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Verwarm eenvoudig  
all-electric met  
infraroodpanelen

 De voordelen van Komfort Therm infraroodpanelen
•    Zeer hoog stralingsrendement: door de keramische isolatie en de RVS  

achterzijde wordt maar liefst 96% van de warmte aan de voorzijde afgegeven.
•  Onderhoudsvrij met een zeer lange levensduur van meer dan 20 jaar.
•  Eenvoudige plafond of wandmontage.

Meer weten? Vraag naar de mogelijkheden in jouw Bouwmaat-vestiging.
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Niets mag worden overgenomen of vermenigvuldigd zonder toestemming van Bouwmaat. Hoewel dit magazine 
zorgvuldig en naar beste weten is samengesteld kan Bouwmaat op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of 
volledigheid van de informatie. Bouwmaat aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op deze informatie. Gebruikers van dit 
magazine worden aangeraden af te gaan op hun professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te 
controleren. Alle prijzen zijn exclusief BTW. Wijzigingen in prijs en model voorbehouden, evenals zet- en drukfouten. 
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. 
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Esther van Mourik/Sanna Moerkamp, FILM & FOTOGRAFIE René Eenhoorn/Hippo Content Creators/

Giesbers Retail/René van den Burg/Mike van Bemmelen, DRUKKERIJ Quantes
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INHOUDVoorwoord
Een magazine vol inspiratie, handige producten, interviews en
interessante oplossingen! Een greep uit het magazine:

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, 

Het bewogen jaar 2020 laten we bijna weer 
achter ons, een jaar dat om vele redenen de 
geschiedenisboeken in zal gaan. Een jaar van 
tegenstellingen, vele beperkingen en je con-
tinue moeten aanpassen aan de gewijzigde 
maatregelen. Ik ben dan ook bijzonder trots op 
en dankbaar voor alle klanten en medewerkers 
van Bouwmaat die zich ondanks deze bijzon-
dere situatie er toch een geweldig jaar van
hebben gemaakt.

En dan is er nog een reden om trots te zijn. 
Deze ALLES is namelijk de 15e editie van het 
magazine. Met een oplage van bijna 80.000 
exemplaren het grootste vakblad in onze 
branche! Het team dat hier al 5 jaar zijn ziel in 
zaligheid in stopt heeft de afgelopen jaren 260 
artikelen met in totaal 625 pagina’s geschreven, 
70 klanten geïnterviewd, 30 machines bespro-
ken en 38 leveranciers uitgevraagd om jou van 
de beste informatie te kunnen voorzien. En niet 
alleen via het magazine, maar ook online op 
ALLES.bouwmaat.nl. Dit alles met dezelfde
passie voor vakwerk als jij hebt voor je werk.

In deze editie gaan we in op onder meer 
led verlichting, cellenbetonblokken,
isolatie en (gedeeltelijk) elektrisch 
rijden in de bouw. Aldus weer een 
geweldig informatief exemplaar
van de laatste ALLES van het jaar 
2020. Heb jij nog leuke tips voor 
ons om over te schrijven komende 
jaren? Laat het dan weten via
klantenservice@bouwmaat.nl.

Voor nu veel lees- en kijkplezier!

Rob Klifman 
Algemeen Directeur 
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Tot 2200 brads  
per acculading (5.0Ah)

Schiet brads tot 63mm

Spijker-per-spijker of snelvuurmodus

Geen gas! Werkt 100% op accu, 
dus minder onderhoud en kosten

Brushless motor zorgt voor 
een ongeëvenaarde werktijd

Onderdeel van XR platform, 
+200 machines

18V XR 1.6MM 16GA 
AFWERKTACKER DCN660

GUARANTEED TOUGH®. 
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ONGEKENDE 
TIJDWINST MET 
TACKERS VAN DEWALT

Snel en efficiënt materialen nieten doe je met een tacker. Of je nu een pneumatische of accutacker 
zoekt, bij Bouwmaat proberen we continu jouw behoeften te vervullen. We zijn daarom altijd op zoek 
naar nieuwe producten en oplossingen. Vandaar dat we ons assortiment uitbreiden met meerdere
tackers van DeWalt. Rijn Bos, projectmanager bij Inka Housing, werkt al geruimte tijd met DeWalt
accutackers. Hij vertelt waarom deze machines hem zo goed bevallen.

Tot 2200 brads  
per acculading (5.0Ah)

Schiet brads tot 63mm

Spijker-per-spijker of snelvuurmodus

Geen gas! Werkt 100% op accu, 
dus minder onderhoud en kosten

Brushless motor zorgt voor 
een ongeëvenaarde werktijd

Onderdeel van XR platform, 
+200 machines

18V XR 1.6MM 16GA 
AFWERKTACKER DCN660

GUARANTEED TOUGH®. 



6 ALLES

Fanatieke nieters
In de regio Limburg knappen Rijn Bos 

en zijn team panden op tot huisvesting 

voor arbeidsmigranten. De werkbussen 

van Rijn en zijn collega’s liggen vol met 

DeWalt gereedschap. Rijn: “We gebrui- 

ken de DeWalt tackers voor allerlei 

werkzaamheden, maar voornamelijk om 

scheidingswanden te maken. We maken 

veel slaapkamers in woningen en tim-

meren hiervoor bijvoorbeeld zolders af. 

Dat doen we met gipsvezelplaten omdat 

die meer brandvertragend zijn dan gips. 

Deze platen kun je het best nieten.”

Op zoek naar complete 
uitrusting
Rijn legt uit hoe hij tot zijn keuze voor 

DeWalt tackers kwam: “Wij kopen het 

grootste deel van onze spullen bij 

Bouwmaat omdat ze landelijke dekking 

hebben en er dus altijd een Bouwmaat 

in de buurt is. Begin 2019 was ik met 

een collega in een Bouwmaat-vestiging 

waar toen een demonstratie van DeWalt 

was. Op dat moment gingen we echt 

uitpakken met kluswerkzaamheden en 

waren dus op zoek naar een complete 

uitrusting professioneel gereedschap. 

We kozen voor DeWalt omdat de verte-

genwoordiger daar was en we een goe-

de prijs konden afspreken. We hebben 

voor drie teams sets gereedschappen 

samengesteld. We hebben vier DeWalt 

18V XR Brushless 16Ga Afwerktackers 

DCN660NT-XJ, waarvan twee in mijn 

team. De andere twee teams hebben 

er elk één want zij klussen wat klein- 

schaliger.”

Flexibel werken en bestand
tegen een stootje
Rijn en zijn team werken zoveel mogelijk 

met snoerloos gereedschap. Hij is erg 

tevreden met deze tacker. “Je bent vrij 

in je bewegingen, je kunt trappen op en 

af zonder erbij na te denken. Er lopen nu 

bijna geen haspels door de ruimte waar 

je over kunt vallen en je trekt niet per on-

geluk de stekker uit het stopcontact. 

Het is heel simpel: accu erin, nagels erin en gaan! Ik heb er nooit problemen mee. Ze 

vallen weleens, maar tot op heden gaan ze niet stuk. Soms valt hij precies zo dat de 

accu eruit komt, maar je klikt hem er terug in en je kunt weer door. We gebruiken ze 

veel in ruimtes waar we ook de gipsvezelplaten zagen. Daardoor is er veel stof, maar 

ook dat is geen probleem voor de tackers. Alleen het gewicht is even wennen door de 

behoorlijke accu, maar daar leer je mee omgaan, zeker als je hem elke dag gebruikt.”

 Naam: 

 Bedrijf: 

 Functie: 

Rijn Bos

Inka Housing

Projectmanager
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WELKE TACKER HEB JE 
NODIG VOOR JOUW KLUS?

Welke tacker heb je nodig voor jouw klus? Jurgen de Leeuw vertelt je waar 

je op moet letten. Als Key Account Manager bij Stanley Black & Decker 

vertegenwoordigt hij onder andere het merk DeWalt. “Bij de aanschaf van 

een tacker moet je jezelf afvragen wat je ermee gaat doen. Wat is de toe-

passing? Welke materialen ga je hechten en op welke ondergrond? Dat be-

paalt welk type tacker en de soort nagel je moet gebruiken. Dan is de vraag 

of je op accu, lucht of in sommige gevallen op gas gaat werken.”

Luchtdruk of accu?
Een pneumatische tacker werkt op lucht. Jurgen: “Je hebt daar dus al-

tijd een compressor en een slang voor nodig. De schietsnelheid is bij een 

pneumatische tacker iets sneller dan bij een accutacker. Daarnaast bestaat 

een pneumatische tacker uit slechts een aantal onderdelen. Er is minder 

slijtage en hij gaat dus langer mee. Aan de andere kant kun je met een ac-

cutacker flexibel én veilig werken. Zeker op een dak of in een kleine ruimte 

met meerdere mensen wil je zo compact mogelijk en snoerloos werken.”

Voordelen van DeWalt tackers
Jurgen zet de voordelen van DeWalt tackers op een rij. “De behuizing van 

DeWalt tackers is van magnesium, een zeer duurzaam en licht materiaal. 

Erg prettig voor de vakman die er veel mee werkt. En met een gevulkani- 

seerd handvat ligt de tacker comfortabel in de hand! Veel tackers van 

DeWalt hebben een precision point. Deze duidt precies aan waar de nagel 

uitkomt. Dit is vooral handig om te voorkomen dat een nagel op een hou-

ten rand terecht komt, die vervolgens kan splijten. Bij bijna alle modellen 

kun je een singleshot- of multishot-instelling selecteren. Alle accutackers 

van DeWalt hebben een ledlamp waardoor je altijd zicht op je werk hebt in 

een donkere omgeving. Erg handig nu de dagen weer korter worden. Op 

nagenoeg alle DeWalt tackers zit een diepte-instelling. Hiermee regel je 

de kracht waarmee de tacker schiet. Bij zachte houtsoorten bijvoorbeeld 

wil je niet te diep schieten, want dan moet je de gaten weer dichtplamu-

ren. Nog een pluspunt: de accu’s zijn uitwisselbaar. Je kunt ze dus op alle 

18V-machines van DeWalt te gebruiken.” 

Nauwkeurig en efficiënt
Met de tacker kun je volgens Rijn erg 

nauwkeurig werken. “Je moet alleen

rekening houden met de terugslag. De

nagels gaan er perfect in, ik hoef ze 

nooit na te tikken. Ik gebruik hem altijd 

voor dezelfde materialen, dus hij staat 

bij mij altijd op dezelfde stand die voor 

mij het prettigst werkt. Zo kan ik altijd 

gelijk aan de slag! Het enige verbeter-

puntje is het opzetstukje aan de tacker. 

Dat is handig zodat je je materiaal niet 

beschadigt, maar het is van rubber, 

waardoor het kan scheuren. Zonder dat 

opzetstukje werkt de tacker niet. Ik zorg 

daarom altijd dat ik er een paar op voor-

raad heb, net als de nagels.” Kortom, 

Rijn is erg tevreden. “De tijdwinst is 

ongekend.  Als je met een hamer zou 

werken, heb je al een collega nodig die 

de plaat vasthoudt. Een accutacker is 

heel efficiënt. Je bent niet de hele dag 

aan het tacken, maar de accu gaat on-

geveer anderhalve dag mee. Je kunt in 

je eentje werken en je hoeft niet met

verlengsnoeren te zeulen. Het is de

investering zeker waard!”

 Naam: 

 Bedrijf: 

 Functie: 

Jurgen de Leeuw

Stanley Black & Decker

Key Account Manager



PACKOUT 

TM

MODULAIR OPBERGSYSTEEM

Het modulaire opbergsysteem MILWAUKEE® PACKOUT™ brengt een revolutie in gereedschapstransport, organisatie 
en opslag teweeg. Ontworpen om de gebruikers de mogelijkheid te bieden een breed assortiment op te slaan en te 
vergrendelen. Zware gereedschapsboxen, organisers, koeltas/box en opbergtassen in verschillende configuraties mogelijk.

VEELZIJDIG, DUURZAAM

VOLLEDIG  
AAN TE PASSEN  
NAAR UW WENSEN

IP65  
GECLASSIFICEERDE  
WEERSAFDICHTING

SCHOK- 
BESTENDIG

MEER DAN 100 VERSCHILLENDE COMBINATIES 

PACKOUT™  
Foam Trolley insert
4932471927

PACKOUT™  
Flat Trolley
4932471068

PACKOUT™  
Mounting Plate
4932471638

PACKOUT™ 
Gereedschapstas 
25 cm
4932464084

PACKOUT™ 
Rugzak
4932471131

PACKOUT™ 
Gereedschapstas 
40 cm
4932464085

PACKOUT™ 
Gereedschapstas 
50 cm
4932464086

PACKOUT™  
Tech bag
4932471130

PACKOUT™  
Duffeltas 15"/38 cm
4932471066

PACKOUT™  
Duffeltas 20"/50 cm
4932471067

PACKOUT™  
Koeltas
4932471132

PACKOUT™  
Organiser
4932464082

PACKOUT™  
Compact organiser
4932464083

PACKOUT™  
Compact slim organiser
4932471065

PACKOUT™  
Slim organiser
4932471064

PACKOUT™  
Koffer 2
4932464079

PACKOUT™  
Koffer 3
4932464080

PACKOUT™  
Foam insert
4932471428

PACKOUT™  
Trolley Koffer
4932464078

WWW.MILWAUKEETOOL.NL  
MILWAUKEETOOLBENELUX

PACKOUT™  
3 pcs Trolleybox
4932464244

BEST- 
SELLER
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ALLES WAT JE 
MOET WETEN OVER 
LEDVERLICHTING

Maar wat is ledverlichting nu precies? 

Led staat voor light emitting diode. Een 

diode is een elektrisch component met 

twee elektronen waar elektriciteit door-

heen stroomt. Doordat deze elektronen 

constante bewegingen maken in het 

halfgeleidermateriaal ontstaat er licht.

Voordelen ledverlichting 
Wat zijn de voordelen van ledverlichting? 

De aanschafprijs van een ledlamp ligt 

iets hoger dan van een gloeilamp of 

halogeenlamp. Dit verdien je wel terug 

doordat hij erg energiezuinig is. Als je 

een gloeilamp of halogeenlamp vervangt 

door een ledlamp bespaar je ongeveer 

€10 per lamp, per jaar. Dat kan dus aar-

dig oplopen. Bovendien hebben ledlam-

pen een langere levensduur en worden 

ze niet zo warm waardoor ze minder 

brandgevaarlijk zijn én minder warmte 

aan de omgeving afgeven. Zo wordt een 

woonkamer in de zomermaanden niet 

onnodig verwarmd. Een ander handig 

bijkomend voordeel is dat een led-

lamp direct aangaat. Je hoeft dus niet 

te wachten tot hij op volle kracht schijnt. 

De lichtkleuren kunnen ook steeds be-

ter behouden worden. Als één spotje uit 

een reeks een aantal jaren geleden kapot 

ging, was het erg moeilijk om een nieuw 

spotje te vinden in exact dezelfde kleur. 

Deze kleurverschillen zijn met ledverlich-

ting nu zo minimaal dat je dat niet meer 

ziet. Zo zie je maar dat ledverlichting een 

heleboel voordelen heeft voor jouw klant! 

