantie. Dit houdt in dat de klant der-

tig dagen de tijd krijgt om te bepalen of 

de schoen geschikt is voor hem of haar. 

Zodra iemand klachten krijgt, kun je de 

schoenen binnen dertig dagen terug-

brengen naar Bouwmaat en krijg je je 

geld terug. Ongeacht de staat van de 

schoen.”  

Hele mooie schoenen
Nadat Jeroen zijn wensen heeft verteld,

stelt Rens voor dat hij het Southern

Cross-model eens moet proberen. Dit 

hogere model is gemaakt van een hoge 

kwaliteit waterafstotend leer en heeft 

een stalen neus. Als Jeroen de Steel 

Blue veiligheidsschoen aangetrokken 

heeft, is hij meteen enthousiast.  

“Ze lopen echt superlekker! Ik vind het  

absoluut hele mooie schoenen om te 

zien. De neus ziet er qua kwaliteit goed 

uit en hij is niet te zwaar. Ook is de 

schoen makkelijk aan- en uit te trekken 

door de rits aan de zijkant. Dat is echt 

ideaal.” Rens vult nog aan: “Deze 

schoen heeft ook een inkeping aan de 

achterkant bij de achillespees. Als je 

veel op je knieën werkt geeft dat meer 

comfort en meer bewegingsvrijheid.”



27

Lange levensduur en garantie 
Door het gebruik van het hoge kwaliteit 

leer hebben de schoenen een lange 

levensduur. Wat daar ook aan bijdraagt 

is het onderhoud. Rens vertelt: “Het 

onderhoud van de schoenen is natuurlijk 

belangrijk. Bij goed onderhoud gaat de 

levensduur van de schoen weer omhoog. 

Het is goed om de schoen een keer per 

week, of een keer per twee weken, in 

de wax te zetten. Daarvoor hebben wij 

speciale wax in ons assortiment. Mocht 

er toch iets met de schoenen aan de 

hand zijn, heb je bij Steel Blue altijd zes 

maanden fabrieksgarantie. Zodra er iets 

kapot gaat dat binnen de garantie valt, 

krijg de klant direct een andere schoen.”

Goed geslaagd! 
Al met al is het een geslaagde dag  

voor Jeroen. Hij keert huiswaarts met 

een mooi paar Steel Blue veiligheids-

schoenen. Jeroen vertelt: “De eerste 

indruk van de schoenen is goed. Ik ben 

zeer tevreden over de pasvorm. Tot nu 

toe heb ik absoluut geen minpunten.  

De schoenen voelen superzacht van- 

binnen en de vering voel je heel goed. 

Als je loopt, slipt de hak niet. Je voet 

blijft echt goed in de schoen zitten. 

Het design en de kleur vind ik prachtig. 

Normaal heb ik aparte schoenen voor 

klantbezoeken, maar dat is met deze  

niet meer nodig!” 

www.bouwmaat.nl/alles
Bekijk de video

 Naam: 

 Bedrijf: 

Jeroen Gerritsen

Montagebedrijf Jeroen Gerritsen
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UFO
LED ingebouwde plafond spot met geïntegreerde LEDs en 3-step Moodmaker fuctie.
Wisselt tussen 3 verschillende settings met een conventionele schakelaar.

MoodmakerTM Set the mood with light

Vandaag hoort een lamp niet enkel te verlichten maar ook zich te kunnen aanpassen
aan de verschillende situaties in ons dagelijkse leven. Hierdoor is dimbaar licht een
enorm grote meerwaarde gebleken in het verhogen van comfort en flexibiliteit van
dag tot dag. Een bepaalde sfeer creëren in huis kan op verschillende manieren
bekomen worden, maar de snelste en meest efficiënte is doormiddel van verlichting.
 
Energetic Moodmaker maakt het mogelijk verlichting aan te passen naargelang
situaties en vereisten. Moodmaker werkt met je traditionele schakelaar
waardoor het niet nodig is een dimmer te installeren. Traditionele dimmers zijn
duur en ingewikkeld aan te sluiten. Hierdoor is Moodmaker een uitstekend
alternatief dat kan aangesloten worden zoals elke andere verlichting.

ON ON ON

OFF OFF

Eerste schakeling
Beide ringen

Tweede schakeling
Binnen ring alleen

Derde schakeling
Buiten ring alleen

-Dim je armaturen met je vaste wand schakelaar

Afmetingen: Ø145 x 35mm
Zaag doorsnede: Ø130 mm
Wattage: 12W
Lumen: 800lm
Kleur: 2700K

Afmetingen: Ø145 x 39mm
Zaag doorsnede: Ø130 mm
Wattage: 12W
Lumen: 800lm
Kleur: 2700K

Afmetingen: Ø82 x 38mm
Zaag doorsnede: Ø65 mm
Wattage: 5.5W
Lumen: 350lm
Kleur: 2700K

Afmetingen: Ø82 x 42mm
Zaag doorsnede: Ø65 mm
Wattage: 5.5W
Lumen: 350lm
Kleur: 2700K

Eerste schakeling
Beide ringen

Tweede schakeling
Binnen ring alleen

Derde schakeling
Buiten ring alleen

Eerste schakeling
Beide ringen

Tweede schakeling
Binnen ring alleen

Derde schakeling
Buiten ring alleen

Uitgelicht uit de Energetic downlighters collectie: 
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SUPERSTRAKKE 
TEGELWANDEN
EN -VLOEREN
MET DE OPLOSSINGEN VAN ARDEX

Het betegelen van een badkamer met toilet vraagt om extra 
lijmkracht én bescherming tegen vocht. Bouwmaat biedt 
hiervoor een compleet ARDEX-programma; van voorstrijk 
tot voegmiddelen. In dit artikel laten we je stap voor stap 
zien hoe je wanden en vloeren in sanitaire ruimtes betegelt 
en welke producten je daarvoor nodig hebt. www.bouwmaat.nl/alles

Bekijk de video
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STAP 1
Voordat met het tegelen gestart kan worden, is het eerst tijd om 

de wanden en AirBase® lichtgewicht dekvloer voor te strijken. 

ARDEX P52 voorstrijkconcentraat bindt de reststof van poede-

rende ondergronden. Het voorkomt dat de ondergrond een  

deel van het vocht uit de lijmlaag opneemt, zodat de tegellijm  

beter hecht. Verdun de ARDEX P52 met water en breng het met 

een blokkwast aan op de wanden en de vloer. Let op: de meng- 

verhouding verschilt per ondergrond. Voor de AirBase® dekvloer 

meng je 1 deel P52 op 5 delen water. Voor de wanden is de 

mengverhouding 1 deel P52 op 3 delen water. De VIDI®board  

platen van de toiletombouw hoef je niet voor te strijken.

STAP 2
Het toilet wordt in de badkamer geplaatst. Daarom dichten we  

de aansluiting tussen de wand en de vloer af met ARDEX S1-K 

afdichtingspasta in combinatie met ARDEX SK 12 TRICOM af-

dichtingsband. Breng met bijvoorbeeld een blokkwast de eerste 

laag S1-K pasta gelijkmatig aan op de onderzijde van de wand  

en op de aansluiting met de vloer. Druk de SK TRICOM 12 af-

dichtingsband in de pasta en strijk het geheel glad met een band-

troffel. Gebruik voor de hoekaansluitingen de speciaal daarvoor 

verkrijgbare binnen- en buitenhoeken. Laat dit circa 2 uur drogen 

voor je de tweede laag over de afdichtingsband aanbrengt. Dit 

moet minimaal 12 uur drogen voordat je kunt betegelen.

