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Welcome
to the new Bostik

BOSTIK, WERELDWIJD TOONAANGEVEND LIJMSPECIALIST 

VOOR BOUW, INDUSTRIE EN CONSUMENTEN, HEEFT 

HAAR NIEUWE VISUELE IDENTITEIT ONTHULD ALS 

ONDERDEEL VAN EEN OMVANGRIJKE VERANDERING VAN 

ZIJN MARKTPOSITIONERING. DE CAMPAGNE, DIE 

SPECIAAL ONTWIKKELD IS, OM HET MERKENPORTFOLIO 

TE OPTIMALISEREN ALSMEDE DE WERELDWIJDE 

HERKENBAARHEID TE VERSTERKEN IS ONDERDEEL VAN 

DE  GROEISTRATEGIE VAN BOSTIK.

De slogan ‘smart adhesives’ weerspiegelt de missie van het 

bedrijf, namelijk de ontwikkeling van intelligente en 

innovatieve lijmoplossingen die functioneel en efficiënt zijn. 

In het nieuwe logo staat als beeldmerk de groene Gekko, die 

bekend staat om zijn bijzondere kleefkracht die het mogelijk 

maakt op vrijwel ieder oppervlakte te blijven plakken en zelf 

zijn hele lichaamsgewicht met 1 teen kan houden. De gekko 

symboliseert Bostik’s intelligente lijmoplossingen die flexibel, 

efficiënt en gebruikvriendelijk zijn.

“Het nieuwe logo weerspiegelt wie we zijn” zegt Bernard 

Pinatel, Bostik’s CEO. Wij zijn meer dan 100 jaar toonaangevend  

in de ontwikkeling van innovatieve lijmoplossingen. Daardoor 

weten wij hoe je ‘slimme lijmen’ kan produceren: functionele 

producten die veel meer kunnen als dan dingen aan elkaar 

vastplakken. De merknaam Bostik staat synoniem voor <smart 

adhesives> zegt Pinatel. We zetten innovatieve 

lijmtechnologieën in om op de wisselende economische, 

ecologische en demografische aspecten te reageren en een 

bijdrage te leveren aan een duurzame wereld.

OVER BOSTIK

Bostik is een wereldwijde toonaangevende specialist in lijmen, 

kitten, egalines en afdichtingen voor zowel de industriesector, 

de bouw als voor consumenten. Meer dan een eeuw 

ontwikkelen we innovatieve oplossingen die lijmen 

intelligenter en gebruiksvriendelijker maken om het dagelijkse 

leven en werken makkelijker te maken.

- 125 jaar ervaring in de ontwikkeling van slimme 

lijmoplossingen

- jaaromzet van ruim 1,6 miljard euro

- meer dan 4.800 medewerkers wereldwijd

- 50 vestigingen wereldwijd

- 14 Onderzoeks- en R&D centra’s wereldwijd

BOSTIK STONE SOLUTIONS

Steenstrips zijn dunne stenen van 1 à 2 centimeter dikte voor 

binnen of buiten toepassingen. Steenstrips komen in 

verschillende soorten, maten en vormen voor, namelijk 

baksteen, beton, natuursteen en gips. Het grote voordeel van 

steenstrips is dat ze licht en eenvoudig te verwerken zijn. 

Zowel op de bouwplaats als in prefab oplossingen.

Voor een goede en duurzame verwerking van deze steenstrips 

heeft Bostik een compleet pakket ontwikkeld onder de naam 

“Bostik Stone Solutions”. Dit pakket bestaat uit 

voorbehandelingsmiddelen, lijmen en voegmaterialen. Zodat 

op vrijwel iedere ondergrond (beton, Rockpanel, Eternit en 

Metaal) en constructie een duurzame verwerking van 

steenstrips mogelijk is.
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Bewezen kracht van het 
Stone solutions lijmsysteem
TCKI GETEST

Kwaliteit is een belangrijke factor in de bouw. Het Bostik 

Stone Solutions lijmsysteem voor steenstrips heeft zich door 

de jaren heen reeds ruim bewezen. TCKI, Nederlands onafhan-

kelijk onderzoeksinstituut en adviesbureau voor bouwmate-

rialen, keramiek en klei, heeft het lijmsysteem uitvoerig op 

meerdere ondergronden onderzocht. 

 

TCKI analyseert grondstoffen, materialen, processen en 

productietechnieken en geeft advies bij vraagstukken op het 

gebied van veiligheid, duurzaamheid en milieu. In opdracht 

van Bostik heeft TCKI het lijmsysteem getest in combinatie 

met de veel voorkomende bouwsystemen, zoals het Eter-

Backer HD systeem, Rockpanel Natural en beton met zowel 

zeer poreuze als weinig poreuze baksteenstrips. Op basis van 

deze testresultaten kan geconcludeerd worden dat het 

lijmsysteem Bostik Stone Solutions uitermate geschikt is voor 

het aanbrengen van steenstrips.

ROCKPANEL NATURAL 

Rockpanel plaatmateriaal is ontwikkeld voor een snelle 

gebruiksvriendelijke esthetische afwerking van façades en 

detailleringen rondom het dak. De platen zijn bewerkbaar als 

hout en duurzaam als steen, temperatuur- en weersbestendig, 

brandveilig, 100% recyclebaar en kennen vrijwel geen werking. 

In combinatie met het flexibele Stone Solution lijmsysteem 

ontstaan ongekende architectonische mogelijkheden. 