Om je klus compleet te maken kom je vast en zeker wel eens in aanraking met de vraag naar verlichting. 
In dit geval is ledverlichting het meest voor de hand liggend. Een ledlamp is energiezuinig en dat scheelt 
op de lange termijn ook nog eens geld voor je klant. Daarom is het goed om alle ins en outs over deze 
soort verlichting paraat te hebben. Alles wat je moet weten lees je in dit artikel.
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Kies de juiste dimmer
Bij het plaatsen van ledverlichting moet 

je opletten of de dimmer geschikt is voor 

de lamp. De juiste match vinden tussen 

dimmer en lamp is namelijk niet eenvou- 

dig. Niet alle ledlampen zijn dimbaar en 

als ze dat wel zijn, heb je daar meestal 

een speciale dimmer voor nodig. 

Wanneer je een traditionele (fase-aan-

snijding) dimmer voor gloeilampen ge-

bruikt in combinatie met een ledlamp, 

bestaat de kans dat de lamp gaat knip-

peren, zoemen, trillen of zelfs kapot 

gaat. Dat komt omdat oudere dimmers 

vaak een vrij hoog minimumvermogen 

(80 watt) nodig hebben om te kunnen 

dimmen en veel ledlampen halen dit 

niet. Maak bij het aansluiten van led dus 

gebruik van een speciale leddimmer 

(fase-afsnijding). Deze dimt op een spe-

ciale manier die geschikt is voor de led-

lamp en daarnaast dimt deze vanaf een 

lagere wattage. Een andere optie is om 

een universele dimmer te gebruiken. 

Deze is geschikt voor zowel led- als 

gloeilampen en halogeenlampen.

Color Rendering Index (CRI)
Voor jou als professional is het belang-

rijk om rekening te houden met de CRI 

van een ledlamp. Met name bij installa-

ties voor kantoren of werkplekken. De 

CRI loopt op een schaal van 0 tot 100 

procent. De index geeft de kleurechtheid 

van licht aan. Dat betekent: hoe nauw-

keurig een lichtbron kleuren weergeeft in 

vergelijking tot daglicht. Voor de profes- 

sionele markt moet de kleurechtheid 

boven de 92% liggen. Op een werkplek 

van bijvoorbeeld winkeliers, architecten 

of tekenaars moet het licht van deze 

kwaliteit zijn zodat zij hun werk goed 

kunnen verrichten. Ook nu er steeds va-

ker thuisgewerkt wordt, is het fijn voor je 

klant als je hier op let.

International Protection rating 
Verlichting kan nog wel eens in aanra-

king komen met vocht en/of stof en dat 

komt het niet ten goede. Om te bepalen 

of een lamp geschikt is voor de plek 

LUMEN VS WATT
Om de lichthoeveelheid uit te drukken maakten we voor gloeilampen gebruik 
van watt. Voor ledlampen doen we dit in lumen. Om het nog wel herkenbaar te 
maken, staat op de verpakking nog steeds een indicatie van het aantal watt. 
Met dit schema krijg je hier een beeld bij. Een handig weetje: als je het aantal 
lumen deelt door het aantal watt kun je zien hoe energiezuinig een lamp is! 

Lichtstroom
200-300
lumen

300-500
lumen

500-700
lumen

700-1000
lumen

1000-1250
lumen

1250-2000
lumen

Gloeilamp 25-30W 40W 60W 75W 120W 150-250W

Halogeen 18-25W 35W 50W 65W 100W 125W

Spaarlamp 5-6W 8W 11W 15W 20W 20-33W

TL/PL-lamp 4-5W 7W 9W 11W 15W 20-30W

Ledlamp 3W 4-5W 6W 8W 12W 18-20W

CDM-lamp - - - - - 15-22W

  

Ledlamp ‘Outline’ ingridroos.nl
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VERSCHILLENDE 
LICHTKLEUREN 

In de beginjaren van de ledlamp 
gaven ze blauw, ongezellig licht. 
Gelukkig kan dat tegenwoordig 
ook anders. De kleurtemperatuur 
van licht wordt uitgedrukt in Kelvin. 
Hoe lager deze waarde, hoe 
warmer en sfeervoller het licht. 
Afhankelijk van de plek waar je de 
verlichting plaatst, kies je voor een 
koelere of warmere kleur. 

Flame wit 2200K

Extra warm wit 2700K

Warm wit 3000K

Helder/neutraal wit 4000K

Koud wit 6500K

MEER LED?
Wist je dat Bouwmaat een uitgebreid 
assortiment ledverlichting heeft? Vraag 
in jouw vestiging naar de mogelijkheden 
of kijk op bouwmaat.nl 

waar je hem wilt gebruiken, kijk je naar 

de IP-waarde. IP staat voor International 

Protection rating. Hierbij zegt het eerste 

cijfer iets over de mate van bescherming 

tegen vaste stoffen en het tweede cijfer 

tegen vocht en water. Op basis van dit 

cijfer bepaal je of een lamp geschikt is 

voor een bepaalde situatie. Een bad-

kamer of tuin zijn bijvoorbeeld ruwweg 

op te delen in een aantal zones. Voor 

een ‘gewone’ kamer binnen in huis is 

een lamp met de waarde IP20 meestal 

voldoende.

Welke fitting kies je?
Dan zijn er ook nog verschillende fittin-

gen voor ledlampen waar je uit kunt kie-

zen. We lichten er vier uit. 

• E27: Dit is de meest voorkomende 

fitting. Het is een grote en ronde 

schroeffitting van 27 mm voor lam-

pen in en rond het huis.

• E14: Dit wordt de kleine fitting ge-

noemd. Deze schroeffitting van 14 

mm wordt gebruikt voor schemer-

lampen en spotjes.

• GU10: Dit is een fitting voor spotjes 

en heeft een bajonetsluiting. De fit-

ting heeft twee pennen, deze plug je 

in de spot en dan draai je hem een 

kwartslag zodat hij vastzit.

• GU5.3: Ook deze fitting is voor spot-

jes. Voornamelijk voor de badkamer, 

keuken of buitenshuis. De fitting 

heeft twee dunne pinnetjes. Deze 

plug je in de spot en hij werkt.

Bluetooth en wifi
De komende jaren zul je steeds meer 

zien dat ledverlichting intelligent wordt 

gemaakt. Zo is er bijvoorbeeld geen 

dimmer meer nodig, omdat je de licht-

stand kunt bedienen door middel van 

bluetooth of wifi. Zo kan je vanaf de 

bank een app openen waarmee je de 

lampen in de woonkamer makkelijk 

bedient. Dat betekent lampen aan- en 

uitzetten en dimmen vanuit je luie stoel, 

ideaal! Op dit moment is dit volop in ont-

wikkeling. De verbinding tussen lampen 

en bluetooth of wifi zal steeds stabieler 

en beter worden. Ook prijstechnisch 

wordt deze luxe aansturing de komende 

jaren interessanter dankzij de ontwikke-

ling. Maar de traditionele schakelaar zal 

natuurlijk niet zomaar verdwijnen.



Wagner Control Pro
• minder spuitnevel
• meer controle
• sneller werken
• mooier resultaat

Control Pro 250 M
Voor klussen met lak, beits, vernis en 
kleine muurverfprojecten

Control Pro 350 M
Voor kleine of grotere klussen met lak 
en muurverf

www.wsb-benelux.eu

HEA-technologie

Verf aanbrengen met
HEA-technologie

Standaard airless-technologie

Verf aanbrengen met
standaard airless-technologie

150 bar  
Standaard Airless tip 517

100 bar  
HEA ProTip 517
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SNEL NAAR
EEN PERFECT
EINDRESULTAAT 
WAGNER CONTROL PRO 350 M EN
CONTROL PRO 250 M UITGELICHT

Wanneer kies ik de 250 M
en wanneer de 350 M?
De 250 M en de 350 M zijn alle twee ge-

schikt voor veelvuldig gebruik voor jou 

als vakman. Beide verfspuiten gebruik 

je voor verschillende materialen en type 

projecten. Bovendien zijn ze beide voor-

zien van HEA-technologie (High Efficiency 

Airless). Dat houdt in dat de innovatieve 

spuitkoptechnologie gecombineerd 

wordt met een pomp met minder druk. 

Dit zorgt voor maximale controle, een 

streepvrij resultaat, een langere levens-

duur en 55% minder spuitnevel! Maar 

wat is dan nu precies het verschil tussen 

deze twee verfspuiten? Kortgezegd is 

de Control Pro 350 M sneller, heeft een 

grotere motor, een langere slang en is iets 

zwaarder. Doordat de 350 M een korter 

aanzuigsysteem heeft, is deze ook iets 

sneller schoon te maken dan de 250 M. 

Bovendien is de 350 M een ‘high rider’, 

wat betekent dat de machine op wielen 

staat. De 250 M heeft geen wielen.

Als vakman loop je wel eens tegen een project aan waarbij je een 
stuk moet schilderen. Kies je dan voor de kwast, een roller of een 
verfspuitmachine? Deze laatste zijn superhandig in gebruik én je 
klaart je klus ook nog eens een stuk sneller. De verflaag wordt ge-
lijkmatig verdeeld en dat zorgt voor een perfecte dekking. Zo ziet 
het eindresultaat er nog strakker en professioneler uit. Wagner
heeft diverse varianten verfspuiten, we nemen de Control Pro
250 M en de Control Pro 350 M onder de loep. We zetten de 
verschillen voor je op een rij en spraken professionals Kiro 
Iliev, Jurgen de Jong en Randy Pels over hun verfspuit.

Wagner Control Pro 250 M Wagner Control Pro 350 M

Projectgrootte Klein tot middel Klein tot groot

Techniek High Efficiency Airless High Efficiency Airless

Max. debiet 1,25 liter/minuut 1,5 liter/minuut

Max. tipgrootte
(1 spuitpistool)

0,019 (0,48 mm) 0,019 (0,48 mm)

Max. werkdruk 110 bar 110 bar

Motor 550 W 600 W

Gewicht 7,6 kg 13 kg

Slang 9 meter 15 meter

www.wsb-benelux.eu
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Aanschaf van de 350 M
Kiro Iliev heeft ervaring opgedaan in het 

schildersvak in diverse Europese landen. 

Inmiddels heeft hij twee diploma’s en 

al vijf jaar zijn eigen schildersbedrijf in 

Nederland: Karel de Wit Schilders. Kiro: 

“Eigenlijk gebruik ik al jarenlang, in ver-

schillende landen, diverse verfspuiten. 

Het resultaat is een stuk beter dan wan-

neer je met een roller aan de slag gaat. 

Mijn bedrijf staat echt voor vakman-

schap. Daarom besloot ik vier jaar gele-

den om een Wagner Control Pro 350 M 

aan te schaffen.” Jurgen de Jong is sa-

men met zijn vrouw eigenaar van RATOS, 

een fullservice aannemersbedrijf. Met het 

bedrijf verzorgt hij renovatieklussen van 

KIRO EN JURGEN 
OVER DE CONTROL 
PRO 350 M 

 Naam: 

 Bedrijf: 

Jurgen de Jong

RATOS

 Naam: 

 Bedrijf: 

Kiro Iliev

Karel de Wit Schilders

A tot Z. Daar hoort dus ook het schilder- 

werk bij. Jurgen: “Eerst besteedden we 

het schilderwerk vaak uit, maar ik vind 

het eigenlijk heel leuk om het mooie 

werk ook zelf te doen. Daarom ging ik 

op zoek naar een verfspuit met goede 

capaciteit. Ik kocht de 350 M vorig jaar 

tijdens de Gereedschapsweken van 

Bouwmaat.”

Tijd besparen op de klus 
Zowel Kiro als Jurgen gebruiken de 

verfspuit met latexverf voornamelijk bin-

nenin woningen. Jurgen: “Ik gebruik de 

verfspuit vooral als ik grotere oppervlak-

tes moet schilderen. Voor één muurtje 

pak ik liever de roller, omdat je voor het 

spuiten heel veel moet afplakken. Maar 

voor een kamer of en hele woning is het 

spuiten zoveel sneller.” Kiro is het daar-

mee eens. “Als je een hele woning een 

opfrisbeurt moet geven, is de machine 

ideaal! Hoeveel tijd je precies bespaart, 

hangt af van de situatie. Over het alge-

meen is spuiten meer dan twee keer zo 

snel als rollen. Mijn collega’s noemen me 

wel eens een monster, omdat ik er zo 

snel mee werk”, lacht Kiro.

Resultaat waar je u tegen zegt 
Beide mannen zijn enorm enthousiast 

over het gebruik van de spuitmachine. 

Jurgen: “Vergeleken met een roller wordt 

het resultaat strakker en vlakker, omdat 

je de verf gelijkmatiger verdeelt en nau-

welijks structuur ziet.” Kiro vult nog aan: 

“Je maakt de machine ook heel makke-

lijk schoon. Je haalt hem snel uit elkaar, 

waardoor de onderdelen zo schoon zijn 

en de bus weer in kunnen. In 99% van 

de gevallen gebruik ik latex op water-

basis, waardoor je enkel water door de 

slang hoeft te laten stromen en hij zich-

zelf schoonmaakt.” Ook de accessoires 

bij de verfspuit zijn erg handig volgens 

de vakmannen. Beiden hebben verschil-

lende filters, spuittipjes, reinigingssetjes 

voor borstels en verlenglansen. Kiro: 

“Met de verlenglansen was het voor mij 

makkelijk om een plafond van 3,9 meter 

hoog te spuiten in een groot vrijstaand 

huis. Dat was een heel gaaf project!”
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Renovatie jaren ’30 huis 
Randy Pels van R. Pels Timmer- en on-

derhoudswerk heeft een Wagner Pro 

250 M verfspuit. Hij heeft al bijna twintig 

jaar een eigen klusbedrijf waarbij schil-

derwerk af en toe voorbijkomt. Toen hij 

een huis uit de jaren ‘30 moest renove-

ren voor zijn dochter, werd het tijd voor 

een handige verfspuit. “Het was een 

grote klus en om wat tijd in te halen, 

ging ik op zoek naar een verfspuit. Ik las 

goede verhalen over de 250 M.” Randy 

is superblij met zijn keuze: “Ik vind hem 

fantastisch! Het gaat zo snel en zoveel 

beter. Ik ga hem hoofdzakelijk gebruiken 

voor latexverf. Vooral voor muren en pla-

fonds in grote kamers is hij perfect. Je 

kunt er echt meters mee maken.”

Grote voordelen 
Er zijn een aantal grote voordelen aan 

de machine volgens Randy. “Omdat de 

verfspuit instelbaar is, veroorzaakt hij 

heel weinig nevel. Zo heb je minder verf 

nodig dan wanneer je een kwast of roller 

gebruikt. Bovendien geeft het spuiten 

een veel mooiere afwerking. Vooral met 

vers stucwerk, omdat je de aanzetten 

niet blijft zien.”

En dan de snelheid. Daar is Randy zeer 

over te spreken. “Het is echt bizar hoe 

snel het gaat. Mijn dochter heeft de tijd 

bijgehouden. Over een oppervlakte van 

25 m² doe ik zo’n zeventien minuten. 

Met een verfroller ga je dat niet redden. 

Ook het schoonmaken gaat supersnel. 