STAP 3
ARDEX X7G PLUS flexibele poederlijm op cementbasis is  

geschikt voor zowel het betegelen van wanden als vloeren,  

ook met grootformaat tegels. De lijm is zuinig in gebruik en  

heeft een lange verwerkingstijd. Je kunt ARDEX X7G PLUS  

gebruiken voor het verlijmen van de meeste tegelsoorten én gips- 

en isolatieplaten.  Meng een zak van 25 kg ARDEX X7G PLUS 

met ongeveer 10,5 liter schoon water. Mix dit in een schone

emmer met een Collomix Xo6R mixer voorzien van een KR 

mengstaaf tot een klontvrije, smeuïge mortel. Laat dit maximaal 1 

minuut rusten en meng het daarna nog één keer goed door.  

De mortel is bij 20°C circa 5 uur lang te verwerken.

STAP 4
Voor de wand gebruiken wij mat witte wandtegels van 25 x 50 

cm. Op de vloer verlijmen we de 45 x 45 cm Brugge Noir (zie ook

stap 6). Breng de lijm aan met een Rubi lijmspaan; let op dat de 

vertanding past bij de tegel en ondergrond. Om zowel de wand 

als de vloer vlak te maken, gebruik je het Rubi Delta Levelling 

systeem. Wij passen de 2 mm clips toe. Steek deze onder de  

tegels en plaats de kunststof keggen. Met behulp van de tang 

geef je de nodige druk, zodat de tegels vlak komen te liggen.  

Om grootformaat tegels te tillen en te plaatsen is een Rubi tegel-

drager een handig hulpmiddel. Met de Rubi TZ tegelsnijder snij  

je ze op maat: deze heeft een breekkracht tot maximaal 1500 kg 

en snijdt grootformaat tegels met een dikte tot 21 mm. 

1

2

4
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STAP 5
De witte Schlüter Trendline tegelprofielen zijn mat gepoedercoat 

en krasvast. Hiermee werk je de hoeken van de toiletombouw en 

afvoerkoker fraai af. Het profiel heeft een gepatenteerd voegen-

ribje, waardoor je naast de tegelrand altijd voldoende ruimte hebt 

om te voegen. Voor het mooiste resultaat zaag je de verstek- 

hoeken in het profiel met een fijngetande metaalhandzaag en  

verstekbak. Doe je het liever met een machine? Gebruik dan een 

haakse slijper met een dun zaagblad. Let er wel op dat het zaag-

blad, het profiel en de coating niet te heet worden. De coating 

kan hierdoor verkleuren of zelfs verbranden.

STAP 6
Na de wandtegels en de tegelprofielen, is het nu tijd voor het  

verlijmen van de Brugge Noir vloertegel. Dit gebeurt op dezelf-

de wijze als bij de wandtegels. Laat de lijm drogen en verwijder 

daarna de keggen van het Rubi Delta Tile Levelling systeem. Dit 

doe je door ze eenvoudig weg te schoppen of met een rubber 

hamer voorzichtig weg te tikken. De keg breekt aan de onderkant 

af, zodat er gevoegd kan worden. 

STAP 7
De cementgebonden ARDEX G10 Premiumvoeg biedt een opti-

male kleurstabiliteit en is water- en vuilafstotend. Dit voegmiddel 

is zeer eenvoudig te verwerken, heeft een lange sponsstijd, een 

hoog vullend vermogen en stijft niet op tijdens het voegen. Wij 

gebruikten de kleur ‘cementgrijs’ voor de wand en voor de vloer 

‘antraciet’. Meng 5 kg ARDEX G10 met circa 1,7 liter water tot 

een egale massa. Vul de voegen met een Rubi Superpro rubbe-

ren voegspaan en spons ze af met de Rubi sponsspaan. Gebruik 

een aparte spons voor de wand en vloer.

STAP 8
Na het drogen verwijder je de mogelijk overgebleven cementsluier,

waarna je de aansluitnaden afkit met ARDEX SE sanitairkit. Deze 

kit is eenvoudig te verwerken en in dezelfde kleuren verkrijgbaar als 

de voegen. Snij de spuitmond op de breedte van de voeg schuin af 

en vul de aansluitvoegen met behulp van een kitpistool. Spuit daar-

na de voegen in met Zwaluw Mixed Finisher en werk ze af met een 

Zwaluw kitspatel.

STAP 9
Monteer de toiletpot, de bril, het bedieningspaneel en eventuele  

accessoires zoals een wc-rol houder. 

5
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AXA maakt Nederland veiliger www.axahomesecurity.com

Remote 2.0TM

Met de op afstand bedienbare AXA Remote 2.0™ kan je elk klepraam in 
huis gemakkelijk en veilig openen en sluiten. Geen halsbrekende toeren op 
enge krukjes meer, maar natuurlijke ventilatie en frisse lucht met één druk 
op de knop. 

INBREKERS HEBBEN HET NAKIJKEN 

De AXA Remote is een uiterst veilig product. 

Dankzij de 4 miljard roulerende codes is 

het onmogelijk om je raam met een andere 

afstandbediening te openen. Bovendien voldoet 

de AXA Remote met SKG** ook aan alle 

strenge eisen (op houten kozijnen) die het Politie 

Keurmerk Veilig Wonen en SKG stellen  

aan inbraakwerendheid.

MAKKELIJK GEPLAATST, DUURZAAM GENIETEN

De AXA Remote is eenvoudig en binnen 15 minuten 

te monteren. De bijgeleverde boormal, de universele 

schroeven (4,0 x 40 mm) en de uitstekende 

nastelbaarheid van de raamopener garanderen een 

solide en optimale bevestiging. Zo weet je zeker dat de 

AXA Remote goed gemonteerd is en deze met plezier 

VOLDOET AAN
NEN 1087

VOLDOET AAN
NEN 8087

EENVOUDIGE MONTAGE

ÉÉN AFSTANDSBEDIENING
VOOR IEDER RAAM



De derde lichting studenten van The Motown Movement is vertrok-
ken uit Detroit en geeft het stokje door aan een nieuwe groep. We 
blikken samen met Casper van Alfen, student industrieel ontwer-
pen, terug op het afgelopen jaar. Casper heeft zich ingezet voor 
marketing en PR, hoe kijkt hij terug op dit bijzondere project? 
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THE MOTOWN
MOVEMENT
DERDE LICHTING MAAKT PLAATS
VOOR NIEUWE STUDENTEN

Lessen uit Detroit
Op 15 juli 2019 vertrokken Casper en 

zijn groepsleden uit Detroit. Bij hen was 

het pand ongeveer voor 70% af. Casper 

kijkt met trots terug: “Het was een ont-

zettend gave ervaring. De lokale men-

sen hebben veel indruk op mij gemaakt. 

Ondanks de armoede zijn zij erg positief 

en bereid zich in te zetten voor de com-

munity.’’ Het voelt alsof hij als een ander 

persoon uit het project is gekomen. “Ik 

heb veel serieuze dingen gedaan, waar-

bij het om echt geld gaat. Bovendien 

was het belangrijk voor mij dat het goed 

zou gaan, ik wilde de lokale mensen niet 

teleurstellen.’’ 

Wat hebben omwonenden 
geleerd?
De projectgroep heeft zoveel mogelijk 

omwonenden betrokken bij het project, 

om zo de voordelen van duurzaamheid 

onder de aandacht te brengen. “Als er 

mensen langskwamen, maakten we een 

praatje over wat we aan het doen wa-

ren en vertelden we over het project. Bij 

een basisschool aan de overkant van de 

straat hebben we een workshop over 

duurzaamheid gegeven. Het commu-

nity center in het gebouw zal uiteinde-

lijk worden gebruikt voor het geven van 

workshops. Bewoners kunnen de inno-

vaties op het gebied van duurzaamheid 

met eigen ogen zien. Ook wordt uitge-

legd wat duurzaamheid op financieel 

gebied kan betekenen. Dat is belang-

rijk, want er is daar gewoon nog veel ar-

moede. Het is voor veel mensen nog on-

duidelijk hoeveel geld je met duurzaam 

wonen kunt besparen. En het hoeft niet 

veel geld te kosten om duurzaam te 

leven.”