ETER-BACKER HD SYSTEEM

Het hart van het Eter-Backer HD systeemontwerp zijn Eternit 

vezelcementplaten. Deze worden geventileerd bevestigd op 

een raamwerk van verduurzaamd houten regelwerk. Op de 

vezelcementplaten kunnen de steenstrippen verlijmd worden 

met het Bostik Stone Solution systeem. Deze constructie is 

volledig geschikt voor duurzame buitentoepassingen.  

De tussenruimte blijft bruikbaar voor ventilatie en extra 

thermische isolatie. Op deze manier worden nieuwe en 

creatieve architectonische mogelijkheden gecreëerd, zowel 

bij nieuwbouw als bij renovatie waarbij het lichtgewicht van 

de volledige opbouw een belangrijke meerwaarde biedt.

BETON EN OVERIGE BOUWMATERIALEN

Uit onderzoek van TCKI is bewezen dat het Bostik Stone 

Solutions lijmsysteem uitermate geschikt is om steenstrips 

te verwerken op beton in zowel binnen als buiten toepassingen. 

Het lijmsysteem is ook geschikt om toe te passen in  

combinatie met andere bouwmaterialen. Raadpleeg in dat 

geval Bostik voor meer informatie.

 ROCKPANEL NATURAL

 ETER-BACKER HD

 BETON
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Smart lijmsysteem 
voor Prefab

Prefabricage is een proces in de bouw waarbij materialen van 

tevoren in een fabriek of werkplaats tot elementen worden 

gemaakt, waarna deze naar de bouwplaats worden 

getransporteerd en aldaar worden verwerkt. Het Bostik 

Stone Solution lijmsysteem is zeer geschikt voor het 

aanbrengen van steenstrips in combinatie met Prefab 

bouwsystemen vanwege de snelle en sterke lijmhechting en 

omdat er bij het aanbrengen van de lijm geen stofontwikkeling 

ontstaat. 

 

Doordat de prefab-elementen altijd onder dezelfde 

geconditioneerde omstandigheden kunnen plaatsvinden kan 

een hogere en constantere kwaliteit worden gewaarborgd 

dan wanneer deze op de bouwplaats worden gemaakt. Zo 

kunnen gevelvullende elementen met volledig gevoegd 

metselwerk en eventueel al voorzien van kozijnen bijdragen 

aan een snelle verwerking op de bouwlocatie. Door de 

elastische verlijming is de kans op transportschade veel 

geringer! 

SCHOON, SNEL EN STOFVRIJ

WEERSBESTENDIG

HORIZONTALE EN VERTICALE 
VERLIJMING MOGELIJK
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Smart lijmsysteem 
op de bouwplaats

Het Bostik Stone Solutions lijmsysteem kan zowel tijdens 

een prefab situatie als direct op de bouwlocatie worden  

aangebracht, voor zowel nieuwbouw als in 

renovatieprojecten. Het Bostik Stone Solution lijmsysteem 

zorgt voor een hoogwaardige, duurzame en elastische 

verlijming met een extreem hoge aanvangshechting 

waardoor er geen risico is van losse of vallende steenstrips. 

Hierdoor zijn de architectonische mogelijkheden ongekend. 

 

Bovendien is er bij het verlijmen van de steenstrips met de 

Bostik Stone Tack geen elektrisch gereedschap nodig, 

waardoor ook nog geruisloos gewerkt kan wordt. Het 

geurloze lijmsysteem is geschikt voor steenstrips in zowel 

binnen als buiten toepassingen. Stone Tack is een kant-en-

klare universele steenlijm die wordt aangebracht met een 

lijmpistool. Hierdoor kan zeer snel en licht gewerkt worden.

 ELASTISCH

 DUURZAAM

 DESKUNDIG ADVIES
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Een compleet en smart 
lijmsysteem voor het 

aanbrengen van steenstrips

Bostik biedt met het Bostik Stone Solution systeem zekerheid 

en flexibiliteit. Met ruim 20 jaar ervaring in gevellijmsystemen 

mag Bostik zich met recht een vooraanstaande speler noemen 

op dit gebied. Het verlijmen van steenstrips is niet nieuw. 

Echter het verlijmen van steenstrips en –panelen met een 

flexibel blijvende lijm is een echte doorbraak binnen de 

bouwbranche. Door het flexibele lijmsysteem is de kans op 

scheurvorming in de steen en voeg vrijwel nihil. Bovendien is 

het lijmsysteem zeer snel, schoon en eenvoudig aan te 

brengen.

Bostik heeft een compleet lijmsysteem ontwikkeld met 

producten die op elkaar aansluiten. Van het voorbehandelen 

van de achterwandconstructie, het verlijmen van de 

steenstrips tot het afvoegen en beschermen van de stenen. 

Hierdoor wordt een mooi en zeer duurzaam resultaat 

gegarandeerd.
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Een doorbraak in 
steenstripverlijming

 ELASTISCH

 DUURZAAM

 DESKUNDIG ADVIES

ELASTISCHE VERLIJMING

SNEL, SCHOON EN DUURZAAM

10 JAAR PROJECTGARANTIE



Bostik BV
De Voerman 8, 5215 MH ‘s-Hertogenbosch

Telefoon +31 (0)73 - 6 244 244

www.bostik.nl

Bostik Belux SA - NV
Meulestedekaai 86, B-9000 Gent, België

Telefoon: +32 (0)9 255 17 17

www.bostik.be

Smart help
+ 31 (0) 73 6 244 244
+ 32 (0) 9 255 17 17