Je dompelt de slang in een emmer met 

water en je spuit net zo lang totdat er 

schoon water uitkomt. De spuitmondjes 

en het pistool maak ik ook schoon met 

water.” Randy ervaart nog een groot 

voordeel. “Ik heb geen last meer van 

nekklachten, wat ik met een roller soms 

wel had. Je werkt een stuk lichter, dus ik 

ben er heel tevreden mee!”

RANDY OVER
DE CONTROL 
PRO 250 M

 Naam: 

 Bedrijf: 

Randy Pels

R. Pels Timmer- en onderhoudswerk

TIP VAN RANDY

Ten slotte geeft Randy nog een tip aan andere professionals. “Twijfel niet om

een verfspuit aan te schaffen! Als je een beetje feeling hebt voor het verfspuiten, 

kun je het.” 
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SLIMME 
ARTIKELEN

Elektrische voegenkrabber 
Op een veilige en snelle manier voegen verwijderen? Dat doe je met de RUBISCRAPER. 

Deze voegenkrabber forceert de voegen niet te veel, maar zorgt ervoor dat het voeg-

materiaal vanzelf afbreekt. De machine heeft drie snelheden en is daarmee geschikt 

voor diverse werkzaamheden. Van lichte reparatie- en vervangwerkzaamheden tot 

het complete voegwerk van een tegelvloer. En het mooie is, er komt geen stof 

vrij. Zo verwijder je voegen als een professional! 

Altijd een scherpe boor
Boor je regelmatig gaten om cv- of water-

leidingen en buizen voor ventilatie- en elek-

triciteitskanalen door te voeren? Dan is de 

Milwaukee SWITCHBLADE™ zelfvoedende 

gatenboor echt iets voor jou. Deze boor cre-

eert een trekeffect waardoor je probleemloos 

en snel gaten boort in hout. Het messensys-

teem is makkelijk te vervangen. Dat scheelt 

enorm veel tijd, omdat je geen onnodige 

minuten kwijt bent aan het naslijpen van het 

blad. Bovendien werk je op die manier altijd 

met een scherpe boor. Je productiviteit was 

nog nooit zo hoog. 

‘Slimme’ producten waar je werk net een tikkie lichter 
of makkelijker van wordt. Dat maakt jou als vakman
natuurlijk gelukkig. Met deze selectie geeft Bouwmaat 
je weer een aantal tips waarmee je zo efficiënt en
zorgvuldig mogelijk je klus klaart.

Revolutionair draaisysteem
De Super Prof Twister is een draaibare 

handgreep die gemonteerd zit op het 

profiel van een spack-gipsmes. Het 

ingenieuze draaisysteem zorgt ervoor 

dat je de handgreep in iedere gewenste 

positie in kunt stellen. Daarbij is hij ook 

nog eens voorzien van een robuuste 

en ergonomische supersoft greep. Zo 

creëer je voor jezelf een comfortabele, 

optimale en natuurlijke werkpositie. En 

dat zie je terug in het resultaat! 
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Navulbaar aftekenpotlood met led
Om vakwerk neer te zetten is het belangrijk dat je je werk goed aftekent. Dat betekent 

dat je soms op moeilijk bereikbare of donkere plekken moet zijn. Met het Lyra Markeer 

potlood Dry profi is dat geen probleem. Het heeft een klein ledlampje zodat in donkere 

hoekjes je markering zichtbaar is. Dit aftekenpotlood werkt op basis van een drukme-

chanisme. Je schrijft gemakkelijk op gladde materialen zoals werkbladen of wand- en 

vloertegels door de grafietvulling. Er zijn negen soorten navullingen beschikbaar. Ook 

handig: aan de zijkant van de koker zit een puntenslijper. 

Je lijmtang spannen met één hand
Dat je de Bessey Lijmtang EZS met één hand kunt spannen, betekent niet dat hij 

geen kracht heeft. Dankzij de doordachte techniek span en spreid je de tang met 

één hand tot wel 2.000 N spankracht! Het ontgrendelingssysteem is zo ontworpen 

dat je hem zonder gereedschap om kunt zetten van spannen naar spreiden. Maar 

hoe komt die krachtige werking dan tot stand? Nou, door de ergonomische hand-

greep met pomphevel. Ook over de veiligheid hoef je je geen zorgen te maken, de 

beschermkappen zijn je beste vriend. 

Gipsplaten tillen:
een fluitje van een cent
De Super Prof platenlift is een onmisbaar 

hulpmiddel op je klus. Het van de grond 

tillen van gipsplaten was namelijk nog 

nooit zo makkelijk. Deze tool maakt het 

bovendien veiliger om platen op de mu-

ren te plaatsen. Gebruik de platenlift om 

de gipsplaat te fixeren. Op die manier 

heb je zelf je beide handen vrij waardoor 

je de plaat eenvoudig in je eentje kunt 

vastschroeven. 

   



www.STANLEYWORKS.be

GEREEDSCHAP
BINNENHANDBEREIK

www.STANLEYWORKS.be
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H+H kent een rijke geschiedenis die al in 1932 in Denemarken 

begint. Zo’n twintig jaar geleden krijgt Fredy Wahls de opdracht 

om H+H Benelux op te zetten. We spreken hem en zijn zoon 

Peter, die dit jaar de rol van Sales Director van hem overneemt. 

H+H Benelux levert inmiddels al jarenlang cellenbetonblokken 

aan Bouwmaat. Fredy: “Ik heb het altijd erg belangrijk gevonden 

om met betrouwbare partners te werken. Bedrijven die mee 

willen innoveren en hoogwaardige kwaliteit willen leveren. De 

samenwerking met Bouwmaat is heel fijn.”

Cellenbetonblokken zijn dankzij de unieke eigenschappen zeer populair onder onze klanten. Ook wel 
bekend als gasbetonblokken of lijmblokken vormen ze de solide basis van menig scheidingswand of 
voorzetwand in Nederland. Jij hebt ze als professional waarschijnlijk ook regelmatig in je handen. Het is 
daarom erg interessant om eens dieper in de kenmerken van dit kwaliteitsproduct te duiken. Dat doen 
we samen met H+H Benelux, die je kent van de cellenbetonblokken bij ons in de schappen. Ze gaan on-
der andere in op de diverse kwaliteiten van dit product en de bijzondere eisen voor de Nederlandse markt.

 Naam: 

 Bedrijf: 

 Functie: 

Fredy & Peter Wahls

H+H Benelux

Sales Director

INZICHT IN
CELLENBETON
OP BEZOEK BIJ H+H BENELUX 

www.STANLEYWORKS.be

GEREEDSCHAP
BINNENHANDBEREIK

www.STANLEYWORKS.be
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Cellenbeton in de praktijk: 
Nederland als vreemde eend
De jarenlange ervaring van Fredy in 

verschillende landen, levert een inte-

ressant totaalbeeld van het gebruik van 

cellenbetonblokken op. “Ieder land heeft 

zo zijn eigen manier van bouwen, ge-

baseerd op van oorsprong aanwezige 

materialen en historie. Nederland kent 

een unieke positie in Europa. In ande-

re landen wordt constructief gebouwd 

met cellenbetonblokken. In Denemarken 

bouwen we gebouwen van acht etages 

hoog! Hier wordt het nog vooral toege-

past voor niet-dragende binnenwanden. 

Dat zit nou eenmaal in de Nederlandse 

hoofden,“ zegt Fredy lachend. Maar ook 

nog dichter bij huis zijn er verschillen. 

Fredy: “Dankzij de isolerende eigen- 

schappen wordt het bijvoorbeeld in 

België ook veel toegepast als koude-

brugonderbreking. Iedere aannemer 

plaatst op de betonnen vloer en het laat-

ste cellenbetonblok onder het plafond, 

het zogenaamde hydrofobeerde cellen-

betonblok als koudebrugonderbreking.”

Dat cellenbetonblokken in Nederland 

vooral voor binnenwanden worden ge-

bruikt, zorgt ervoor dat maatvastheid 

voor onze markt essentieel is. Peter legt 

uit: “Nederland is een heel gevoelige 

markt. Een stukadoor wil namelijk geen 

verschil hebben tussen de verschillende 

blokken in zijn binnenwand. De cellen-

betonblokken die je bij Bouwmaat vindt, 

hebben dan ook een maattolerantie van 

slechts 0,6 mm. Een ongelofelijke pres-

tatie voor een ruwbouwproduct, wat een 

cellenbetonblok feitelijk is.”

Handzaam, eenvoudig en snel
Fredy heeft de populariteit van cellenbe-

ton de afgelopen jaren flink zien stijgen, 

omdat steeds meer vakmensen de voor-

delen van het werken met het materiaal 

inzien. “Cellenbeton is zeer makkelijk 

verwerkbaar. Het is licht van gewicht. De 

meest gebruikte afmeting, 600x400x100 

mm, weegt 17 kilo en is eigenlijk voor 

iedereen te tillen en te plaatsen.” Peter 

vult zijn vader aan: “Dankzij de grote

lichte blokken, bouw je dus snel een 

groot oppervlak. Bovendien is een cel-

lenbetonblok makkelijk te bewerken. Je 

kunt het eenvoudig zagen, zonder dat 

je daar extra speciaal gereedschap voor 

nodig hebt.”

Miljoenen luchtbellen,
geweldige isolatie  

Cellenbeton bestaat uit de natuurlijke 

grondstoffen: kwartszand, kalk, cement 

en water en in principe uit miljoenen 

luchtbellen. Dat laatste zorgt voor een 

kenmerkende eigenschap van cellenbe-

ton: de hoge thermische isolatie.  

Fredy: “Deze luchtbellen houden warmte 

vast en kou tegen. Het meest verkoch-

te cellenbetonblok in Nederland is de 

G4/550. Daarmee haal je al een zoge-

noemde Lambda-waarde van 0,131 

W/m.K wat zeer laag is en daarmee 

staat voor hoge warmte isolatie.”

Hoge geluidsisolerende 
kwaliteit 
De cellenstructuur van cellenbeton heeft 

ook een gunstig effect op de geluidsiso- 

latie. Deze is ongeveer 2 dB beter dan 

bouwcomponenten met hetzelfde ge-

wicht van de meeste andere massieve 

bouwstoffen. Peter: “Met een dikte van 
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Je hebt ze dagelijks in je handen, maar weet jij hoe cellenbeton tot stand 

komt? Fredy Wahls van H+H Benelux legt het proces aan je uit: “Cellen-

beton wordt in feite gebakken. De grondstoffen zijn zand, kalk en cement. 

Deze worden gemengd tot een natte grondstof. Hier wordt vervolgens 

aluminiumpoeder toegevoegd, wat hetzelfde effect heeft als gist bij het 

bakken van brood. We werken met mallen van 8x2x1 meter. Deze worden 

voor de helft gevuld. Gedurende twee uur rijst het product en krijgt het al 

een bepaalde vastheid. Daarna wordt het gezaagd op de gewenste afme-

ting. Deze moderne zaagmachines zijn erg belangrijk omdat we hiermee 

de maattolerantie van 0,6 mm weten te behalen. Na het zagen start wat in 

vakjargon ‘autoclaveren’ wordt genoemd. Zo’n 40 mallen gaan een lang-

vormige bakoven in en krijgen bij een druk van 12 bar en een temperatuur 

van 200 graden Celsius hun uiteindelijke vastheid. Hier blijven ze elf tot 

veertien uur staan. Daarna gaan de mallen naar de verpakkingsstraat waar 

ze worden verdeeld in pallets. Deze worden ingeseald en verpakt met 

H+H-folie. Daarna zijn ze klaar om vervoerd te worden naar jouw dichtst-

bijzijnde Bouwmaat.

CELLENBETON: 
HET PRODUCTIEPROCES VAN H+H

100 mm bereik je al een geluidsisolatie 

die voor de meeste binnenwanden vol-

doende is. Voor binnenmuren tussen 

badkamers en slaapkamers moet je aan 

hogere eisen voldoen. Daarvoor hebben 

wij onze G6/650 waarmee je 35 dB re-

ductie behaalt en ruim aan de eisen van 

het Bouwbesluit voldoet.”

Onbrandbaar en 
brandvertragend 
De brandwerende eigenschappen van 

cellenbeton zorgen er ook voor dat de 

keuze steeds vaker op dit materiaal valt. 

Fredy: “Brandwerendheid van cellenbe-

ton is ingedeeld in de Europese brand-

klasse A1, wat eigenlijk neerkomt op 

dat het onbrandbaar is. Een cellenbe-

tonwand van 100 mm heeft bovendien 

een brandvertraging van 120 minuten. 

Daarom zie je ook dat het steeds vaker 

wordt toegepast wanneer bijvoorbeeld 

een oude fabriekshal wordt omgebouwd 

naar appartementen.”

Geen schimmel, fijn klimaat 
Last but not least, de toepassing van 

cellenbeton heeft ook een positieve 

invloed op het binnenklimaat. Fredy: 

“Cellenbeton houdt geen vocht vast en 

is daardoor ongevoelig voor vocht en 

schimmel. Daarom wordt het tegen-

woordig veel in badkamers toegepast. 

Douchewanden maar ook omlijstingen 

voor een bad worden steeds vaker met 

cellenbeton gedaan. Je kunt je voorstel-

len dat het veel gezonder is als je die 

vervelende schimmels uit je badkamer 

weert.” “Het is comfort verhogend mate- 

riaal. Niet alleen in de badkamer. Van 

mensen die hun hele huis van cellenbe-

ton hebben gebouwd, zul je horen dat 

de warmte in huis gelijkmatig is verdeeld 

en daardoor voor aangenamer woon-

comfort zorgt. Het is gewoon een prach-

tig product, dat breed inzetbaar is”, al-

dus een glunderende Peter die duidelijk 

zin heeft om in de voetsporen van zijn 

vader te treden. 
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ISOLATIEMATERIAAL
AANDACHTSPUNTEN, SOORTEN EN
OPLOSSINGEN OP EEN RIJ

Dat energiebesparing begint bij isolatie, merk jij waarschijnlijk ook wel in je dagelijkse werkzaamheden. 
Niet alleen bij nieuwbouw, waar de isolatie-eisen logischerwijs erg hoog zijn, maar ook bij bestaande 
woningen. Steeds meer klanten willen besparen op hun stookkosten, genieten van een comfortabelere 
woning en kiezen ervoor om hun huis (beter) te isoleren. Isolatie heeft vele voordelen en de mogelijkhe-
den hiertoe zijn divers. In dit artikel stippen we aan waar je op moet letten en met welke oplossingen jij 
jouw klant kunt bedienen. Speciale aandacht is er voor spouwmuurisolatie, een methode die goed past 
bij de Nederlandse tweeschalige bouw en doorgaans grote besparingen oplevert. Van vier fabrikanten 
zetten we bovendien een aantal mooie spouwmuuroplossingen op een rijtje.
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Bij het bepalen van het juiste isolatie-

materiaal voor een klus moet je met 

een groot aantal zaken rekening hou-

den. Allereerst is er natuurlijk de re-

gelgeving. Het Bouwbesluit eist dat bij 

(ver)bouw minimale isolatiewaarden 

worden behaald. Op het gebied van 

thermische maar ook geluidsisolatie. 

Ook houd je rekening met de invloed 

van het toegepaste materiaal op de 

brandveiligheid van constructies. 

Daarnaast spelen uiteraard ook de 

wensen van jouw klant, het budget en 

de (on)mogelijkheden van een pand 

een grote rol.