Hoe gaat het nu verder? 
In september is de nieuwe lichting stu-

denten vertrokken naar Detroit. “Er is 

al veel klaar. We hebben de elektrici-

teit afgekregen. De beveiliging rondom 

het huis, zoals camera’s en verlichting, 

is ook aangelegd. Het verwarmings- en 

het koelsysteem zijn goedgekeurd en 

een groot deel van het loodgieterswerk 

is geregeld. De volgende groep zal voor-

namelijk esthetisch werk uitvoeren. Het 

nieuwe opleverdoel van augustus 2020 

is zeker realistisch. In augustus 2020 zal 

er ook een online platform gelanceerd 

worden. “De basis staat er, de juiste 

mensen zijn om het project heen verza-

meld en het gaat de goede kant op met 

het binnenhalen van budget. Als het huis 

in Detroit succesvol wordt opgeleverd 

kan het project opgeschaald worden 

naar meerdere plaatsen. Het zoeken van 

een geschikte locatie voor een nieuw 

project staat al op de agenda.’’ 

ONLINE PLATFORM
Er zal ook een online platform in augus-

tus 2020 gelanceerd worden. Op deze 

gratis website zijn alle duurzame tech-

nieken, de kosten, de opbrengsten en 

de verkooppunten van de oplossingen 

straks zichtbaar voor iedereen. 

Meer informatie over The Motown 

Movement? Kijk op

themotownmovement.com 
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GADGETS

GROHE introduceerde onlangs de eerste 3D-geprinte kranen: GROHE Atrio Icon 3D 

en GROHE Allure Brilliant Icon 3D. Is je klant op zoek naar een unieke kraan met een 

opvallend design? Dan is dit wellicht een interessante keuze. Dankzij het metaal-

printproces hebben de kranen een opvallende vorm wat ook nog eens zorgt voor een 

schitterende waterstroom. De kranen zijn op aanvraag verkrijgbaar. 

Meer informatie I www.grohe.nl

DE NIEUWSTE  
GADGETS  
MAKEN HET WERK 
EENVOUDIGER EN 
OOK LEUKER!  

Als vakman houden we ervan: slimme innovaties die het 
werk eenvoudiger en leuker maken, of innovaties die we 
simpelweg thuis willen hebben. Welke handige gadgets  

zijn er of komen eraan? Bouwmaat presenteert een  
mooie selectie van nuttige snufjes en gave gadgets. 

ALLES

3D-GEPRINTE KRAAN
VOOR OPVALLENDE VORMEN
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De blits maken met deze
slimme zonnebril
Zeg maar dag tegen je oordopjes en hallo 

tegen de coolste zonnebril ooit. Bose Frames 

hebben namelijk geïntegreerde bluetoothluid-

sprekertjes en een microfoon. Het geluid 

komt uit de poten van je bril die ondanks alle 

aanwezige technologie slechts 45 gram weegt. 

Met deze wearable bescherm je je ogen tegen 

de zon, luister je muziek, neem je telefoonge-

sprekken aan en geef je opdrachten aan Siri en 

de Google Assistent! 

 

Meer informatie | www.bose.nl

Deze krachtpatser kruiwagen
is jouw hulp bij stevige klussen
Heb je een klus met veel sjouw- of sloopwerk? Dan is 

de accu-kruiwagen DCU180 van Makita een welkome 

hulp. Deze degelijke doorduwer kan worden uitgerust 

met een 90 liter bak of een rek. Dankzij de wielen onder 

de handvatten hoef je niet te tillen en door het krachtige 

gemotoriseerde voorwiel hoef je niet te duwen. Zo 

ben je zuinig op je lichaam maar verhoog je ook je 

productiviteit. 

 

Meer informatie | www.makita.nl

COMFORTABEL WERKEN MET 
EEN VERWARMDE WERKJAS 
De R zit weer in de maand en dat betekent dat het koud kan zijn tijdens projecten. Met 

de M12™ -lijn verwarmde kleding van Milwaukee kun jij echter ook tijdens de koude en 

natte dagen comfortabel werken. De M12™ verwarmde jassen leveren tot acht uur aan-

eengesloten warmte per acculading. Dit doen ze op je borst, je rug en in je zijzakken. 

De jassen zijn bestand tegen water, volledig winddicht en zeer flexibel. Laat dat gure 

weer maar komen!  

 

Meer informatie | nl.milwaukeetool.eu



Heaters/ventilatoren

Van Spijk B.V.
Postbus 2, 5688 ZG Oirschot
De Scheper 402, 5688 HP Oirschot
Nederland

T +31 (0)499 57 18 10
F +31 (0)499 57 57 95
info@vanspijk.nl
www.vanspijk.nl

MASTER ELEKTRISCHE HEATER 
B1,8ECA
• Automatische reset
• Ingebouwde thermostaat
• Geen uitlaatgas, geur en vochtigheid
• Zomer-winterschakelaar uitsluitend voor 
  ventilatie
• Stille werking / geluidsarm
• Motor met thermische schakelaar
• Oververhittingsthermostaat

MASTER VENTILATOR DF20P
• Verstelbare luchtstroom
• 360 graden draaibaar
•  DF20P heeft een verticale en 
  horizontale rotatie
•  DF20P kan aan de muur of plafond   

gehangen worden
• Poeder gecoate behuizing
•  Elk DF model van Master heeft 
 verschillende types van luchtverplaatsing

MASTER ELEKTRISCHE HEATER 
B2PTC
• Reukloze, droge warmte
• Geluidsarm
• Thermisch beveiligde motor
• RVS verwarmingselementen
• Oververhittingsthermostaat
• Interne ruimtethermostaat
• Meerstanden schakelaar voor 
  warmte-instelling
• Sterke en duurzame constructie

VENTILATOREN

GAS / ELEKTRISCHE HEATERS

TO  HEAT TO  COOL TO  DRY TO  VENTILATE

MASTER VENTILATOR DF30P
• Verstelbare luchtstroom
• 360 graden draaibaar
• DF30P heeft een verticale rotatie
• Poeder gecoate behuizing
•    Elk DF model van Master heeft 
  verschillende types van luchtverplaatsing

MASTER GASHEATER BLP17M
• Manueel ontstekingssysteem
• Regelaar met veiligheidsventiel
• Regelaar inclusief gasleiding
• Motor met thermische bescherming
• Oververhittingsthermostaat
• Sterke en resistente constructie
• De kast raakt niet verhit
• Gemakkelijke onderhoud en bediening

MASTER ELEKTRISCHE HEATER 
B3ECA
• Geen zuurstofverbruik
• Reukloze, droge warmte
• Geluidsarm
• Thermisch beveiligde motor
• RVS verwarmingselementen
• Oververhittingsthermostaat
• Interne ruimtethermostaat
• Meerstanden schakelaar voor 
  warmte-instellingen
• Sterke en duurzame constructie



Steeds meer mensen willen genieten van een stankvrij 
toilet. Maar niet iedereen wil verbouwen. Hebben 
wij even goed nieuws! Want als er al een Geberit 
inbouwreservoir aanwezig is, dan klikt u ons nieuwe 
DuoFresh geurzuiveringssysteem daar zo in. Even 
aansluiten op het stroompunt en uw klant geniet zonder 
verbouwing van alle voordelen van een stankvrij toilet. 
Snel en eenvoudig een stankvrij toilet installeren in 
zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten: Slim Bekeken!

www.hetstankvrijetoilet.nl

INSTALLEREN
ZONDER (HOOFD)BREKEN

GEBERIT DUOFRESH. HET STANKVRIJE TOILET.

