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Verlijming op  
Hillegersbergsche 
Profix

Simson is in Nederland de absolute marktleider op het gebied van gevelplaatverlijming. De Simson 
gevelplaatlijmsystemen zijn tot in lengte van dagen in staat om onder extreme omstandigheden, 
zoals aan de kust en op grote hoogten, de windbelasting op te vangen en een duurzame hechting te 
garanderen. 

Er zijn uiteenlopende soorten gevelplaten op de markt met ieder hun eigen specifieke kenmerken. Om 
deze reden biedt Simson binnen haar assortiment gevelplaatlijmystemen meerdere uitgekiende producten 
om aan alle eisen te kunnen voldoen. 

Deze gevelplaten kunnen op diverse draagconstructies verlijmd worden, waarbij de voorkeur vaak uitgaat 
naar aluminium profielen. Hillegersbergsche Gevelproducten heeft, speciaal voor deze toepassing, Profix 
profielen ontwikkeld, voorzien van een zwarte anodiseerlaag. 

Profix biedt de volgende voordelen:
• Duurzaam, geen rot
• Stabiele montage
• Licht van gewicht
• Profielen zijn nestelbaar (minder opslag)
• Profielen zijn recht, trekken niet krom

Deze profielen zijn bij uitstek geschikt als draagprofiel bij de verlijming van gevelplaten met de diverse
Simson lijmsystemen. Profix is geschikt is voor iedere gevelbekleding die met de Simson lijmsystemen 
bevestigd kunnen worden. Daarbij kan Primer PanelTack, met als alternatieven Prep M of de Easy Clean 
Wipes, toegepast worden ter voorbehandeling.

Voor nadere informatie, raadpleeg:
• Montagevoorschriften Profix op www.hgpro.nl
• Techische informatiebladen op www.bostik.nl



Bostik B.V.

Postbus 303

5201 AH ’s-Hertogenbosch

T +31 (0)73 6 244 244

F +31 (0)73 6 244 344

E infonl@bostik.com

I www.bostik.nl

Bostik Belux SA-NV

Meulestedekaai 86

B-9000 Gent

T +32 (0)9 255 17 00

F +32 (0)9 255 17 01

E info@bostik.be

I www.bostik.be

Hillegersbergsche 

Gevelproducten

Vlierbaan 15/ Postbus 5006

2908 LR/2900 EA 

Capelle aan den IJssel

T +31 (0)10 462 18 99

F +31 (0)10 462 79 35

E info@hgpro.nl

I www.hgpro.nl

Simson levert de volgende specifieke lijmsystemen:

PanelTack  
o.a. voor HPL-panelen en polyester
Zoals vanTrespa, ISIcompact en Steni.
 
PanelTack HM 
o.a. voor vezelcemenplaten zoals van Eternit Equitone en SVK.

Tack-S  
speciaal voor Rockpanel
Het enige (toegelaten CE-gemarkeerde) lijmsysteem voor Rockpanel met Europese Goedkeuring.

Brandgedrag

Een gevelplaat constructie, dus ook verlijmde panelen, dient volgens het Bouwbesluit minimaal te 
voldoen aan brandklasse D volgens NEN-EN 13501-1. 
Tot 2,5 m hoogte (bij bepaalde constructies) en hoger dan 13 m zelfs aan klasse B. 

Het is geen probleem om met de Simson lijmsystemen op Hillegersbergsche Profix hieraan te 
voldoen.
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