Isolatiewaarden: Rd, Rc en U
Om de mate van isolatie te bepalen 

zijn er de Rd- en Rc-waarde. De Rd-

waarde is de warmteweerstand van 

een materiaal, hoe hoger het getal des 

te meer warmte er wordt binnenge- 

houden. De Rc-waarde is de warmte-

weerstand van bijvoorbeeld een hele

spouwmuur of schuin dak, dus het 

isolerend vermogen van een hele con-

structie. Ook hier geldt: hoe hoger 

de waarde, hoe hoger de warmte- 

weerstand.

Bij glasisolatie kijk je naar de U-waarde. 

Hierbij geldt juist, hoe lager hoe beter. 

Deze waarde geeft namelijk de waarde 

van het warmteverlies van de kozijnen 

en het glas aan. Wil je de isolatiewaar-

de (Rc-waarde) en het warmteverlies 

(U-waarde) vergelijken? Daarvoor is er 

de formule: U=1:Rc. Een Rc-waarde 

van 4, komt dus bijvoorbeeld overeen 

met de U-waarde 0,4.

BENG
Het Bouwbesluit stelt eisen aan de 

energiezuinigheid van gebouwen. Als 

bouwers zijn we gewend om daarbij 

te kijken naar de Energie Prestatie 

Coëfficiënt (EPC) en de daarbij horen-

de Rc-waarden voor gevels, daken 

en vloeren. Vanaf 1 januari 2021 is het 

wettelijk verplicht om (bijna) energie-

neutraal te bouwen. Hierbij horen de 

zogenoemde BENG-eisen, die de EPC-

norm vervangen.

Over het algemeen geldt: hoe dikker het isolatiemateriaal, hoe beter de 

isolatiewaarde. Dikker betekent wel vaak ook duurder. Overtuig je klant 

toch dat dit een prima investering is want het isoleert simpelweg beter. 

Het zal zich dankzij de lagere stookkosten uiteindelijk terugverdienen. 

HOE DIKKER, HOE BETER
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Glaswol, glasschuim, steenwol, perliet, vermiculiet en geëxpandeerde klei zijn volgens NEN6064 onbrandbaar. Wanneer 

er aan het isolatiemateriaal bindmiddelen zijn toegevoegd is dit niet meer het geval. Bij brand zal minerale isolatie over het 

algemeen geen giftige gassen afscheiden. Bij natuurlijke isolatie zal verkoling optreden en wordt er koolmonoxide en kool-

dioxide gevormd. Sommige isolatieschuimen zullen bij brand smelten of wegdruipen. Daarbij kunnen koolmonoxide, calci-

umchloride, stikstof en gassen, zoals formaldehyde, vrijkomen. Door de toevoeging van toeslagstoffen worden deze schui-

men minder brandbaar.

ISOLATIEMATERIAAL EN BRANDBAARHEID

Met de meeste isolatievormen heb je waarschijnlijk al gewerkt, of er minimaal van 

gehoord. We zetten een aantal toepassingen en hun mogelijke effect toch even 

kort voor je achter elkaar. 

Isolatieglas
Bij isolatieglas heb je het over 

Hoogrendementsglas. Dit bestaat 

uit twee of drie glasplaten met daar-

tussen een isolerende spouw. Bij 

HR- en HR+-glas zit er droge lucht in 

de spouw en bij HR++ en triple glas 

(HR+++) zit hier meestal het edelgas 

argon tussen. Edelgassen isoleren 

beter dan droge lucht. De binnenzijde 

van HR-glas is ook voorzien van een 

onzichtbare coating die de isolatie 

nog verder verbetert.

Vloer- en bodemisolatie
Er zijn vele mogelijkheden om een 

vloer of bodem te isoleren. Zo kun je 

bijvoorbeeld voor Easycell kiezen. Dit 

vlokken isolatiemateriaal is al meer 

dan 100 jaar een beproefd concept en 

zorgt voor een hoge isolatiewaarde. 

De vlokken bestaan uit cellulose met 

lange vezels en worden onder lage 

druk ingeblazen en dichten zo alle na-

den en kieren af. Er ontstaat een deken 

van isolatiemateriaal zonder thermische 

lekken waardoor er veel minder warmte-

verlies optreedt en geen geluidslekkage 

plaatsvindt.

Dak- en zolderisolatie
Via het dak kan enorm veel warmte 

verloren gaan. Kom je bij een klus een 

slecht geïsoleerd dak tegen, wijs je 

klant erop dat hij door dit te verbeteren 

veel energiekosten kan besparen. Ga je 

een schuin dak isoleren? Dan is Knauf 

Insulation MW34 Alu Plus een erg goede 

optie. Deze stevige minerale wol is aan 

één zijde bekleed met een damprem-

mende, sterke en stootvaste aluminium-

folie. Je brengt het eenvoudig aan achter 

een metalen profielsysteem. Met de bij-

behorende RT Plus XL-tape realiseer je 

direct een luchtdichte en dampremmen-

de laag. Fijn aan dit materiaal is dat het 

licht van gewicht is en prettig te verwer-

ken dankzij de ECOSE® Technology.

Spouwmuurisolatie
Spouwmuurisolatie is een populaire iso-

lerende maatregel. Bij veel Nederlandse 

woningen is er sprake van een zoge-

noemde tweeschalige bouw. Hierbij heb 

je een binnenmuur en een buitenmuur 

met daartussen een luchtlaag: de spouw. 

Deze wijze van isoleren is met name bij 

woningrenovaties zeer effectief. Let op!: 

om de spouw te kunnen isoleren, moet 

de buitenmuur in goede staat zijn.

Op de volgende pagina’s kijken we naar 

isolatie-oplossingen voor de spouw van 

de volgende merken:

- IKO enertherm

- ISOBouw

- Kingspan

- Rockwool®

SOORTEN ISOLATIE



De IKO enertherm ALU-isolatieplaten 

hebben een kern van hard polyisocyanu-

raatschuim dat aan beide zijden is be-

kleed met een zevenlaagse gasdicht 

aluminium cachering, de toplaag van 

de plaat. Deze cachering wordt onder 

de meest extreme condities getest op 

onder andere wateropname en corrosie-

bestendigheid. De platen zijn zeer goed 

bestand tegen temperatuurinvloeden 

van buitenaf.

Levensduur
Voor een lange levensduur is de ze-

venlaagse cachering voorzien van een 

corrosieresistente lak waardoor cement- 

en mortelgebonden specie de ALU-

isolatieplaat niet aantasten. Thermische 

bruggen en doorlekken van water zijn 

uitgesloten doordat de isolatieplaten 

rondom zijn afgewerkt met een tand- en 

groef rand. Ze vormen zo één ononder-

broken en winddicht isolatieschild.

Celstructuur
De platen hebben een zeer fijne cel-

structuur die Micro Cell Technology 

(MCT) wordt genoemd. Deze techniek 

zorgt ervoor dat de platen op lange ter-

mijn nagenoeg geen water opnemen 

en niet in gewicht toenemen. De ALU-

isolatieplaat is rot- en schimmelvrij en 

de isolatiewaarde blijft behouden. Een 

ander voordeel van MCT is de zeer grote 

drukweerstand: de cellen veren als het 

ware mee en breken niet. De IKO ener-

therm isolatieplaten zijn beloopbaar, er 

treedt geen spoorvorming op. De platen 

zijn voorzien van het DUBO keur® wat 

betekent dat ze tot de meest milieu-

vriendelijke keuze behoren. Daarnaast 

zijn ze 100% CFK-, HCFK- of HFK-vrij. 

 

Universele isolatieplaat
De IKO enertherm ALU F4 is een graag 

geziene gast binnen de ALU-familie. 

Deze universele isolatieplaat wordt ge-

bruikt bij het isoleren van spouwmuren 

maar ook bij isolatie van platte en hel-

lende daken. De ALU F4-platen gelei-

den zeer weinig warmte en zijn daardoor 

zeer dun. Afhankelijk van de plaatdikte 

wordt een Rd-waarde tussen 2,7 en 6,35 

bereikt (1200 x 600 plaat).
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PUR/PIR standaard

IKO MCT
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IsoBouw levert twee oplossingen voor 

spouwmuurisolatie: IsoFort, de stan-

daard isolatie en de PolyFortPro, de snel 

verwerkbare platen met extra hoog iso-

lerend vermogen. De basis van de pla-

ten bestaat uit airpop®, de nieuwe alge-

mene Europese benaming die namen 

zoals EPS, geëxpandeerd polystyreen, 

piepschuim en/of tempex vervangt. 

Het bestaat voor 98% uit lucht en 2% 

grondstoffen.

Door de gesloten celstructuur zijn de 

platen ongevoelig voor vocht en zorgen 

daardoor voor een blijvende hoge isola-

tiewaarde en een spouw zonder schim-

mel. Doordat er vlamdovers in zijn ver-

werkt gaat airpop® niet branden, maar 

smelt het weg. De brand breidt hierdoor 

niet uit.

IsoFort
De IsoFort spouwisolatieplaat bestaat 

voor een groot gedeelte uit gerecyclede 

airpop®. Door de extra grote sponning is 

er een goede aansluiting en worden 

koudebruggen voorkomen. Door het 

rastermotief is het op maat zagen een 

fluitje van een cent en dragen twee 

breuknaden bij aan de eenvoudige en 

snelle montage. IsoFort wordt veelal

toegepast bij gevels waarbij de dikte 

van het isolatiemateriaal niet wordt be-

perkt door de breedte van de spouw. 

Met deze grijs/wit gespikkelde plaat is 

een Rd-waarde tussen de 1,7 en 4,4 

haalbaar.

PolyFortPro

De PolyFortPro bestaat uit het door 

IsoBouw ontwikkelde EPSHR. Dit is een 

materiaal met een verhoogd isolerend 

vermogen gecombineerd met een ther-

misch reflecterende alufolie. De pla-

ten zijn voorzien van een messing/

groef-aansluiting waarmee een aaneen-

gesloten isolatieschil wordt opgebouwd. 

Bij de montage moet de alufolie zijde 

naar voren worden geplaatst en is het 

niet nodig om de naden af te tapen.

Dankzij het ruitmotief zijn de platen 

eenvoudig op maat te zagen. Nadat de 

platen gestapeld zijn, worden ze be-

vestigd met gangbare ankers en clips. 

PolyFortPro wordt in de meeste gevallen 

toegepast daar waar de spouwbreedte 

beperkt is. De lichte en handzame pla-

ten maken een Rd-waarde tussen de 4,1 

en 7,45 mogelijk, uiteraard afhankelijk 

van de dikte van het materiaal.

ISOBOUW ISOFORT & POLYFORTPRO

IsoFort PolyFortPro
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Voor hoogwaardige spouwmuurisolatie 

levert Kingspan onder ander de Therma

TW50. Deze spouwplaat is een PIR 

hardschuim isolatieplaat met een vezel- 

vrije kern. Deze isolatieplaat is aan twee 

zijden voorzien van een meerlagen alu-

minium complex.

Eenvoudig te verwerken
De Therma TW50 is erg licht en daar-

door eenvoudig en snel te verwerken, 

waardoor je tijd en bouwkosten be-

spaart voor jouw klanten. Door de spon-

ning wordt de isolatieschil snel opge-

bouwd en na het aftapen van de naden 

ontstaat er een hoogkwalitatieve isola-

tie oplossing. De Therma TW50 wordt 

bevestigd met kunststof isolatiepluggen 

in combinatie met RVS-spouwankers. 

Deze wijze van monteren zorgt voor een 

nauwkeurige onderlinge aansluiting en 

voorkomt daarmee koudebruggen.

Slanker te isoleren
De Therma TW50 is geschikt voor het 

isoleren van spouwmuren in woning- en 

utiliteitsbouw en maakt het mogelijk om 

slanker te isoleren dan met bijvoorbeeld 

minerale wol. Door deze slankere op-

bouw gaat er minder ruimte verloren aan 

de totale muuropbouw. Dit is natuurlijk 

fijn voor je klanten, maar ook voor jou 

omdat je zo nog meer meerwaarde kunt 

leveren tijdens je klus. Afhankelijk van de 

plaatdikte heeft de Therma TW50 Rd-

waarden tussen de 2,0 en 6,8.

KINGSPAN THERMA TW50
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Het isolatiemateriaal van ROCKWOOL 

bestaat uit steenwol gemaakt van ba-

salt, een natuurlijke grondstof afkomstig 

uit vulkanisch gesteente. Een materiaal 

dat niet alleen zeer goed isoleert maar 

ook bijdraagt aan het verminderen van 

geluidsoverlast. Doordat het niet krimpt 

of uitzet, worden koudebruggen voorko-

men. Daar blijft het niet bij, ROCKWOOL 

steenwol is onbrandbaar en veroorzaakt 

nagenoeg geen rook of giftige gassen. 

Een brand in de spouw van de muur 

wordt zo tot een minimum beperkt. 

Rockfit Duo heeft de beste classificatie 

tegen brand; Euro-brandklasse A1. 

Steenwol is een duurzaam materiaal, 

behoudt minimaal 75 jaar de isolerende 

eigenschappen en is daarnaast geheel 

te recyclen.

Harde toplaag
Als spouwmuurplaat levert ROCKWOOL 

de Rockfit Duo. Deze plaat heeft een 

harde toplaag, een flexibele achterzijde 

en is waterafstotend. Het is geschikt 

voor thermische en akoestische isolatie 

van gedeeltelijke of volledige gevulde 

spouwmuren. De flexibele zijde van 

Rockfit Duo wordt tegen het binnenblad 

van de spouw geplaatst. Als gevolg van 

de goede aansluiting op het binnen-

spouwblad wordt warmteverlies voor-

komen. Door de harde toplaag blijft de 

plaat stevig en hanteerbaar en is daar-

door strak te verwerken. Het biedt een 

betere weerbestendigheid en een hoge- 

re weerstand tegen indrukking bij het 

plaatsen van de rozetten.

De structuur van steenwol zorgt ervoor 

dat er geen naden tussen de platen 

ontstaan, er is dan ook geen tape nodig 

om de platen met elkaar te verbinden. 

Rockfit Duo is veerkrachtig en vangt 

oneffenheden van de muur op zodat er 

overal een goede aansluiting ontstaat. 

De platen kunnen eenvoudig, recht, over 

de spouwankers geschoven worden en 

vastgezet met een clip.

Makkelijk op maat te snijden
De voorzijde van de plaat is voorzien 

van een rasterpatroon waardoor afme-

tingen eenvoudig te bepalen zijn en de 

plaat makkelijk op maat te snijden is. Zo 

is het perfect rondom ramen en deuren 

te passen. De verwerking gaat simpel 

en snel. Een 1000 x 800 mm plaat heeft 

een Rd-waarde tussen de 2,1 (75 mm 

dikte) en 5,7 (200 mm dikte). 

ROCKWOOL® ROCKFIT DUO



De nieuwe langnek-schuurmachine PLANEX

De nieuwe generatie langnek-schuurmachines PLANEX verlicht 
wand en plafond. De LED-verlichting werkt als een ingebouwd 
controlelicht en legt al tijdens het schuren oneffenheden bloot. 