SLIM
BEKEKEN

NIEUW
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SUPERSTRAK 
STUCWERK  
MET DÉ HANDGIPSEN VAN KNAUF 

Als stukadoor heb je te maken met verschillende wensen en  
behoeften van de klant. Willen ze een gladde wand of plafond  
of juist één met structuur? Voor beide gevallen heeft Knauf  
verschillende handgipsen. Frans Vos, productmanager bij Knauf, 
weet ons alle ins- en outs over handgipsen te vertellen. 

 Naam: 

 Bedrijf:  

Koen Spakman

Spakman Stukadoors
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Voorstrijken voor het  
beste resultaat 
We hebben het in het vorige ALLES  

Magazine al eerder benoemd: de basis 

van de kwaliteit van je stucwerk zit in  

het voorstrijken. Frans: “De voorstrijk  

verminderd de zuiging van de muur en 

zorgt voor een uitstekende hechting van 

het gips op de ondergrond. Gebruik je 

geen voorstrijk, dan zal het water te snel 

uit je gips trekken, verbranden, en min-

der hechten. Om de juiste voorstrijk te 

kiezen, is het belangrijk dat je als vak-

man de ondergrond kunt herkennen en 

beoordelen. Daar valt en staat de hele 

klus mee. Ook het houden aan de voor-

geschreven droogtijd van je voorstrijk 

is belangrijk. Als je vandaag voorstrijkt 

en gaat morgen aan de slag, zul je zien 

dat je een fantastische basis voor je 

stucwerk hebt! 

Welk gips kies jij? 
Als de juiste voorstrijk op de muur zit 

én goed droog is, kun je beginnen met 

het stucwerk. Frans vertelt: “Welk gips je 

nodig hebt, is afhankelijk van de ruimte, 

de benodigde laagdikte, de afwerkings- 

mogelijkheden en de wensen van de 

klant. Speciaal voor natte ruimtes zoals 

de badkamer heeft Knauf AquaStuc. 

Maar het grootste onderscheid kunnen 

we maken in de afwerking. Daarvoor 

hebben we schuurgipsen en pleistergip-

sen. Deze worden beide onderverdeeld 

in hechtgips en handgips. Het verschil 

zit in de hoeveelheid lijmstoffen. Hand-

gips heeft een natuurlijke hechting en 

heeft een minimale laagdikte van 1 cm 

nodig om goed te hechten. Hechtgipsen 

bevatten meer hechtmiddel en hebben 

dus een kunstmatige hechting, waar-

door je al met laagdiktes vanaf 5 mm 

kan werken.”

“Welk gips je nodig hebt is afhankelijk  
van de ruimte, de benodigde laagdikte,  
de afwerkingsmogelijkheden en de  
wensen van de klant”

 Naam: 

 Bedrijf:    

 Functie:  

Frans Vos

Knauf

Productmanager Stuc & Gevel
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Gladde wanden
Voor glad stucwerk heeft Knauf Rotband 

en Goldband. Frans legt het verschil uit: 

“Als de klant een gladde wand afwer-

king wil en de muur is vrij vlak, kun je 

Rotband gebruiken. Dit gips is namelijk 

geschikt voor laagdikten vanaf 5 mm. 

Rotband is een hechtgips waarin een 

hogere gradatie hechtmiddel zit. Voor 

dikkere stuclagen kun je beter Goldband 

gebruiken. Dit handgips smeer je vanaf 

1 cm laagdikte tot maximaal 2 cm.  

Heb je een nog dikkere laag nodig?  

Dan werk je in twee lagen waarbij de 

eerste laag horizontaal ruw gehaald 

wordt met een gipskam. Na volledige 

droging de tweede laag mag worden 

opgebracht. Voor kleine klussen kun 

je ook de Goldband Quick pakken. 

Tot 10 m2 is dit gips ideaal. Goldband 

Quick heeft slechts een verwerkings-

tijd van 70 minuten en is daarmee twee 

keer zo snel als de gewone Goldband. 

Superhandig als je een paar snelle  

meters moet maken in bijvoorbeeld  

een gang of toilet.” 

Schuurwerk en gaten vullen 
Ook voor schuurwerk heeft Knauf 

verschillende opties: Geelband en 

Schuurband. Frans: “Geelband is  

een hechtschuurgips voor zuigende

ruwe minerale ondergronden, dit  

smeer je vanaf 5 mm. Schuurband is 

een handschuurgips geschikt vanaf  

een laagdikte vanaf 1 cm. Als je deze 

gipsen hebt afgewerkt hoef je er niets 

meer aan te doen. Na het drogen is  

de muur of het plafond klaar.”

Een ander handig handgips is  

Snelband. Daarmee kun je profielen 

stellen en reparaties verrichten. Frans 

licht toe: “Het woord zegt het al; dit 

gips is zeer snel hard. In 20 minuten 

zit dit gips vast op de muur.  
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Frans: “Als je niet kunt bepalen wanneer 

je je muur daadwerkelijk kunt afpleiste-

ren, wacht dan even tot hij harder is. Je 

gaat de muur dan niet doorschuren met 

water en je pleistert hem niet na met je 

mes. Wat je wel moet doen is 0 tot 1 mm 

TopFinish eroverheen schrapen. Dit doe 

je nat-in-nat of je wacht tot de muur  

helemaal droog is. Het resultaat?  

De muur wordt spiegelglad!” 

Dat is handig als je bijvoorbeeld  

een gat moet dichten tot 4 cm diep. 

Let op, met Snelband kun je geen  

wanden stukadoren.”

Spiegelglad met TopFinish 
Als je te maken hebt met een onder-

grond waar hoge visuele eisen aan  

gesteld worden, zou je je gips nog glad-

der kunnen afwerken met TopFinish. 

wijzer stucen in 5 stappen  
met de Bouwmaat stucwijzer

GEEF ME
DE VIJF!

KIJK VOOR MEER INFORMATIE  
OP BOUWMAAT.NL/KNAUF

de ondergrond

CHECK

de juiste voorstrijk

KIES

de juiste pleister

KIES

volgens Knauf richtlijnen

VERWERK

het garantiecertificaat

DOWNLOAD

KnaufZeker biedt 100% garantie op 

de prestaties van alle systemen van 

Knauf. Een zekerheid die jij op jouw 

beurt weer kunt doorgeven aan jouw 

klant. Zo heb jij meer te bieden.  

“Goldband Quick heeft slechts een verwerkingstijd  
van 70 minuten en is daarmee twee keer zo snel  
als de gewone Goldband”



Ben je op zoek naar tijdswinst? Eenvoud in je installatiewerk? Het Henco Vision assortiment met   
steekkoppelingen biedt een positief antwoord op al deze vragen. In combinatie met de Henco   
Meerlagenbuis, kwalitatef de meest hoogwaardige buis in zijn soort, levert het Henco steek� tting   
assortiment heel wat voordelen op. 

www.henco.be

Voor installateurs met een visie

• Door het modulaire karakter kunnen EK-verdelers ter plaatse in de juiste    

samenstelling in een handomdraai gemonteerd worden.

• Meerdere T-stukken kort naast elkaar? Dan is de EK-verdeler dé ultieme        

oplossing. Kortste inbouwlengte, vakbekwaam en professioneel.