De excentrische schuurbeweging zorgt voor een uitstekende
oppervlaktekwaliteit en voorkomt schuurgroeven bij het aanzet-
ten. Voor ergonomisch werken aan wand en plafond zorgt de  
regelbare aanzuiging. Hiermee draagt de machine zijn eigen  
gewicht. Voor een zeer lage belasting van het lichaam, ook bij 
langdurig gebruik.

Meer informatie vindt u op www.festool.nl

Voor de beste 
afwerking van 
wand en plafond. 

Gereedschap voor het beste resultaat

Service  
zonder  
discussies.

Ingebouwde 
LED-verlichting
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FLEXIBEL EN
SUPERVEILIG ZAGEN 
DE FESTOOL TKS 80 TAFELCIRKELZAAG
MET SAWSTOP-TECHNOLOGIE

John zijn werkzaamheden bestaan uit onderhoud en verbouw van woningen. Maar je ziet 

hem ook regelmatig werken aan een uitbouw of een compleet nieuwe woning. De tafelcir-

kelzaag is vaak essentieel voor John zijn dagelijkse bezigheden. Onlangs ging hij voor de 

Festool TKS 80. “Ik kocht hem mede vanwege zijn zaaghoogte van 80 mm en SawStop-

technologie, de veiligheidsvoorziening die ervoor zorgt dat de zaag stopt zodra je hem 

met je vingers raakt. Ook heeft de zaagtafel een afzuigkap met CLEANTEC-afzuigmof 

waarmee je hem simpel kunt aansluiten op een stofzuiger zodat je stofvrij kunt werken.”

Een goede tafelcirkelzaag is vaak onmisbaar bij een project. Het is jammer genoeg ook een machine 
waar veel ongelukken mee gebeuren. Zelfs de meest ervaren timmerlui lopen soms ernstige (en vaak 
blijvende) verwondingen op. Als professional ben je zuinig op je vingers. Festool ontwikkelde daarom de 
TKS 80. Het is de eerste Festool-zaag met innovatieve SawStop-technologie die voor nog meer veilig-
heid tijdens het zagen zorgt. Het is een veilige maar bovenal ook zeer fijne machine om mee te werken. 
Zo ontdekte ook John Duits van het gelijknamige Bouw- en onderhoudsbedrijf J. Duits. Hij kocht de 
TKS 80 onlangs en loopt de zaagtafel samen met ons door.

bouwmaat.nl/alles
Bekijk de video

 Naam: 

 Bedrijf: 
John Duits

Bouw- en onderhoudsbedrijf J. Duits
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Eenvoudig te installeren
John legt de machine stap voor stap aan ons uit. “Ik heb de TKS 80 leren kennen 

als een wereldmachine voor op de bouw. Er is aan veel dingen veel aandacht be-

steed, dat merk je. Het is een mooi en degelijk apparaat. Wat als eerste opvalt is 

dat je de tafel erg eenvoudig opzet en vastzet. Als je hem op een ander plekje wil 

hebben, kun je hem ook nog heel makkelijk verrijden.”

80 mm hoogte
John is ook erg te spreken over de flexibiliteit van de tafel. Dankzij de 80 mm zaag-

hoogte, het uitbreidbare werkvlak en de lengte- en hoekaanslag werk je moeite-

loos, ook met grotere werkstukken. “De maximale hoogte van 80 mm is erg prettig. 

Ik werk regelmatig met balken van 70 mm dik en dat is geen enkel probleem voor 

de zaag. Je kunt de zaag heel eenvoudig traploos omhoog zetten, dat is zeer pret-

tig. Ook in de breedte werk je gemakkelijk mede dankzij de mooie schaalverdeling 

op de machine.”
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Linksom kantelen,
splinterloos zagen
De zaagtafel is zo bedacht, dat er min-

der splinters ontstaan aan de bovenkant 

van het materiaal bij verstek zagen. “Als 

ik bijvoorbeeld een koof ga maken van 

geplastificeerd spaanplaat, dan wil ik ui-

teraard een mooie strakke hoek hebben 

van 45 graden. Je kunt de zaag simpel 

handmatig op de 45-gradenstand zet-

ten. Er zit ook nog een fijnstelling op 

voor nauwkeurigheid. Wat erg slim is 

aan deze machine is dat je de zaag 

linksom kantelt. Hierdoor kun je op je 

zichtzijde een scherpe zaagsnede ma-

ken zonder splinters.”

Afkorten met hoekgeleider
Je kunt de zaagmachine TKS 80 ook 

gebruiken om af te korten, vertelt John. 

“Dat kan op twee manieren. Een optie 

is met een roltafel, maar je kunt het ook 

doen door de hoekgeleider naar de

andere kant te brengen. Omdat er

kogellagers op zitten, kun je de hoek-

geleider namelijk gebruiken als schui-

vend gedeelte. Je kunt uiteraard recht 

afkorten maar ook onder een hoek door 

de geleider eenvoudig op 45 graden

in te stellen.”

Supersnelle 
SawStop-beveiliging
John vindt het erg belangrijk om veilig 

te werken. De SawStop-technologie van 

de TKS 80 sprak hem dan ook enorm 

aan. Deze innovatie zorgt ervoor dat het 

zaagblad binnen 5 milliseconden stopt. 

Dat is tien keer sneller dan de airbag 

van een auto! De geïntegreerde gevoe-

lige sensoren zorgen ervoor dat er een 

aluminiumblok in het zaagblad slaat 

en deze ook wordt weggetrokken. Zo 

is er veel minder risico voor je vingers. 

“Ik heb het zelf gelukkig nog niet nodig 

gehad, maar deze beveiliging is wel een 

erg fijne gedachte. Als je de machine 

aanzet, doet hij eerst een zelftest.

Klopt alles, dan brandt er een groen 

lampje zodat je ziet dat de SawStop 

is ingeschakeld.” 

De SawStop-technologie zorgt voor 

meer veiligheid bij het zagen van niet-

geleidende materialen. Indien nodig kan 

de SawStop-technologie ook uitgescha-

keld worden. “Mocht je een geleidend 

materiaal hebben zoals isolatie met een 

aluminiumlaag, dan kun je eerst testen

of de SawStop daarop reageert. Je 

houdt het materiaal tegen de zaag.

Gaat het rode lampje knipperen? Dan 

betekent dit dat de beveiliging geac-

tiveerd wordt als je het materiaal gaat 

zagen. Door de gele knop in te drukken, 

zie je een rood lampje even knipperen 

en dan druk je de groene knop in om

de bypass in te schakelen.

Beveiligingssysteem
en zaagblad vervangen
Mocht het onverhoopt gebeuren dat de 

SawStop nodig is, dan moet je daarna 

het zaagblad en het patroon vervangen. 

Dit doe je eenvoudig zelf. “De sleutels 

die je hiervoor nodig hebt zijn meegele-

verd. Je kunt de machine deels ontman-

telen en vervolgens het nieuwe bevei-

ligingssysteem en zaagblad monteren. 

Aan alles is gedacht. Het is qua veilig-

heid een supermachine en erg degelijk. 

Typisch Festool als je het mij vraagt!” 

“Dankzij de SawStop-technologie stopt
het zaagblad binnen 5 milliseconden”
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WINNAAR VAKWERK 
AWARDS 2020
MEESTERPARKETTEUR JAKKO WOUDENBERG

Ieder jaar zijn de Vakwerk Awards weer reuzespannend. Zoals we gewend zijn werden er opnieuw flink 
wat staaltjes vakwerk ingezonden. Eén van de projecten sprong er voor de jury toch echt uit: de parket-
vloer in de vorm van 75 organische jaarringen. Meesterparketteur Jakko Woudenberg was en is daarom 
de gelukkige winnaar in de categorie interieurbouw en de overall winnaar. Dankzij het ontwerp en de 
aanleg van de unieke vloer reed, hij na de uitreiking op de parkeerplaats van Bouwmaat Almere weg
met zijn splinternieuwe Ford Transit Custom én een prachtige trofee.

 Naam: 

 Bedrijf: 

Jakko Woudenberg

Dutch Wood Artist
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Al jaren kan Jakko zijn passie voor 

vloeren kwijt in zijn bedrijf Gevloerd. 

Met inmiddels twintig jaar ervaring

als parketteur kun je je voorstellen

dat Jakko erg goed is in zijn vak.

Toch miste hij nog wat. “Ik heb een 

hele creatieve geest. Die wilde ik 

graag tot uiting laten komen in mijn 

werk. Daarom ben ik een aantal jaar 

geleden ook begonnen met Dutch 

Wood Artist. In dit bedrijf kan ik mijn 

creativiteit kwijt en hele bijzondere

dingen maken.”
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Unieke vloer Krinkels Breda
Dat Jakko een creatieve geest heeft, 

wordt wel duidelijk als je naar zijn werk 

voor groenvoorziener Krinkels Breda 

kijkt. Architect Paul de Ruiter ontwierp 

een nieuw pand voor Krinkels. Hij wilde 

graag een vloer die meeloopt met de 

ronding van het gebouw met een natuur-

lijke, passende uitstraling. Deze bijzon-

dere opdracht legde hij neer bij Jakko. 

“Ik was direct super enthousiast. Meteen 

had ik een beeld in mijn hoofd van een 

vloer met jaarringen van een boom. Toen 

heb ik een moodboard gemaakt en kriti-

sche vragen beantwoord van de directie 

van Krinkels over de houdbaarheid van 

de vloer. Hoe zit het bijvoorbeeld met 

kromtrekken en het vochtgehalte? 

Daarna mochten we aan de slag met 

deze gave klus.”

Aan de slag
Jakko had een professioneel team van 

perfectionisten om zich heen om een 

prachtige vloer te realiseren. “Ik kreeg 

de vrije hand en we creëerden van dui-

zenden kaarsrechte latjes een serie van 

75 organisch gevormde jaarringen. We 

hebben samen echt de schouders er-

onder gezet. Af en toe dacht ik: het is 

wel heel uniek wat we aan het doen zijn. 

Uiteindelijk hebben we 33 kilometer par-

ketbiezen gelegd voor de vloer. Daarna 

volgde de vraag of we het door konden 

trekken op de trap. Natuurlijk zei ik ‘ja’. 

Dus daar kwam zeven kilometer aan 

jaarringen bij.” Maar hoelang zijn Jakko 

en zijn team met deze klus bezig ge-

weest? “We werkten zes weken met zijn 

vieren aan de vloer. Vervolgens nog eens 

vier weken met zijn drieën aan de trap.”

Indrukwekkend resultaat 
En het resultaat mag er zijn. Dat vindt 

Jakko zelf ook en vertelt trots: “Het re-

sultaat is boven verwachting. Het is echt 

heel indrukwekkend. Ik vind het heel 

gaaf dat Paul de Ruiter mij deze op-

dracht gegeven heeft. De samenwerking 

was dan ook erg positief. We zijn een 

stel enthousiastelingen bij elkaar en dat 

heeft iets unieks opgeleverd!”
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Internationale prijzen
Een van Jakko’s collega’s die meehielp 

met de aanleg van de vloer kwam met 

het idee om het project in te sturen voor 

de Vakwerk Awards. En met succes. Op 

4 september vond de uitreiking van de 

Vakwerk Awards 2020 plaats op de par-

keerplaats van Bouwmaat Almere. Door 

de coronapandemie een andere setting 

dan voorgaande jaren, maar dat mocht 

de pret niet drukken. Jakko werd de 

overall-winnaar en won de award in de 

categorie interieurbouw. In eerste instan-

tie kon hij het niet geloven. “Dit project is 

iets wat nooit eerder gedaan is, nergens 

ter wereld. Als het dan ook nog eens 

bekroond wordt als het beste vakwerk 

van Nederland, is dat een ontzettende 

eer!” Dit waren niet de eerste prijzen die 

Jakko binnensleepte met dit project. 

Ook in Amerika zagen ze al dat dit een 

unieke prestatie was. Jakko schitterde 

op de cover van het Amerikaanse Wood 

Floor Business magazine. “Ik won de 

Wood Floor Business Design Awards 

2020 voor ‘best commercial floor’ en de 

‘best stairs’. Dat is wel heel speciaal.”

Pijlen gericht op 
Dutch Wood Artist
Door de Vakwerk Awards is Jakko nog 

meer geïnspireerd om zijn pijlen op 

Dutch Wood Artist te richten. Maar wat 

gaat zijn volgende project worden? “Ik 

ben gevraagd om de Nachtwacht na te 

maken van hout. Dus dat ga ik zeker 

doen. Ik ga hem op ware grootte nama-

ken door middel van houtpixels. Dus 

daar ben ik voorlopig wel zoet mee”, 

lacht Jakko. 

bouwmaat.nl/alles
Bekijk de video
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in iedere doos
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Environmental 
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Tellekop

Glaslat

Scharnier

Fix it together!

● In bijna iedere houtsoort zonder voorboren 

● Snel en makkelijk indraaien door speciale 
schroefdraad en punt

● ETA keuring/ CE Markering 

Speciale  
uitvoeringen



16:30

In 2019 zijn er 450.000 hr-ketels 
verkocht, bijna 5% meer dan het 
jaar ervoor. De oude vertrouwde 

ketel is dus nog altijd populair. Het 
aantal verkochte warmtepompen 

steeg met 25%.
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FEITEN & CIJFERS
WINTER

Gebruikte bronnen: data.politie.nl, Gasmonitor 2020, milieucentraal.nl, clo.nl, Woononderzoek 2018

86% 

De ‘kortste dag van het 
jaar’ is op 21 december.
Dit jaar gaat de zon op
om 8.46 uur en om
16.30 uur onder.

450.000

GROOTSTE
SNEEUW-

VLOK

-27,4
GRADEN

KERSTLAMPJES

4.713
Wintertijd staat 
helaas gelijk 
aan inbraaktijd. 
December 2019 
telde 4.713 inbraken, 
onder andere de 
kerstdagen zijn 
populair onder 
dieven.

De grootste sneeuwvlok 
aller tijden (Guiness 

Book of Records) 
viel in januari 1887 
in Fort Keogh in de 
Amerikaanse staat 

Montana en had een 
diameter van 38 cm.

 
De kerstboom is misschien niet de meest logische 
plek om energie en geld te besparen. Toch kan het! 
Kerstlampjes met ledjes zijn ongeveer 8 keer zuiniger 
dan kerstverlichting met gloeilampjes. Nog een tip: sluit 
een timer aan, dat scheelt ook fors in het aantal kWh 
dat je verbruikt. 

Dakisolatie en dubbel 
glas zijn de meest voor-

komende isolatievormen. 
Gemiddeld 86% van het 

dakoppervlak van de 
Nederlandse woningen 
is geïsoleerd. Van het 
glasoppervlak bestaat 
85% uit dubbel glas.

De koudste dag 
in Nederland 
was op 27 
januari 1944. 
Het werd toen 
−27,4 graden 
Celsius in, je 
gelooft het niet, 
Winterswijk.

Hoe sta jij dit jaar je feeste-
lijke kerstmaal te bereiden? 
Op gas of elektrisch? Sinds 
2016 is de verkoop van de 
elektrische inbouwkook-

plaat groter dan die van de 
inbouwkookplaat op gas. In 
2019 was maar liefst 82% 
van alle verkochte inbouw-

kookplaten elektrisch.

ELEKTRISCH
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ZEKERHEID BIJ 
STUCWERK-
ZAAMHEDEN
MET KNAUFZEKER EN DE
HANDGIPSEN VAN KNAUF

Om een prachtige en strakke wand te realiseren heeft Knauf diverse 
pleistergipsen in het assortiment. De MP 75 machinepleister is van 
oudsher erg populair bij stukadoors in Nederland. Maar voor jou als 
professional zijn er nog meer gipsen die een hele fijne afwerking 
hebben, en specifiek voor een toepassing geschikt zijn. Frans Vos, 
Productmanager bij Knauf, vertelt over een aantal van deze gipsen 
met KnaufZeker garantie.

‘Een goed begin is het halve werk’, luidt het bekende spreekwoord. Dat geldt zeker 

voor het stukadoren van muren of plafonds. Kies altijd de juiste voorstrijk en raadpleeg 

de Stucwijzer die je in vijf simpele stappen aan de juiste keuze helpt. We kunnen het 

niet vaak genoeg zeggen: de kwaliteit van de hechting zit mede in het voorstrijken.

 Naam: 

 Bedrijf: 

 Functie: 

Frans Vos

Knauf

Productmanager
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MP 75: veelgebruikt pleistergips
Als de voorstrijk op de muur of het pla-

fond zit en die voldoende gedroogd is, is 

het tijd om het juiste gips te kiezen voor 

jouw klus. Veelgebruikt is de MP 75 en 

dat snappen we, want het eindresultaat 

mag er zijn. Frans: “MP 75 is een gips 

dat gemaakt is om met een machine te 

verwerken. In de praktijk zien we dat 

MP 75 vaak met de hand gemixt wordt. 

Dat kan uiteraard, maar de handige ei-

genschappen van het gips vallen daarbij 

deels weg. Het bereiken van een super-

strak eindresultaat kan dus wat moei-

zamer gaan. Dat betekent natuurlijk niet 

dat het eindresultaat minder is dan wan-

neer je een handgips gebruikt. Echter 

hebben we bij Knauf ook gipsen in het 

assortiment die speciaal gemaakt zijn 

om met de hand te verwerken, waardoor 

je werk makkelijker wordt.”

Om je een idee te geven welke handgip-

sen Knauf in het assortiment heeft, noe-

men we er een aantal voor verschillende 

toepassingen. Goed om te weten: alle 

gipsen verwerk je net zo makkelijk!

AquaStuc: 
ideaal in natte ruimtes 
AquaStuc is een gipspleister met een 

waterweerbaarheid die zes keer hoger 

is dan standaard gips. Dat maakt dat 

dit gips ideaal is voor gebruik in natte 

ruimtes, zoals een badkamer, keuken 

of toilet. Frans legt uit: “In dit pleister-

gips hebben we speciale toeslagstoffen 

gebruikt. Dat zorgt ervoor dat het gips 

minder water opneemt en dus beter be-

stand is tegen spatwater. Het mooie is 

dat je het gips meteen glad kunt pleis-

teren en af kunt werken met latex. Voor 

tegelwerk krab je de muur gemakkelijk 

heel mooi ruw. Hierdoor bespaar je tijd 

en kan je klant eerder genieten van het 

eindresultaat.” 

De verwerking van AquaStuc is mak-

kelijk doordat het gips licht van gewicht 

is. Je kunt het gips zowel machinaal 

als met de hand verwerken. Frans: 

“Belangrijk om te weten is dat je voor 

AquaStuc een minimale laagdikte van

10 mm nodig hebt om zekerheid van

een goede hechting en werking te garan-

deren. Het gips is qua prijs iets hoger, 

maar je levert wel kwaliteit en zekerheid 

af. Andere gipsen zijn gevoeliger voor 

vochtbelasting waardoor je daarmee 

een groter risico neemt. Bovendien is de 

AquaStuc een vrij hard, stootvast gips.”
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WAT VINDT DE
PROFESSIONAL
Aquastuc is één van de favoriete 

gipspleisters van Danny Starre van 

Stucwerk.nl. Hij vertelde eerder aan 

ALLES Magazine:

‘’Er wordt nog veel met gewone gips-

mortel in badkamers gewerkt, wat 

niet goed is wat betreft vochtwering. 

Daar is AquaStuc wel geschikt voor. 

We noemen het ook wel het groene 

gips. Het is ook een tijdbesparende 

gipspleister. Voorheen moest je nog 

een keer terug om het af te pleisteren. 

AquaStuc is ideaal om het gelijk glad 

af te werken. Je wint er tijd mee, het 

is de ideale mortel om glad en strak af 

te werken.’’

Rotband: gegarandeerde
laagdikte vanaf 5 mm 
Heb je te maken met een vlakke on-

dergrond waar je geen grote laagdikte 

nodig hebt? Kies dan voor Rotband. 

De minimale laagdikte voor dit gips is 

slechts 5 mm! Frans legt uit waarom: 

“Gips heeft water nodig om zijn kristal-

vorming, en dus hechting, te realiseren. 

In Rotband zit een water-vasthouder 

waardoor het gips het water langer vast-

houdt en 5 mm laagdikte voldoende is 

om een goede hechting aan de onder-

grond te kunnen garanderen. Ondanks 

de dunnere laagdikte ‘verbrandt’ 

Rotband niet. Als het gips het water 

niet langer vast zou houden, gebeurt 

dat wel, omdat het gips dan niet de tijd 

krijgt om kristalvorming te realiseren. 

Rotband houdt het vocht dus vast totdat 

de hechting plaats kan vinden. Dat zorgt 

voor een prachtig eindresultaat!”

Ondanks dat Rotband het vocht langer 

vasthoudt, droogt het gips niet langza-

mer dan bijvoorbeeld Goldband. Dat 

komt doordat je een dunnere laag aan-

brengt. Een voorbeeld: aan een zak 

Rotband voeg je 16 liter water toe, 

daarmee stukadoor je zo’n 5 à 6 m2. 

Aan een zak Goldband voeg je ook 16 

liter water toe, maar hiermee stukadoor 

je slechts 3 m2. Dat betekent dat er bij 

Goldband veel meer water per m2 zit, 

waardoor de droogtijd (vaak) langer is. 

Frans: “Je haalt uit een zak Rotband het 

dubbele aantal meters ten opzichte van 

een zak MP 75 of Goldband. Dat houdt 

in dat je de helft minder zakken nodig 

hebt en dus ook een stuk sneller klaar 

bent. Je hoeft zo ook minder kuipen aan 

te maken en dat bespaart je weer tijd.” 

Een groot voordeel is dat je Rotband 

net zo makkelijk verwerkt als alle ande-

re gipsen. Je kunt Rotband gebruiken 

voor alle steenachtige ondergronden. 

Bovendien werk je dit gips ook saus-

klaar af zonder dat je een finish product 

nodig hebt. 

Goldband: soepele verwerking 
Als je juist een dikkere laagdikte dan 5 

mm nodig hebt, kies je voor Goldband. 

Vanaf 10 mm heeft dit gips een prachti-

ge verwerking. Frans: “Dit gips laat zich 

makkelijk onder de rei zetten en is vrij 
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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.  

100% hechtingsgarantie

vet qua verwerking door de fijne vul-

stoffen, waardoor je hem gladder kunt 

pleisteren. Goldband is echt gemaakt 

om met de hand te verwerken en heeft 

daarvoor de perfecte eigenschappen. Je 

kunt het gips gebruiken op alle steen-

achtige wanden en plafonds binnen. 

De verwerking gaat overal even soepel, 

mede dankzij de lange verwerkingstijd.” 

Goldband Quick: 
een uur sneller klaar
Voor een kleinere klus (tot 10 m2) kun je 

beter voor de Goldband Quick gaan. De 

verwerkingstijd is zo’n 70 minuten en is 

daarmee twee keer zo snel als de gewo-

ne Goldband, MP 75 of Rotband. Een 

extra voordeel is dat je de Goldband 

Quick al vanaf 5 mm laagdikte kan ge-

bruiken. Frans: “Dit gips is heel handig 

als je een muur glad moet trekken of 

bijvoorbeeld een toiletruimte moet stu-

kadoren. Die laatste heeft soms een 

dikkere laagdikte nodig. Je kunt dan 

de eerste kuip afwerken en terwijl deze 

staat te drogen een nieuwe aanmaken. 

Zo sta je in zo’n kleine ruimte niet tegen 

je verse werk aan te duwen, want dat is 

dan al hard. Je ervaart met dit gips dus 

wat meer gemak als je werkt in een

kleinere ruimte.”

KnaufZeker: 100% garantie 
De genoemde gipsen van Knauf zijn 

allemaal verzekerd van hoogwaardige 

kwaliteit. Pas je de producten op de juis-

te wijze toe voor de juiste klus? Dan kun 

je een KnaufZeker-certificaat uitdraai-

en. Frans: “Dit certificaat kun je over-

handigen aan je klant als bewijs dat het 

stucwerk zeker 10 jaar goed blijft zitten. 

Sommige gipsen zijn net wat duurder 

dan de MP 75, maar het geeft je meer 

zekerheid in de verwerking én het garan-

tietraject na de klus als je het gips met 

de hand verwerkt. Voor een paar euro 

meer waarborg je jouw eigen kwaliteit

tegenover je klant met KnaufZeker.” 
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DE NIEUWSTE  
GADGETS  
MAKEN HET WERK 
EENVOUDIGER EN 
OOK LEUKER!  

Innovaties die je werk als vakman eenvoudiger 
en leuker maken? Of vette snufjes die je gewoon 

voor thuis wil hebben? We houden ervan! 
Bouwmaat presenteert weer een aantal gadgets 

die je doen watertanden! 

ALLES

TOYS FOR BOYS 
Fans van de Fast & Furious films opgelet! LEGO heeft nu een ultieme bouwset gebaseerd 

op de iconische Dodge Charger R/T uit de jaren ‘70. Zo bouw je je eigen replicamodel van 

de beroemde auto van Dominic Toretto en breng je de klassieke scènes uit de film weer 

naar boven. Uiteraard is dit ook een leuke gadget voor liefhebbers van iconische auto’s of 

LEGO. De bouwset heeft maar liefst 1.077 onderdelen; een mooie uitdaging voor zowel 

kinderen als volwassenen.  

Meer informatie  |  lego.com 



Hightech-moestuin voor thuis 
Altijd al je eigen groenten willen verbouwen maar geen

ruimte in en om het huis? Met de Rotofarm van Bace haal

je een hightech-moestuintje in huis. Er is geen aarde nodig 

en de Rotofarm regelt zelf de bewatering en het licht. 

Dankzij een cirkelvormig farmbed dat (geïnspireerd 

op NASA-onderzoek) elke 46 minuten precies 360 

graden draait en zo de groeibeperkende invloed

van de zwaartekracht uitschakelt, groeien je 

groenten als kool.

 

Meer informatie  |  bace.co/rotofarm 

LED KLEURENMOZAÏEK
AAN DE WAND 
Zin om een woon- of slaapkamer een beetje ‘op te spicen’ deze winter? Met de 

Nanoleaf Canvas Smart kit creëer je een kleurrijke decoratie en/of mooie sfeer-

verlichting. Bevestig deze set van negen led-panelen aan de muur of het plafond 

en stel deze afzonderlijk in op je favoriete kleur (er is keuze uit 16 miljoen kleuren). 

Wanneer je de ‘Rhythm Mode’ activeert kleuren de led-panelen mee op je muziek. 

Geschikt voor Google Assistant, Alexa en Apple HomeKit en dus te bedienen met 

je stem. Hey Google, dim de lichten! 

 

Meer informatie  |  nanoleaf.me 

Word papier vliegenier! 
Papieren vliegtuigjes bouwen, wie heeft het 

nou vroeger niet gedaan. POWER UP Toys 

brengt dit speelplezier naar een nieuwe 

dimensie. Velletje vouwen, de PowerUp 

bevestigen met handige clipjes en gaan! Via 

bluetooth en een makkelijke app, bestuur je 

jouw eigen papieren vliegtuig. Leuk voor de 

kids. Maar ook voor grote kinderen vanaf 12 

jaar, dus: wie houdt je tegen!?

Meer informatie  |  poweruptoys.com

*De gadgets zijn niet bij Bouwmaat te koop.
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EEN WAND 
BOUWEN MET
CELLENBETON
TIPS EN TRUCS UIT DE PRAKTIJK

 Naam: 

 Bedrijf: 

Robbie Sanders

Sanders Verbouwingen

Hoe zet je slim en handig een cellenbetonwand neer? We vragen 
het aan Robbie Sanders van Sanders Verbouwingen in Eindhoven. 
We kijken met hem mee terwijl hij in een garage een nieuwe ruimte 
creëert aan de hand van cellenbetonblokken. Terwijl hij de verschil-
lende stappen doorloopt geeft hij advies. Lees snel verder en profi-
teer van de tips. 

Robbie werkt al jaren met H+H cellenbetonblokken en is groot fan van het materiaal. “Ik 

doe veel complete verbouwingen van huizen en werk daarbij vaak met cellenbeton. Als 

er bijvoorbeeld op een grote zolder meerdere ruimtes moeten komen of als ik een dou-

cheruimte moet maken. Je zet met cellenbetonblokken heel snel een stevige muur neer. 

Je zaagt het heel makkelijk en ik vind het zelf het fijnste materiaal om in te boren of te 

frezen. Het is zacht en werkt heel prettig. Aan de andere kant kun je er met pluggen ge-

woon een zwaar badkamermeubel aan hangen, want het is ook heel sterk.” bouwmaat.nl/alles
Bekijk de video
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1

3

4

Stap 1: meten en stellen 
“Ik meet allereerst uit hoe groot het hokje wordt. Om rechte lijnen te zetten gebruik ik 

meestal een krijtlijn of stift. Voor de hoek naar de muur toe, pak ik een grote winkel-

haak van één bij één meter. De winkelhaak zet ik tegen de muur aan en langs de ande-

re zijde zet ik dan een streep, dan weet ik dat hij haaks op de andere muur staat. In dit 

geval hebben we een deur met een kozijn. Die stel ik dan als eerste zodat ik al in met-

selverband tegen het kozijn kan aanwerken.”

Stap 2: een goede ondergrond
“Je kunt ervoor kiezen om te werken met een profielgoot, maar dat doe ik eigenlijk 

nooit. Je ondervloer moet wel vlak zijn. Werk ik bijvoorbeeld op een ruwe betonvloer, 

dan egaliseer ik die eerst met specie. Ik zet de blokken niet in de specie maar wacht 

tot deze droog is, zodat ik ook de onderste laag kan vastzetten met blokkenlijm.”

Stap 3: lijm klaarmaken en lijmen
“Ik gebruik standaard de Bouwmaat Eigen Merk blokkenlijm. Die meng je in de juiste 

verhoudingen zoals aangegeven op de zak. Gebruik een lijmkam om de lijm aan te 

brengen op de blokken. Ik heb lijmkammen van 10 cm, 7 cm en 5 cm die passen bij de 

verschillende maten cellenbetonblokken. Let erop dat je niet te weinig, maar ook niet 

te veel lijm aanbrengt. Bij te veel lijm heb je meer kans dat je blokken gaan schuiven. 