• EK-verdelers zorgen bij meerdere vertakkingen op een toevoerleiding voor    

een optimale balans in de installatie. Zowel in koud- als      

warmwaterinstallaties.

• Door toepassing van EK-verdelers kunnen bij engineering van de installatie        

verbindingen vermeden worden op onbereikbare en kwetsbare plaatsen.

EK-verdelers in de praktijk

Dé voordelen van Henco steekfi ttingen

• Snelle verbinding ligt aan de basis van deze tijdsbesparende

oplossing.

• Geen persgereedschap nodig om verbinding te maken.

• Deze persfi ttingen zijn uitermate druk- en     

temperatuurbestendig.

• Volledige KIWA-keur voor sanitaire toepassing en KOMO-keur 

voor CV- toepassing.

• Verkrijgbaar in verschillende buisdiameters (16, 20 en 26 mm). 

• Steekverbindingen na afkorting van de buis altijd kalibreren.
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Houten verpakkingen hebben 
een lage CO2-footprint en 
daarvan wordt zo’n 73% 

gerecycled. 

96.000

46% BRAND

1770
KEER HOGER DAN...

FSC®-HOUT

73%
GERECYCLED

Bij brand blijven houten huizen 
langer stevig dan huizen met staal 
en beton. Het lage warmtegelei-
dende vermogen en de verkoling 
van het oppervlak zorgen ervoor 
dat brand wordt vertraagd. De 
constructie stort daardoor minder 
snel in en er komen bijna geen 
schadelijke rookgassen vrij. 

Van het bos in Nederland is bijna 96.000 hectare van Staatsbosbeheer. Hier wordt 330.000 m3 
hout geoogst per jaar en dit is slechts 3% van het totale houtverbruik in ons land. 

Hout heeft een goede isolerende 
waarde waardoor het energiever-
bruik in een houten huis minimaal 
is. De isolerende eigenschappen 
zijn 15 keer hoger dan die van 
beton, 400 keer hoger dan van 
staal en maar liefst 1770 keer 
hoger dan die van aluminium.  

Duurzaam hout wordt met de jaren steeds 
populairder. Forest Stewardship Council® 
(FSC) zet zich in voor het behoud en ver-
antwoord bosbeheer wereldwijd. Op dit 
moment is het aandeel FSC-hout op de 
Nederlandse markt 46%. 

50% van het Nederlandse 
hout wordt gebruikt voor de 
productie van papier, karton 
en plaatmateriaal. 40% voor 
gezaagd hout en de rest naar 
verschillende toepassingen 
zoals brandhout en biomassa. 

Het benodigde hout om 
500.000 woningen, de helft 
van de totale opgave voor 

de komende 20 jaar, in 
massiefhout te realiseren kan 

grotendeels op duurzame wijze 
in onze eigen Nederlandse 
bossen gewonnen worden.

500.000
WONINGEN
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zodat je makkelijk over een bouwter-

rein heen rolt. Ook hebben de boxen 

en organizers weerbestendige IP65-

afdichtingen om je gereedschap en 

accessoires te beschermen tegen  

regen en werkplaatsvuil.

Stanley gereedschapsgordel 
Wil je jouw gereedschap altijd bij je 

dragen tijdens de klus? Dan is een  

gereedschapsgordel de perfecte

oplossing. De dubbele gordel van 

Stanley heeft twee grote zakjes, drie 

kleine zakjes en een hamerhouder. De 

gordel is van duurzaam kwaliteitsleer 

gemaakt en heeft een volledig regel-

bare riem. Hij is instelbaar voor een 

omtrek van 84 tot 133 cm. De riem 

is heel sterk doordat er versterkende 

klinknagels op zitten. Deze zijn bedekt 

om beschadiging van je werkkleding 

te voorkomen.

HANDIGE OP-
BERGSYSTEMEN
VOOR JOUW GEREEDSCHAP

Milwaukee PACKOUT™
trolley box
Onderdeel van het modulaire 

PACKOUT™ systeem van Milwaukee  

is de PACKOUT™ trolley box. Met  

dit systeem is het mogelijk om boxen,  

organizers en gereedschapstassen op 

verschillende manieren op te stapelen.

Je kunt elk PACKOUT-item snel en  

gemakkelijk toevoegen of verwijderen, 

dankzij de veilige en eenvoudige sluit-

nokken en snelsluitingen. De sluitin-

gen en hoeken van de boxen zijn ge-

maakt van metaal en kunnen daardoor 

tegen een stootje. De trolley box heeft 

een gewichtscapaciteit van 113 kg en 

is gemaakt van stootvaste polymeer 

wat zorgt voor een langere levensduur. 

Daarnaast is het handvat van industrië-

le kwaliteit en zijn de wielen extra groot 

Om je gereedschap handig en overzichtelijk op te bergen bestaan 
er allerlei opbergsystemen. Deze systemen zorgen ervoor dat je 
jouw gereedschap makkelijk mee kunt nemen naar je klus en het 
daar altijd bij de hand hebt. Daarnaast beschermen ze je gereed-
schap waardoor het langer meegaat! Hier lees je een aantal tips 
voor verschillende praktische opbergmogelijkheden. 
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Stanley FATMAX® 
gereedschapstas 
De FATMAX® gereedschapstas van 

Stanley is robuust en heeft een stalen 

handvat met rubberen greep. De draag-

capaciteit van de tas is 25 kg en heeft 

daarvoor een heavy duty schouderriem. 

Je kunt al je gereedschap kwijt in de 

vakken. Zo is er bijvoorbeeld een groot 

zijvak voor een verlengkabel, een antislip 

rubberen houder voor je waterpas, een 

apart compartiment om een zaag in op 

te bergen en een stalen rolbandmaat-

houder. Deze gereedschapstas is een 

ware alleskunner en is daarom onmis-

baar op je klus.  

 

Stanley FATMAX® organizer
Met tien uitneembare bakjes voor bij-

voorbeeld schroeven, spijkers en plug-

gen is de FATMAX® organizer van 

Stanley erg handig. Het transparante 

deksel is onbreekbaar en houdt alle on-

derdelen op hun plaats. Je kunt de kof-

fers stapelen en vergrendelen zodat je 

ze gemakkelijk kunt transporteren. Deze 

professionele organizer is dé tool voor 

de praktische vakman! 

Festool systainer 
SYS-PowerHub
De Festool SYS-PowerHub combineert 

alle voordelen van een traditionele kabel-

haspel met de voordelen van het Festool 

systainersysteem. In de systainer wordt 

een tien meter lange aansluitkabel opge-

borgen tijdens het transport. Daarnaast 

zitten er vier 230 volt stopcontacten aan 

de buitenkant van de systainer. Hierop 

kun je moeiteloos je elektrische gereed-

schap, oplaadapparaten en stofzuigers 

aansluiten. Aan de binnenkant vind je 

een stopcontact zodat je bijvoorbeeld je 

smartphone op kunt laden. Ook handig 

om te weten: de SYS-Powerhub is IP44 

beschermd tegen spatwater. 
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GASLOOS  
VERWARMEN MET  
ALTERNATIEVEN  
VAN NATHAN 
ALLES ELEKTRISCH

EASYTHERM – INFRAROOD C-PANELEN
Een efficiënte manier om gasloos te verwarmen is via infrarood C-panelen van easy-

Therm. Infrarood C-panelen werken op stroom; monteren, stekker in het stopcontact 

en verwarmen maar met infrarood C straling! Na een paar minuten is de gehele ruimte 

op één egale temperatuur. Infrarood C-panelen kunnen in principe overal toegepast 

worden; denk aan woningen, kantoren, magazijnen, badkamers en productiehallen. Je 

kunt ze eenvoudig installeren aan het plafond, de muur en in een systeemplafond. De 

panelen van easyTherm hebben het hoogste stralingsrendement door de keramische 

voorplaat, goede isolatie, een rvs-achterkant en carbon weerstandsdraden. Uniek is 

de optie van ledverlichting om het paneel heen. Nog een groot voordeel is de goede 

luchtvochtigheid. Alles dat aanwezig is in de ruimte wordt namelijk aangestraald en 

opwarmt. Hierdoor kunnen er geen schimmels of virussen ontstaan. 