Je kunt er ook voor kiezen om met een lijnpistool te werken. Ik gebruik dan de steen-

lijm van Illbruck.“

Stap 4: het eerste blok
“Zet het eerste blok strak langs de getrokken lijn. Doe je dit niet, dan ben je zo een 

aantal millimeter uit de haak. Check ook of je blok waterpas op de muur staat. Is dit 

niet het geval omdat je vloer bijvoorbeeld een beetje afloopt? Corrigeer het dan met 

spietjes of vulplaatjes in je eerste lijmlaag. Als de lijm droog is, staat het blok recht en 

kan het niet meer wegzakken.”

STAPPENPLAN

2
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Stap 5: de eerste laag
“Plaats telkens een blok naast een an-

der blok en maak zo de eerste rij af. 

Zaag het laatste blok op maat. Ik kies er 

altijd voor om de constructie te veranke-

ren met wand- of veerankers. Het zorgt 

voor extra stevigheid en het zit niet in de 

weg. De eerste laag is een logische om 

te verankeren. Vervolgens kun je dit om 

de laag doen. Bij voorkeur plan ik het 

plaatsen van de eerste laag cellenbeton- 

blok aan het einde van de werkdag. 

Zo kun je de volgende dag doorstape-

len op een eerste laag waarvan je zeker 

weet dat hij goed vaststaat en niet meer 

verschuift.”

Stap 6: verdere lagen
“Het eerste blok van je volgende rij moet 

verspringen met het blok eronder, waar-

door er een stevige constructie ontstaat. 

In dit geval maak ik ook een hoekverbin-

ding. Bij de eerste laag werk je van links 

naar rechts, bij de tweede ga je van 

rechts terug naar links. Je zorgt ervoor 

dat je tweede blok het blok eronder 

overlapt. Zo creëer je een stevige hoek 

als bij het metselwerk van een huis.”

Stap 7: laatste laag
Voor de laatste laag zaag ik altijd een 

centimeter meer af dan nodig is, anders 

krijg je het blok nooit tussen je vorige 

laag en het plafond. De bovenste laag 

pur ik altijd af. Als het droog is, snijd je 

het makkelijk weg. Je laatste laag zit zo 

stevig aan het plafond.”

Stap 8: kozijn vastzetten
“Ten slotte schroef ik het kozijn altijd 

aan het blok vast. Het blok dat tegen 

het kozijn valt is al ingelijmd, maar de 

schroeven zorgen voor extra stevig-

heid. Ik maak hierbij altijd gebruik van 

de Fis Profi stokeind met verzonken 

kop. Die kun je met een schroefmachine 

rechtstreeks door je kozijn schroeven. 

De draad is zo grof dat hij grip geeft in 

je blokken en je geen slagplug nodig 

hebt.” 

“Een blok dat ik afteken, snijd of lijm, leg ik plat bovenop twee andere blokken. Zo hoef je 

niet te bukken. Nog een handigheidje: Je blok moet op de onderlaag maar ook met het blok 

naast hem verbinden. Zet als je gaat lijmen je blok dus als het ware op z’n kop neer. Moet 

je blok links aansluiten? Lijm dan de bovenkant en de rechterkant. Pak hem beet aan de 

ongelijmde kant, draai hem 180 graden en zet hem meteen goed op z’n plek.”

BLOKKEN LIJMEN

5

6

7 8
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DE JUISTE LIJM
VOOR JOUW
TOEPASSING
GRIFFON ADVISEERT

Waar je vroeger heel veel schroefde, lijm je als vakman nu veel 
meer. Lijmen is snel en het zichtwerk mag er zijn. Maar de toepas-
sing van lijm wordt nog wel eens onderschat. Als je niet de juiste 
lijm voor een bepaalde toepassing kiest, kan je resultaat nog wel 
eens vies tegenvallen. Bovendien kunnen er faalkosten om de hoek 
komen kijken. Dat wil je niet! Daarom vragen wij Mehmet Kayan 
(Key Account Manager bij Bolton Adhesives) om een duidelijke uit-
leg over de professionele montage- en houtconstructielijmen van 
het merk Griffon. Hij legt haarfijn uit wanneer je welke lijm toepast 
en waarom het zo belangrijk is om de juiste keuze te maken. 

Griffon ontwikkelt steeds nieuwe lijmen 

waarbij gebruiksgemak, snelheid en 

duurzaamheid centraal staan. Hoe snel-

ler je aan de slag kunt, des te eerder de 

klus klaar is met het gewenste resutaat. 

Ook voor het zichtwerk kun je beter 

lijmen dan schroeven. Je hebt bijvoor-

beeld geen schroefgaten meer en plamu-

ren is niet nodig. Dat scheelt ook weer 

tijd én materiaalgebruik.

Onderschat lijm niet!
Je moet jezelf een aantal vragen stellen 

om de lijm te kiezen die bij jouw toepas-

sing past. Doe je dit niet dan is de kans 

aanwezig dat de lijm niet goed uithardt 

of niet goed hecht. Mehmet: “Lijm is de 

schakel tussen heel veel verbindingen en 

elke schakel die goed verlijmd is, is cru-

ciaal voor het totale project. Verder is de 

voorbereiding belangrijk. Voor het lijmen 

zal je altijd moeten opschuren, opruwen, 

schoonmaken en/of ontvetten, anders 

neemt de kans op faalkosten toe.”

Monteren of construeren?
De hoofdvraag bij de keuze welke lijm je 

kiest is: ga ik monteren of construeren? 

Mehmet legt uit: “Bij monteren bevestig 

je iets ergens tegenaan, zoals een plaat 

tegen de wand of een dorpel op de 

vloer. De lijm draagt op dat moment 

geen sterkte bij aan het geheel. De wand 

wordt er niet sterker van. Hiervoor kies je 

een montagelijm. Bij construeren draagt 

de lijm wel sterkte bij aan het geheel. Als 

een interieurbouwer bijvoorbeeld een 

kast op maat in elkaar zet, moet deze 

sterk en solide zijn. Daarvoor neem je 

een (hout)constructielijm.” Hoe maak je 

hierin een keuze? Lees snel verder.

Monteren: welke vragen
stel je jezelf?
Voordat we een drietal Poly Max® monta-

gelijmen van Griffon uitlichten, kijken we 

eerst naar de vragen die je jezelf moet 

stellen. Mehmet: “Moet je iets (zwaars) in 

de lucht hangen zonder ondersteuning? 

Dan heb je een dikkere lijm nodig. Als je 

een plaat monteert die rust op de vloer 

en strak dient te verlijmen, kies dan een 

dunnere lijm. Vervolgens bepaal je of de 

lijm snel of langzaam uit moet harden, 

afhankelijk van de klus.” De montagelij-

men van Griffon zijn op basis van SMP-

polymeer. Alle lijmen zijn oplosmiddel- en 

zuurvrij. Dit draagt bij aan duurzaamheid. 



51MEER WETEN?    KIJK OP BOUWMAAT.NL



52 ALLES

Poly Max® High Tack (Express)
De Poly Max® High Tack is een innova-

tieve krachtige lijm en is beschikbaar in 

de kleuren wit en zwart. Hij heeft een 

zeer hoge aanvangshechting en zeer 

snelle sterkteopbouw. Daarom is deze 

lijm ideaal voor zware materialen, ver-

ticale toepassingen en toepassingen 

boven het hoofd. De Express-variant 

behaalt zijn eindsterkte na slechts vier 

uur. De Poly Max® High Tack heeft het 

KOMO-certificaat. Daarnaast heeft 

de High Tack Express het TÜV SÜD-

keurmerk voor een schroefloze montage 

van metal stud binnenwanden. Mehmet 

noemt nog een handig weetje: “De High 

Tack Express is er ook in worstverpak-

king. Dat betekent maximaal gebruiks-

gemak, kwaliteit en nog minder afval!”

Poly Max® Pro Power (Express)
De Poly Max® Pro Power is een dunne-

re variant dan de Poly Max® High Tack 

(Express) waarmee je strak en vlak kunt 

lijmen. Hiermee lijm en monteer je met 

een zeer hoge eindsterkte en een zeer 

snelle sterkteopbouw. Ook voor deze 

lijm geldt: de Express-variant is na vier 

uur uitgehard. De lijm is beschikbaar in 

de kleur wit en transparant. Je kunt deze 

lijm toepassen op vele materialen en 

ondergronden, zowel binnen als buiten. 

De Poly Max® Pro Power heeft ook het 

KOMO-certificaat.

Poly Max® Fix & Seal Express
Lijmen, monteren en afdichten met zeer 

hoge elasticiteit en zeer snelle sterkte-

opbouw doe je met de Poly Max® Fix & 

Seal Express. Mehmet: “De Fix & Seal is 

een 2-in-1-product (lijmen/monteren en 

afdichten) en deze hebben we in diverse 

kleuren: wit, zwart, grijs, terracotta, crys-

tal clear en trijs.”

Construeren: verschillende
technieken
Mehmet: “Al meer dan dertig jaar zijn er 

twee soorten op het gebied van (hout)

constructielijmen: witte houtlijmen 

(PVAC) en constructie bruislijmen (PU). 

Griffon heeft daarbij een nieuw product ontwikkeld: de Wood Max (Express). Dat is de 

eerste (hout) constructielijm op basis van SMP-polymer.

Witte houtlijmen PVAC
Makkelijk te onthouden: ga je hout op hout lijmen? Dan kies je altijd voor witte houtlij-

men. Daarnaast moet het nauw passen, want als je meer dan 0,1 mm passing hebt dan 

kun je geen witte houtlijm gebruiken. Onder de witte houtlijmen kun je bij Griffon kiezen 

uit verschillende kenmerken: D2 (houtlijm ST10® of ES30®), D3 (houtlijm VB20®) en D4 

(houtlijm KM45®). Mehmet legt uit: “Daarbij is D2 vochtbestendig en gebruik je binnen 

voor bijvoorbeeld meubels. D3 is waterbestendig en gebruik je binnen, in een badkamer 

of keuken, of buiten onder een afdak. D4 is watervast en gebruik je voornamelijk buiten 

voor kozijnen en deuren, mits je deze beschermt door een coating.”
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Houtlijmen PU
Heb je te maken met oneffenheden kies 

je voor een constructie bruislijm (PU). De 

bruislijm vult deze oneffenheden name-

lijk op tot 0,5 mm. Deze kun je niet al-

leen gebruiken voor hout-op-hout-con-

structies, maar ook voor het lijmen van 

hout in combinatie met onder andere 

metaal, beton of kunststof. Zolang één 

van de onderdelen maar poreus is. Voor 

deze lijm geldt: ga je voor dik of dun? 

De dunne vloeibare lijm zit in een flacon 

(PU-Bruislijm). De dikkere, boterachtige 

(tixotroop) lijm (PU-Tix) zit in een koker. 

Met deze laatste kun je gemakkelijk 

verticaal werken en je hebt de keuze 

uit een snellere en langzamere variant. 

Mehmet: “Of je een snel of langzaam 

uithardende constructie bruislijm kiest 

is afhankelijk van de zogenoemde open 

tijd. Dit is de tijd die je nodig hebt om 

de lijm aan te brengen en de construc-

tie in elkaar te zetten. Kies je voor een 

Express-variant? Dan moet je in de 

meeste gevallen binnen tien minuten 

construeren.”

(Hout) constructielijmen SMP 
Wood Max (Express) Power is een ex-

treem sterke (hout) constructielijm op 

basis van SMP-polymer. Het is een vol-

le kern lijm waarmee je tot 4 mm kunt 

vullen. Wood Max (Express) Power is 

uitermate geschikt voor het (vlak) ver-

lijmen van alle soorten geschaafd en 

ongeschaafd hout onderling en het ver-

lijmen van hout in combinatie met ande-

re bouw materialen zoals gips, (natuur)

steen, (gas)beton, metaal, hardschuim 

en diverse kunststoffen. Verder kun je 

de Wood Max Power direct afmessen en 

je hoeft niet te klemmen, omdat hij niet 

bruist. Hij heeft een KOMO-certificaat en 

is watervast (D4). De Express-variant is 

handvast na dertig minuten. 

 Naam: 

 Bedrijf: 

 Functie: 

Mehmet Kayan

Bolton Adhesives

Key Account Manager
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ONBEZORGD DE WEG OP 
IN JE ELEKTRISCHE BUS
Elektrisch rijden wordt steeds populairder. Niet zo gek, want de opties om van de benzine- of dieseltank 
weg te blijven worden interessanter. In ons land duiken steeds meer milieuzones op en om jou als vakman 
daarop voor te bereiden, gingen we in gesprek met een aantal professionals. Sandor Koning (Fleet Key 
Accountmanager bij Ford Nederland) en Mark Horsten (Salesmanager Vans bij Mercedes-Benz) vertellen 
waarom (gedeeltelijk) elektrisch rijden voor de bouw interessant is en welke opties de merken hebben.

 Naam: 

 Bedrijf: 

 Functie: 

Sandor Koning

Ford Nederland

Fleet Key Accountmanager
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Het is tegenwoordig vaak onderwerp 

van gesprek: de CO2-uitstoot in Neder-

land moet omlaag. Een mooie manier 

om daar als vakman aan bij te dragen 

is door middel van een elektrische bus. 

Aan de ene kant wordt dit door de over-

heid gestimuleerd door verschillende 

subsidies. Aan de andere kant worden 

er vanuit de (lokale) overheid steeds 

meer eisen gesteld. Denk dan bijvoor-

beeld aan milieuzones waar je niet meer 

in komt met een vervuilende auto, bus 

of scooter.

Denk aan de volgende zaken
Maar waar moet je dan op letten als je 

een (deels) elektrische bus overweegt? 

Sandor: “Het is belangrijk om de ver-

schillende vormen van elektrificatie te 

bekijken en te vergelijken. Let daarbij 

op de actieradius, het laadvermogen, 

de trekkracht en de mogelijkheden om 

de bedrijfswagen op te laden. Al deze 

zaken moeten voldoende aanwezig zijn 

om het interessant te maken. Datzelfde 

geldt natuurlijk voor de aanschafprijs.” 

Mark zegt daarover: “Een elektrische 

bus is in eerste instantie iets duurder, 

maar door subsidies wordt het een heel 

stuk aantrekkelijker en is het bereikbaar 

voor een grote doelgroep. Bovendien 

betaal je natuurlijk elektriciteitskosten en 

die zijn lager dan brandstofkosten.”

Voordelen van elektrisch rijden 
Elektrisch rijden staat met name bekend 

om het comfort dat je ervaart. Sandor: 

“Geëlektrificeerde auto’s zijn heel erg 

stil en hebben een lage CO2-uitstoot. 

Bovendien heb je er minder onderhoud 

aan.” Wat ook niet onbelangrijk is, is dat 

veel van jouw klanten graag verduurza-

ming zien. Mark: “Als je met een elek-

trische bus aan komt rijden geeft dat 

je imago zeker een boost! Veel organi-

saties, klanten en steden hebben ver-

duurzaming hoog in het vaandel staan. 

En heel simpel: met een elektrische 

bus kom je ook van A naar B. Natuurlijk 

moet je af en toe goed kijken hoe je dat 

doet, maar het blijft een functioneel

product. Een extreem comfortabel

product zelfs.”

Waar laad ik mijn bus op?
Om je bus op te laden zijn er diverse 

mogelijkheden. Je kunt bijvoorbeeld 

thuis of in de straat een laadpaal heb-

ben, langs de snelweg of op de zaak. 

Mark: “Net zoals je een tankpas hebt 

voor brandstof, heb je voor een elektri-

sche bedrijfswagen een laadpas. 

 Naam: 

 Bedrijf: 

 Functie: 

Mark Horsten

Mercedes-Benz

Salesmanager Vans
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Deze pas houd je voor een laadpaal en 

je begint met laden. Het is eigenlijk nog 

makkelijker dan tanken.” 

Zowel Ford als Mercedes-Benz hebben 

contracten met energieleveranciers. 

Sandor: “We kunnen de klant volledig 

ontzorgen met een laadpaal en eventu-

eel een abonnement en werken hiervoor 

samen met Eneco. Maar een klant kan 

ook zelf een contract afsluiten bij een 

energieleverancier. Dan leveren wij alleen 

de laadpaal. Bij een elektricien kunnen 

we ook alleen de bus leveren zodat hij 

de laadmogelijkheid zelf regelt.” Mark: 

“Mercedes-Benz werkt samen met 

Engie. Ons dealernetwerk kan de vak-

mensen goed infomeren en adviseren 

over de mogelijkheden wat betreft het 

laden en laadpalen.”

Toekomst van elektrische 
bedrijfswagens 
De verkoop van bedrijfswagens onder 

de vakmensen van Bouwmaat komt 

langzaam op gang. Sandor: “Op dit mo-

ment is de overheid veel bezig met het 

stimuleren van elektrificatie. Elektrisch 

rijden is de toekomst, maar op dit mo-

ment is het nog niet voor elke toepas-

sing de juiste oplossing. Het is daarom 

goed om ook de alternatieven te bekij-

ken. Wellicht past een Plug-in Hybride 

wel veel beter in het huidige business-

model van de klant, daarmee rijd je elek-

trisch wanneer jij dat wilt, en heb je geen 

last van de beperkingen.”

Mark voegt daar nog aan toe: “Er is niks 

dat lekkerder rijdt dan elektrisch. Je 

moet het echt eens ervaren. Aan de aan-

bodkant ligt het in ieder geval niet, want 

alle merken ontwikkelen door.” Rijdt 

iedereen over tien jaar dan elektrisch? 

Mark lacht: “Ik zou bijna zeggen ‘waar-

om niet?’. Deze markt plukt de vruchten 

van de ontwikkelingen van personenau-

to’s. Maar 100% is nog wel een brug te 

ver. Ik denk dat de helft van de vakmen-

sen over tien jaar elektrisch rijdt.”

Modellen van Ford
Eind 2020 kondigt Ford de nieuwe volle-

dig elektrische Transit aan. Op dit mo-

ment heeft Ford nog geen volledig elek-

trische bus op de markt. Daar tegenover 

staat dat ze wel hele mooie duurzame 

alternatieven hebben. Sandor: “Naast 

onze zuinige diesel- en benzinemotoren 

hebben we ook hybride systemen. Zo 

hebben we bijvoorbeeld de mild-hybrid 

in combinatie met zuinige dieselmotoren 

en de Transit Custom Plug-In Hybrid. 

Die laatste heeft een actieradius van bij-

na 600 kilometer. De benzinemotor is de 

range extender van de elektromotor en 

verlengt dus de actieradius. Elektrisch 

kun je zo’n 50 kilometer rijden. 

De Transit Custom Plug-In Hybrid is 

onder andere voorzien van geofencing- 

techniek. Dat houdt in dat de auto in 

bepaalde gebieden, die jij bepaalt, vol-

ledig elektrisch rijdt. Zoals bijvoorbeeld 

in milieuzones of rondom scholen. De 

Transit Custom is echt een praktische 

bedrijfswagen met een goede actieradi-

us. Zo kun je als vakman ongestoord je 

bus gebruiken!”

Modellen van Mercedes-Benz 
In dezelfde fabriek als waar de ‘nor-

male’ bedrijfswagens van Mercedes-

Benz gemaakt worden, worden nu de 

elektrische varianten gebouwd. Mark: 

“De elektrische bussen zijn gelijk aan 
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Eelco van Viersen is Accountmanager bij Stern. “Ik coördineer de 

samenwerking tussen Bouwmaat en Stern. Dit doen we met de 

merken Mercedes-Benz en Ford, deze twee merken versterken 

elkaar alleen maar.” Door de kundige medewerkers met specifieke 

kennis wordt het voor hen mogelijk om goed in te spelen op actuele 

maatschappelijke en technologische ontwikkelingen, zoals de elek-

trificatie. 

Dat elektrische auto’s een ‘hot item’ zijn, is voor Eelco niets nieuws. 

“Je ziet nu dat elektrische personenauto’s steeds belangrijker 

worden. Dat geldt straks ook voor bedrijfswagens. Met name door 

milieuzones in binnensteden.” 

TIPS VAN EELCO 
Om je een beetje op weg te helpen, geeft Eelco een tip. “Ga eens 

met je accountant zitten om te kijken wat een elektrische bus je op 

zou leveren. Kijk daarbij naar de mogelijke aftrekposten, zoals de 

MIA (Milieu-investeringsaftrek) en Vamil (Willekeurige afschrijving 

milieu-investeringen). Belangrijk hierbij is dat je binnen drie maanden 

na het tekenen van de koopovereenkomst je investering moet mel-

den bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Anders kom je 

er niet meer voor in aanmerking! Daarnaast kunnen regelingen per 

gemeente verschillen, bijvoorbeeld rondom de mogelijkheden voor 

laadpalen. Dus kijk daar goed naar.”

De volgende tip gaat over de inrichting van je bus. “Zorg ervoor dat 

je inrichting van je bus niet te zwaar wordt. Dat heeft een negatief ef-

fect op het verdere laadvermogen en de actieradius. Wij bieden ook 

bedrijfswageninrichting en carrosseriebouw aan. Een bedrijfswagen 

kun je bij ons kopen, leasen of huren en Stern heeft een uitgebreid 

netwerk aan schadeherstellocaties, altijd handig om te weten!”

EXCLUSIEF VOOR JOU ALS KLANT VAN 
BOUWMAAT: 
VOORDEEL OP BEDRIJFSWAGENS 
BIJ STERN!
In samenwerking met Bouwmaat biedt Stern exclusieve korting op 
een geselecteerd aanbod van Ford en Mercedes-Benz bedrijfswa-
gens, ook elektrisch! Stern biedt Bouwmaat klanten tot wel 25% 
korting en heeft regelmatig exclusieve Bouwmaat acties, zoals gratis 
belettering of voordelig leasen.

Kijk op bouwmaat.nl/stern of neem direct contact op met Eelco 

voor meer informatie: eelco.van.viersen@stern.nl 

ELEKTRISCH RIJDEN
OOK IN DE BOUW

 Naam: 

 Bedrijf: 

 Functie: 

Eelco van Viersen

Stern

Accountmanager

dieselvarianten; het design, de veilig-

heidssystemen, het comfort, de stoelen, 

noem maar op. We doen geen conces-

sies als het daarom gaat.” Alle varianten 

die Mercedes-Benz in het assortiment 

heeft zijn volledig elektrisch beschikbaar. 

“We hebben het over de eSprinter, EQV, 

eVito - Tourer en Gesloten Bestelwagen- 

en daar komt de eCitan in 2022 bij. Al 

deze modellen zijn bij ons maatwerk. Ze 

zijn echt net zo betrouwbaar en kwalita-

tief goed als een diesel. Bovendien kun 

je altijd gebruikmaken van onze 24-uurs-

service en onderhoud is vier jaar koste-

loos inbegrepen bij de aanschaf van een 

elektrische bedrijfswagen.”
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IK WERK BIJ 
BOUWMAAT

VAKVERANTWOOR-
DELIJK- LOGISTIEK 
MEDEWERKER
“Ik ben gewoon verliefd op mijn baan. 

Elke ochtend als ik aankom, heb ik zo’n 

zin om te beginnen.” Ali steekt het ple-

zier in zijn werk niet onder stoelen of 

banken. Zijn enthousiasme werkt aan-

stekelijk, ook onder klanten. “Ik heb een 

goede band met de vakmannen die hier 

komen. Ze weten dat ik altijd heel erg 

mijn best voor ze doe. Ik hoor dan ook 

de hele dag: Hé Ali, hoe gaat? Hé Ali, 

kun je even dit of dat voor me doen”, 

zegt hij lachend.

Gevarieerde dagen
Binnen Bouwmaat Zoetermeer heeft 

Ali ‘twee petten’ op: die van vakverant-

woordelijk medewerker en die van logis-

tiek medewerker. “Elke dag is anders. 

De ene week werk ik van zeven tot vier, 

de andere week van negen tot zes. Als 

ik om zeven uur begin, help ik ook bij de 

goederenontvangst. Vaak staat er dan al 

een vrachtwagen klaar, die ik vervolgens 

los met de heftruck. Vanaf negen uur 

houd ik me bezig met de schappen. Ik 

zorg dat alles is bijgevuld zodat klanten 

niet misgrijpen, en dat alles op orde is.” 

Op het moment dat de winkel opengaat, 

draait het om helpen van klanten. “Soms 

zijn er zaagopdrachten die uitgevoerd 

kunnen worden. We hebben hier ook de 

Silo-service waarbij klanten gebruiks-

klare vloerspecie kunnen bestellen. Als 

iemand daar twintig zakken van nodig 

heeft dan sta ik die te sealen. Maar 

je vindt me ook bij de verfmengbalie. 

Tussendoor maak ik ook orders klaar 

die bijvoorbeeld via de Servicebalie of 

webshop zijn binnen gekomen. Ik zorg 

ervoor dat de bestelling op de juiste dag 

compleet is en klaarstaat. Ik heb dus 

mooie gevarieerde dagen!”

Goed advies en rijvaardigheid
Ali werkt inmiddels zo’n vijf jaar bij 

Bouwmaat. Hij begon als stagiair tijdens 

zijn opleiding ‘Medewerker Bouwmarkt’ 

en is daarna gebleven. “Ik vond het  

gelijk geweldig hier. Als je in de wereld 

van bouwproducten wil gaan werken en 

elke dag wil leren dan is Bouwmaat echt 

fantastisch.” Ali is er trots op dat hij de 

vakmannen in de winkel kan helpen en 

van advies kan voorzien. “Bouwmaat 

heeft een speciale website voor het per-

soneel, ‘Bouwplaats’, daar kun je online 

kennis op doen over producten maar 

bijvoorbeeld ook over veiligheid.” Het 

meest trots is hij misschien nog wel op 

de rijvaardigheid die hij heeft opgedaan. 

“Via Bouwmaat heb ik mijn heftruck- 

certificaat gehaald. Ook ben ik erg handig 

met de zijlader. Ik het begin dacht ik: dat 

leer ik nooit, de joystick, al die knopjes, 

het lijkt wel een vliegtuig! Maar ik heb 

het helemaal onder de knie. Ik zit zo’n 

drie uur per dag achter het stuur of aan 

de joystick en voel me dan als een vis in 

het water!”

Bij Bouwmaat hebben we kwaliteit, service en klantgerichtheid torenhoog in het vaandel staan. We doen 
er alles aan om ervoor te zorgen dat jij zo eenvoudig mogelijk succesvol je werk kunt doen. Daar staan 
we om bekend en daar zijn we ook trots op. Het zijn onze mensen die dit elke dag weer waarmaken. In 
de rubriek ‘Ik werk bij Bouwmaat’ stellen we je dan ook graag aan hen voor: wie zijn ze en wat doen ze? 
In deze ALLES gaan we op bezoek bij Ali Moghaddam, vakverantwoordelijk- en logistiek medewerker
bij Bouwmaat Zoetermeer en Daphne van den Haak, medewerker Klantenservice en Servicedesk.

 Naam: 

 Functie: 

Ali Moghaddam (37)

Vakverantwoordelijk-logistiek
medewerker
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Op basis van ‘Het Beste 

Werkgeversonderzoek mag 

Bouwmaat zich ‘Beste 

Werkgever 2020-2021’

noemen. Wil jij ook werken

bij één van de beste

werkgevers van Nederland?

Kijk dan voor vacatures op 

werkenbijbouwmaat.nl

 Naam: 

 Functie: 

Daphne van den Haak (32)

Medewerker klantenservice
en servicedesk

MEDEWERKER 
KLANTENSERVICE
EN SERVICEDESK
Daphne werkt al sinds 2009 bij 

Bouwmaat. Eerst als caissière in de ves-

tiging in Rotterdam. Daarna ging ze naar 

Bouwmaat Schiedam. Daar groeide ze 

uit tot Teamleider Service, een grote 

stap waar ze nog steeds trots op is. 

Tegenwoordig is Daphne onderdeel van 

het negenkoppige Klantenservice-team 

van Bouwmaat: “Ik vind klantcontact ge-

woon heel fijn. Klanten helpen, al is het 

maar met iets heel kleins waardoor ze 

toch weer door kunnen. Dat vind ik echt 

leuk om te doen.”

Van negen tot negen 
bereikbaar
Daphne zit dus helemaal op haar plaats. 

Heb je als vakman een vraag? Daphne 

en haar collega’s zitten voor je klaar. 

“Telefonisch zijn we van 09:00 uur tot 

17:00 uur bereikbaar. Via de mail en de 

chat beantwoorden we van 09:00 uur 

tot 21:00 uur je vragen. Klanten kunnen 

voor allerlei zaken bij ons terecht. Van 

orders via de webshop, en het inloggen 

op de website tot vestigingsinformatie 

en informatie over producten. Mochten 

klanten onverhoopt een klacht hebben, 

dan zijn wij er ook om dat op te pakken.” 

Daarnaast fungeert een deel van het 

team als Servicedesk voor de vestigin-

gen van Bouwmaat. “Vestigingen kunnen 

ons bereiken voor vragen over bijvoor-

beeld orders, vragen over het systeem of 

een printer die niet werkt. Dit is dus wel 

echt iets heel anders dan de klantenser-

vice, maar ook heel leuk en divers.”

Goed luisteren en goed helpen 
Klantvriendelijkheid is uiteraard een van 

de belangrijkste zaken in de functie 

van Daphne: “Je moet goed kunnen 

luisteren, goed kunnen achterhalen wat 

precies de vraag is. Bouwmaat staat 

bekend om de goede service en dat 

we echt een stapje extra zetten voor 

klanten. Ik denk dat we daarom ook 

zo’n trouwe klantengroep hebben. In 

Schiedam zijn er een aantal vakman-

nen die al 30 jaar bij Bouwmaat komen.” 

Het extra stapje zet Daphne ook graag 

in haar huidige functie. “Dat zit soms in 

kleine dingen, die voor een klant heel 

veel kunnen betekenen. Bijvoorbeeld 

een klant die twee orders plaatst voor 

twee verschillende dagen en deze toch 

op één dag bezorgd wil hebben. Ik heb 

de vestiging gebeld en dat voor hem ge-

regeld. Voor mij een kleine moeite maar 

je maakt de klant er heel blij mee. Hij kon 

zo snel weer verder met zijn dagelijkse 

werkzaamheden. Dat ik iemand goed 

heb kunnen helpen en dat een klant 

tevreden is als hij ophangt. Dat vind ik 

altijd heel fijn.” 