Gasloos verwarmen, we ontkomen er niet meer aan. Dat is ook ze-
ker niet erg, want er bestaan mooie alternatieven voor verwarming 
en warm tapwater die gemakkelijk te installeren zijn. Nathan levert 
verschillende van dit soort elektrische alternatieven. We nemen je 
mee langs een aantal van deze handige oplossingen. 
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INFRAROOD 
C-PANELEN
Eenvoudig installeren aan  

het plafond, de muur en in 

een systeemplafond.
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METRO THERM – SMART BOILER
Water verwarmen zonder gas te verbruiken kun je doen met de 

METRO THERM elektrische smart boilers. Deze hebben een 

intelligente regelaar die het verbruikspatroon van week tot week 

bijhoudt (ECO-stand). Zo kan de boiler het toekomstige verbruik 

van warm tapwater bepalen op basis van de historie. Daardoor 

is er altijd warm tapwater beschikbaar wanneer dat nodig is 

en wordt het elektriciteitsverbruik ongeveer 12% minder. De 

slimme regelaar kun je op verschillende manieren instellen: 

ECO (met vier comfortniveau’s), Handmatig of Vakantie. Bij 

deze laatstgenoemde stand wordt het apparaat bijvoorbeeld 

beschermd tegen bevriezing en legionella. De METRO THERM 

is beschikbaar in verschillende formaten (modellen 56, 98 en 

142 liter). Het onderhoud en de installatie zijn makkelijk met de 

meegeleverde beugel en inlaatcombinatie. Daarnaast heb je 

weinig warmteverlies doordat de boiler volledig geïsoleerd is 

met purschuim.  

COMFORT E – ELEKTRISCHE 
VLOERVERWARMING
De Uponor Comfort E is een elektrische vloerverwarming die 

wordt gebruikt voor het verwarmen van ruimtes in gebouwen  

en woningen. De vloerverwarming is ideaal voor zowel reno-

vatie als nieuwbouw. De Comfort E natte uitvoering is geschikt 

voor tegels. De weerstandsdraden zijn op de mat gestikt met 

een zelfhechtende onderkant, zodat deze snel en eenvou-

dig kan worden gelegd. De mat is slechts drie millimeter dik, 

waardoor de vloerdikte bijna gelijk blijft. Binnen een paar mi-

nuten is de ruimte op temperatuur met een warmteopbrengst 

van 160 W/m2. De Comfort E mat droge uitvoering met alu-

miniumfolie heeft een diameter van minder dan twee millime-

ter en is geschikt voor laminaat, parket of vinyl vloerbedek-

king. De installatie van deze mat is makkelijk, want er is geen 

lijm en geen speciaal gereedschap nodig. Dat scheelt instal-

latietijd- en kosten! De vloerverwarming warmt binnen enke-

le minuten op en verandert de vloer in een comfortzone. De 

Comfort E is dus snel comfortabel met een warmteopbrengst 

van 140 W/m2. 
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HEATSCOPE® – INFRAROOD  
BUITENVERWARMING
De HEATSCOPE® infrarood B-stralers geven in vergelijking met 

traditionele infrarood C-stralers meer warmte af en minder  

licht. Dat betekent dat tussen de 90% en 94% van de energie 

omgezet wordt in warmte. De twee carbon verwarmingsele-

menten worden onder stroom gezet en beginnen meteen te 

gloeien. Dan voel je gelijk een aangename warmte. Je ziet de 

verwarmingselementen gloeien door het subtiele oranjekleurige 

omgevingslicht. Je kunt deze stralers bijvoorbeeld gebruiken  

op een terras of in een serre. Je kunt ze installeren aan de muur 

of aan het plafond. De HEATSCOPE® is verkrijgbaar in verschil-

lende modellen, kleuren en maten. Bijzonder aan deze buiten-

verwarming is het unieke design. Ook kan je de stralers met 

een afstandsbediening op twee niveaus zetten, op 50% of op 

100%. Daarnaast zijn de stralers gemakkelijk te installeren en 

wordt de HEATSCOPE® geleverd inclusief alle accessoires 

in dezelfde kleur. 

Ga naar je Bouwmaat-vestiging voor de 
bestelmogelijkheden van deze producten.

NIEUWSGIERIG?



GEBRUIKERSVRIENDELIJK

FLEXIBEL, KRACHTIG & STEVIG TEGELIJK

LICHT IN GEWICHT

www.knaufinsulation.nl

REVOLUTIONAIR 
RELAXTE 
ISOLATIE
MINERAL WOOL 35 voor scheidingswanden
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Fijn werken met natuurlijk 
materiaal 
In deze zoektocht komen vakmannen 

al jarenlang uit bij het isolatiemateriaal 

van Knauf Insulation. In al hun glaswol 

en minerale wol wordt namelijk ECOSE® 

Technology gebruikt. Dit is een natuurlijk 

bindmiddel dat vriendelijk is voor mens 

en milieu. Het bevat geen toegevoegde 

fenol of formaldehyde. Waar in traditio-

neel bindmiddel vaak chemicaliën wor-

den gebruikt, zijn deze in de ECOSE® 

Technology vervangen voor natuurlijke, 

bio-based grondstoffen. Dit maakt het 

voor jou als vakman prettiger werken. 

Het is namelijk zachter, geurloos en je 

werkt zonder veel stof en vervelende irri-

tatie aan je handen en je gezicht. 

Lage footprint 
Duurzaamheid gaat uiteraard verder dan 

het isoleren zelf. Er is ook steeds meer 

aandacht voor circulariteit en de ecolo-

gische footprint van materialen. Een an-

der belangrijk voordeel van isolatiema-

teriaal met ECOSE® Technology is dat 

de productie minder energie vergt dan 

het maken van traditionele glaswol. Het 

bio-based bindmiddel maakt het ma-

teriaal simpelweg zeer duurzaam. Dit 

zorgt er ook voor dat je een hoge score 

kunt halen in BREEAM-NL, een instru-

ment om onder andere de duurzaam-

heid van nieuwe en bestaande gebou-

wen te meten. 

Betere luchtkwaliteit in huis
Een ander belangrijk voordeel is er voor 

jouw klanten. De luchtkwaliteit binnens-

huis is niet altijd even goed. Door de na-

tuurlijke basisgrondstof scoort isolatie-

materiaal dat gemaakt is met ECOSE® 

Technology erg hoog op het gebied van 

binnenluchtkwaliteit. Producten van 

Knauf Insulation hebben hierdoor on-

der andere het certificaat ‘Indoor Air 

Comfort Standard Gold’ van Eurofins. 

Je levert dus ook een positieve bijdrage 

aan een gezond binnenklimaat. Met iso-

latiemateriaal met ECOSE® Technology 

werk je zelf prettiger én je werkt met 

materiaal dat vriendelijk is voor mens en 

milieu! 

DUURZAAM 
ISOLEREN
ZONDER 
IRRITATIES
Het werken met isolatiemateriaal is niet altijd even prettig. Dat 
merk jij als vakman regelmatig in de praktijk. Waarschijnlijk 
meer dan ooit tevoren, want door de toenemende vraag naar 
duurzaamheid is isoleren een steeds vaker voorkomende klus. 
Met name in beperkt geventileerde ruimtes kan het stof van 
isolatiemateriaal stinken en je handen en je gezicht irriteren. 
Als professional ben je op zoek naar isolatiemateriaal dat 
duurzaam is én waarmee je prettig en efficiënt kunt werken. 

www.bouwmaat.nl/alles
Bekijk de video
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OMBOUW DEURENSCHAP 
MEER KEUZE, MEER MOGELIJKHEDEN EN MEER INSPIRATIE 
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Dit jaar krijgt het deurenschap in alle vestigingen van Bouwmaat 
een opfrisbeurt. We gaan voor een nog professioneler en breder 
aanbod met deuren die inspringen op de huidige trends. Ook vind 
je makkelijker de deuren en toebehoren voor jouw klus, omdat de 
schappen nog duidelijker zijn ingedeeld met nieuwe visuele com-
municatie. In de nieuwe bestelnis doe je bovendien makkelijk in-
spiratie op wanneer je een eigen deur wilt bestellen. Bouwmaat 
Utrecht XL heeft de primeur van deze ombouw. Martijn Braam van 
Braam Bouwrealisatie is hier vaste klant en ziet de ombouw van-
daag voor het eerst. Joost Binkhorst, Category Manager Hout en 
Deuren bij Bouwmaat, vertelt hem alles wat hij moet weten. 

Overzichtelijke indeling 
Martijn is de trotse eigenaar van Braam 

Bouwrealisatie en komt al jaren bij 

Bouwmaat: “Wij doen nieuwbouw, maar 

met name renovatie. We zijn goed in het 

compleet strippen van een woning, tot 

aan turn-key. Ik kom bij Bouwmaat voor 

een keur aan materialen en dus ook re-

gelmatig voor deuren.”

Als Martijn door de nieuwe ‘deuren- 

straat’ loopt, is hij gelijk onder de in-

druk: “Wat een overzichtelijke indeling! 

Fijn dat je snel kunt zien waar je welke 

deur kunt vinden. Je hebt als vakman 

toch altijd een klein beetje haast. Ik wil 

deuren bekijken, voelen en even eruit 

trekken. Ik zie nu in één oogopslag waar 

ik moet zijn. Ook valt meteen op dat er 

veel meer deuren staan. Ik heb vaak wel 

echt een deur of zes nodig, dus een gro-

te voorraad is fijn.” 

Luisteren naar de vakman
Joost legt uit waar de veranderingen 

vandaan komen: “Bouwmaat wil 

vooroplopen in de markt en daarom is 

het actualiseren van het assortiment be-

langrijk. Wat wil de vakman? Wat zijn de 

belangrijkste trends op deurengebied? 

Daar hebben we goed naar gekeken en 

het assortiment en de presentatie daar-

op aangepast.”

Joost is blij met de eerste reactie van 

Martijn: “Het is precies wat we voor 

ogen hadden, fijn dat Martijn het over-

zichtelijk vindt en dat de hoeveelheid 

deuren opvalt. We willen een frisse pre-

sentatie van de deuren, met een duidelij-

ke onderverdeling in segmenten en een 

heldere communicatie erboven. Je vindt 

de nieuwste deuren in de segmenten: 

boardpaneeldeuren (stomp of afdek), 

vlakke boarddeuren (opdek superlak), 

vlakke boarddeuren (stomp gegrond), 

deur - kozijn combinaties, buitendeu-

ren en het glas (isolatie of draad) voor 

de buitendeuren. Zo kan de vakman 

snel zijn product vinden en zijn keuze 

maken.”

 Naam: 

 Bedrijf:   

Martijn Braam

Braam Bouwrealisatie

 Naam: 

 Bedrijf:   

 Functie:  

Joost Binkhorst

Bouwmaat

Category Manager Hout
en Deuren

“ Fijn dat je snel kunt zien waar je welke deur 
kunt vinden. Je hebt als vakman toch altijd 
een klein beetje haast”
- Martijn Braam
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Nieuw: bestel- en inspiratienis
Hierna richten de twee zich op de  

blikvanger van de ombouw: de nieuwe 

bestel- en inspiratienis voor deuren.  

Op dit speciale plekje vind je acht  

showdeuren van de merken Svedex  

en Skantrae inclusief bijpassend beslag. 

Ook zie je hier diverse hoeksteunen  

zodat je kunt zien hoe een deur is op- 

gebouwd, schuifdeursystemen en  

brochures zijn ook aanwezig. Joost: “Je 

kunt hier terecht als je een deur wilt die 

niet in de schappen staat of wanneer je 

een deur wilt samenstellen voor je klant. 

Je vindt hier echt alles ter inspiratie voor 

je gewenste deur.” 

Martijn is enthousiast over de bestel- en 

inspiratienis: “Het is erg mooi en over-

zichtelijk. Ik moet makkelijk kunnen zien 

wat mogelijk is, dat is hier zeker het ge-

val onder andere dankzij de infozuil. Ik 

zie bijvoorbeeld heel makkelijk wat er 

mogelijk is qua beslag en wat de garan-

tie is. Levertijd is ook belangrijk en dat 

is duidelijk aangegeven. Het is eigen-

lijk een soort checklist om tot een deur 

te komen, superhandig! Kan ik daarna 

de catalogus pakken om eventueel nog 

even te overleggen met de klant.” 

Makkelijk de ultieme deur
Voor Bouwmaat is het nieuw dat je naast 

het standaardassortiment een deur  

helemaal naar wens kunt laten maken. 

Joost: “Het is echt een mooie verrijking 

van de mogelijkheden. Nadat je hebt ge-

kozen loop je nog even naar de balie en 

stel je de deur met een medewerker van 

Bouwmaat definitief samen. Dit kan aan 

de hand van een handig online program-

ma van een van de twee leveranciers. 

Speciale wensen op kleur, beslag, sloten 

en glas kun je met deze programma’s 

opmaken en bestellen. Wil je er een 

tochtstrip  onder hebben, dan kan deze 

eenvoudig aangebracht worden door de 

leverancier. Scheelt weer tijd en het is 

makkelijker voor jou als klant.” 

Deuren voor de professional: 
Svedex en Skantrae
De namen Svedex en Skantrae zijn al 

een aantal keer gevallen. Waarom spe-

len deze twee merken een belangrijke rol 

in de nieuwe deurencollectie? Joost legt 

uit: “Skantrae is al jaren hét deurenmerk 

voor de vakman en mag dus niet in onze 

nieuwe collectie ontbreken. Ze hebben 

een erg breed assortiment van model-

len en maten en die kunnen vaak uit 

“In de nieuwe bestel- 
en inspiratienis vind 
je echt alles ter 
inspiratie voor je 
gewenste deur” 
- Joost Binkhorst
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voorraad geleverd worden. Bovendien 

is er erg veel maatwerk mogelijk. Om 

de klus volledig af te maken, is er daar-

naast een breed assortiment services 

en accessoires verkrijgbaar, passend 

bij de verschillende deurenseries van 

Skantrae. Svedex is ook een topmerk en 

maakt al meer dan 65 jaar vernieuwende 

collecties. Ze staan bekend om hun stijl-

deuren die worden afgelakt met Svedex 

Superlak®. Omdat de deuren al super-

strak zijn afgelakt met een ongekend 

harde laklaag, scheelt dat de vakman 

veel tijd. Svedex heeft een eigen fabriek

en biedt ook enorm veel maatwerk- 

mogelijkheden.”

Vertrouwde service, verbeterd 
assortiment
Martijn kent beide merken uit de prak-

tijk en is dan ook blij met het huidige 

assortiment: “Het zijn kwaliteitsmerken 

met vele mogelijkheden. Samen met de 

deurkozijnen van Elephant heb ik voor 

elke situatie genoeg keuze. Ik kom echt 

graag bij Bouwmaat. Dat komt door het 

contact met de mensen hier. Iedereen 

kent je, is aardig en ook enorm service-

gericht. Daarbij komt dat het assortiment 

breed is en met de tijd meegaat, dat 

blijkt nu wel weer.” Joost: “Dat vind ik 

echt een compliment. We blijven inder-

daad altijd kijken naar de veranderingen, 

trends in de markt en de vraag van de 

klant, we zullen hier op deurengebied al-

tijd op in blijven spelen en vooroplopen. 

De wensen van de klant staan hierbij  

altijd bovenaan de lijst want daar doen  

we het natuurlijk voor. Zo hebben we  

altijd de meest actuele deuren op  

voorraad en kunnen we de mooiste  

deuren leveren met de gewenste  

levertijd. Dat levert tijd en geld op.” 
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KIES DE JUISTE 
HANDSCHOEN 

VOOR JOUW
KLUS
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Bij persoonlijke beschermingsmiddelen denken de meeste  
mensen aan werkschoenen of oog- en gehoorbescherming.  
Maar ook je handen kunnen een goede bescherming gebruiken. 
Bijna de helft van alle bedrijfsongevallen hebben gevolgen voor 
handen en armen. Dus ook als handschoenen niet verplicht zijn 
op jouw werkplek, raden we je aan om goede werkhandschoenen 
te dragen. Maar hoe kies je nu de juiste handschoenen voor jouw 
klus?

Normering en certificering
In elk land houden instituten zich bezig

met de normering van persoonlijke 

beschermingsmiddelen. In Nederland 

worden de Europese (EN) normen 

gecodeerd als NEN. Handschoenen 

moeten, net als andere persoonlijke 

beschermingsmiddelen, aan een aantal

voorwaarden voldoen. De EN 388 is 

de classificatienorm voor werkhand-

schoenen en laat je zien in hoeverre de 

handschoen je beschermt tegen me-

chanische risico’s. De norm voor deze 

voorwaarden is onlangs aangepast

omdat de productieprocessen van  

werkhandschoenen veranderd zijn.  

Aan de hand van de norm kun je via  

een pictogram gemakkelijk zien of de 

handschoen bestand is tegen schuren, 

snijden, scheuren, perforatie  

en schokken.

Pictogrammen lezen
Door middel van een pictogram kun  

je zien hoe de handschoenen op  

verschillende tests scoren. Zo kun je 

zien of de handschoen geschikt is voor  

jouw klus. Op de volgende pagina zie 

je zo’n pictogram en leggen we je uit 

hoe je de nieuwe notering leest. Onder 

EN 388 staat een code die de waardes 

van de verschillende weerstandstesten 

aangeeft. Bepaal van tevoren waar jouw 

handschoenen aan moeten voldoen en 

kijk dan in de code naar de hoogte van 

het cijfer. Voor de vier cijfers geldt; hoe 

hoger, des te beter de bescherming. 

Snijweerstand ISO13997 en schokweer-

stand zijn testen die bij de vernieuwing 

van de norm zijn toegevoegd. De scores 

hiervoor worden aangegeven met een 

letter. De score op snijweerstand wordt 

aangegeven met A tot en met F, waarbij 

F het best is en dus de grootste snij-

weerstand heeft. De laatste letter geeft 

de schokweerstand aan. Hier kan een 

P (Pass = geslaagd), F (Fail = gefaald) 

of X (niet getest) staan. Het komt voor 

dat het product hier niet op wordt getest 

doordat het niet relevant is voor het type

handschoen of doordat de test niet 

beschikbaar is voor dat type.

Hoe worden handschoenen 
getest?
Het is handig om te weten hoe de zes 

verschillende mechanische prestatie-

metingen worden uitgevoerd, zodat je 

de handschoenen kunt kiezen die het 

meest geschikt zijn voor jouw werk-

zaamheden. 

1. Wrijvingsweerstand (1-4)

Met een speciaal schuurpapier wordt 

de wrijvingsweerstand bepaald. Hierbij 

wordt het aantal cycli gemeten dat no-

dig is voordat de handschoen scheurt.

2. Snijweerstand (1-5)
Voor het meten van de snijweerstand 

beweegt een apparaat met een draai-

end, cirkelvormig mes heen en weer 

over het materiaal. De hoeveelheid  

bewegingen van het mes tot doorsnij-

ding, bepaalt de snijweerstand van  

de handschoen.

4131X
Safeworker  
Winterhandschoen
SW380 rondgebreid

3143X
Werkhandschoen 
Superbox met 
katoenen kap

4X42CSafeworker 
Werkhandschoen
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•  High Efficiency Airless: innovatieve technologie voor het 

nevelarm verspuiten met optimale controleerbaarheid en 
prestaties onder verlaagde spuitdruk.

•  Minder overspray: de verlaagde druk leidt tot een zachtere en 
beter controleerbare spuitstraal en dus minder overspray.

•  Minder vermoeidheid: de verlaagde spuitdruk leidt tot minder 
terugslag van het pistool en een lagere trekkerkracht.

• Langere levensduur: de lagere spuitdruk ontlast 
het systeem.
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3. Scheurweerstand (1-4)
Om te testen wat de scheurweerstand is, 

probeert een machine de handschoen te 

scheuren. Het resultaat hangt af van de 

kracht die daadwerkelijk nodig is om de 

handschoen te scheuren. Hoe hoger de 

score, des te beter de bescherming tegen 

scheuren.

4. Perforatieweerstand (1-4)
De perforatieweerstand wordt getest met 

een puntige staaf. Er wordt gemeten welke 

kracht nodig is om door de handschoen te 

dringen. Zo meet men hoeveel weerstand 

en bescherming de handschoen biedt.

5. Snijweerstand (NIEUW) (A-F)
Deze test is toegevoegd omdat de eerder 

genoemde snijweerstandtest niet altijd 

100% betrouwbaar is. Het mes wordt 

namelijk steeds botter van het materiaal 

van de handschoen. De nieuwe test geeft 

de snijprestaties aan volgens de EN ISO 

13997 snijmethode. Hiermee wordt het 

niveau (kracht/massa) van het snijden 

aangegeven. Blijft het mes onbeschadigd 

na deze test, dan blijft de snijweerstand 

couptest de referentietest. Ook hier  

geldt: hoe hoger de score, hoe hoger  

de bescherming.

6. Schokweerstand (NIEUW) 
(P/F/X)
Een machine oefent druk uit en de impact 

wordt gemeten. Er zijn geen niveaus; de 

handschoen kan slagen en krijgt dan een 

P, bij falen een F en als er niet getest wordt 

staat er een X.

Daarnaast zijn er standaarden voor 

bescherming tegen hitte en vuur, kou en 

tegen chemische en biologische risico’s.

Met deze informatie kun je nu de meest 

geschikte handschoen voor jouw klus 

uitzoeken. 

Wrijvingsweerstand

Snijweerstand

Scheurweerstand

Perforatieweerstand

Snijweerstand (nieuw)

Schokweerstand

MEER WETEN?    KIJK OP BOUWMAAT.NL 59

EN 388
3 4 4 3 E P
1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6 6

2121X
Safeworker Hand-
schoen TL215 
synthetisch leer

3132X
Safeworker Hand-
schoen SW 87 
nylon/nitril gecoat

3122XCerva Hornbill
naadloos nylon
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