
Essentiële bouwoplossingen voor de vakman
Bouw en renovatie
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A90 Classic (p. 18)

A95 Express (p.19)

Elasto-vit (p. 20)

S15 Universeel (p. 21)

S20 Bouw (p. 22)

S25 Sanitair (p. 24)

S21-P Overschilderbaar (p. 23)

Tixopahlte® Wet (p. 25)

PU40FC (p. 27)

S40 Flex (p. 26)

G60 High Tack (p. 28)

G70 Heavy Duty (p. 29)

ChimFix  ETA1 (p. 32)

ChimFix  ETA7 (p. 33)

1129  Fast Forward (p. 37)

Easy Fix (p. 39)

IsoPur (p. 40)

360 Foam (p. 46)

Pro Foam (p. 47)

Pro Foam Low Expansion (p. 48)

Quick Foam (p. 49)

Jumbo Foam (p. 50)

Pro Foam Flexible (p. 51)

Drystone Gel (p. 57)

Promaseal S (p. 53)

Promafoam C (p. 54)

Promafoam C - NBS (p. 55)
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BOUW EN RENOVATIE

ESSENTIËLE BOUWOPLOSSINGEN VOOR DE VAKMAN

Voegkitten, lijmkitten, spuitlijmen, PU-montagelijm, chemische ankers en PU-schuimen spelen een alsmaar grotere rol binnen de 
bouwsector. Deze trend wordt voornamelijk gedreven door een stijgend belang aan afwerking. Bovendien legt de meest recente 
reglementering erg strenge eisen op betreffende de energieprestaties waaraan gebouwen (zullen) moeten voldoen. Tot in de kleinste 
details wordt er afgedicht totdat alles lucht-, vocht- en waterdicht zit.
 
Op vraag van de professionele gebruiker hebben we dit assortiment bouwoplossingen ontwikkeld. Dankzij de brede toepassingsmogelijkheden 
van elke referentie kan met slechts enkele producten een volledige werf afgewerkt worden. 
 
Vergeet het sleuren met al die dozen overgespecialiseerde kitten en schuimen om dan de overschotten te moeten weggooien. Kies voor 
Rectavit bouwoplossingen: wat voor de echte vakman van essentieel belang is.

VOEG- & LIJMKITTEN

 Overschilderbare voegkitten  ...............................  p. 4 

 Afdichting in vochtige ruimtes (badkamer, keuken, …)   p. 6

 Beglazing & spiegels bevestigen en afkitten  ..........  p. 8

 Afdichten buitenshuis  ......................................  p. 10

 Natuursteen & marmer afdichten  .....................  p. 12

 Chemicaliënbestendig voegwerk  ........................  p. 14

 Afwerking van aansluitvoegen in vloeren  .............  p. 14

 Bouw- en afwerkingsmaterialen monteren  ..........  p. 16

 Productoverzicht voeg- & lijmkitten  ...................  p. 18

CHEMISCHE ANKERS

 Bevestiging van zware lasten  ............................  p. 30

SUPERSNEL LIJMEN IN ALLE BOUWFASEN

 Zachte isolatie, flexibele bouwmaterialen en folies 
 bevestigen met spuitlijm ...................................  p. 37

 Harde isolatieplaten, gipskarton en cellenbeton plaatsen 
 met PU-montagelijm  ........................................  p. 39

 Daklijm  ..........................................................  p. 40

 Primers  .........................................................  p. 41

PU-SCHUIM

 Fixeren van ramen en deuren met montageschuim   p. 42

 Grote voegen, gaten en doorvoeringen vullen en isoleren 
 met isolatieschuim  ..........................................  p. 44

 Productoverzicht PU-schuimen  .........................  p. 46

BRANDWERING

 Compartimentering  .........................................  p. 52

VOCHTWERING
STOP STOPSTOP

 Vochtwering: injecteren tegen opstijgend vocht ...  p. 57

TOEBEHOREN

 Reinigers, pistolen, aandrukrollen, …  .................  p. 59
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Voor de volledigheid, consulteer de technische fiche op www.rectavit.be

OVERSCHILDERBARE 
VOEGKITTEN

DE MEESTE TE OVERSCHILDEREN VOEGEN ZIJN AANSLUITINGEN TUSSEN WAND, VLOER, PLAFOND, ONDERLING OF MET 
ANDERE BOUWELEMENTEN ZOALS RAAMKOZIJNEN, DEURKOZIJNEN, SIERLIJSTEN, PLINTEN, … 

De acrylaat schilderskitten A90 Classic, A95 Express en Elasto-Vit zijn te verkiezen voor de meeste toepassingen. Daarnaast 
kunnen ook volgende voegkitten overschilderd worden: S21-P, S40, PU40-FC, G60. Het verschil zit hem voornamelijk in de 
keuze van verf, de ondergrond, omgeving en snelheid van werken.

  De verf:
Een goede combinatie tussen voegkit en watergedragen en/of gesolventeerde systemen (lak/muurverf/beits) voorkomt 
scheuren in de verflaag. 

  Door het ruime aanbod aan verfmerken, hun uitgebreide assortimenten en snelle productontwikkeling, is het steeds 
aangewezen om de compatibiliteit tussen verf en voegkit te testen. Polymeer (S21-P Neutral, S40 Flex, G60 High Tack) 
en PU (PU40-FC) voegkitten kunnen lichtjes opgeschuurd worden om de hechting van de verf op de kit te verbeteren.

  De ondergrond:
De voegkit moet goed hechten op poreuze ondergronden zoals hout, geschilderde ondergronden en steenachtige 
materialen (pleisterwerk, beton, baksteen, gipskarton,...), en mag die niet bevlekken.

  Omgeving:
Resistentie tegen hoofdzakelijk water en zonlicht maken sommige kitten beter geschikt voor buitentoepassingen.

  Snelheid van werken: 
Een snellere huidvorming betekend minder wachten tot er kan overschilderd worden.

●  = ideaal hiervoor
○  = kan dit ook
-   = niet toepasbaar
 

Acrylaat Polymeer Polyurethaan 
A90

 CLASSIC 
A95  

EXPRESS
ELASTO-VIT S21-P  

OVERSCHILDERBAAR
S40 
 FLEX 

G60  
HIGH TACK 

PU40-FC 

V
er

f Watergedragen ● ● ● ● ● ● ● 

Synthetisch ● ● ● ○ ○ ○ ● 

On
de

rg
ro

nd
en Steenachtig ● ● ● ● ● ● ● 

Natuursteen & marmer - - - - ● ○ ○ 

Hout ● ● ● ● ● ● ● 

Geschilderde ondergronden ● ● ● ● ● ● ● 

E
ig

en
sc

h
ap

pe
n
 

Binnen ● ● ● ● ● ● ● 

Buiten  ○ * ○ * ● ● ● ● 

Overschilderbaar na 30 min 10 min 8 u 2 u 24 u 24 u 24 u 

Geen krimp  ○  ○ ● ○ ○ 

Vochtige ruimtes - - - - ● ○ - 

Parketvoegen**     ●  ○  

Beglazing - - - ● - - - 

Expansievoegen*** - ○ ○ ○ ● ● ●

*** A95 en Elastovit kunnen buiten gebruikt worden, maar enkel indien deze overschilderd worden en met uitsluiting van horizontale voegen die aan een (langdurige) waterbelasting 
onderhevig zijn.  

*** Specifiek voor parketvoegen is er de RM95 parketkit. Meer info via www.rectavit.be, de Rectavit parketgids of voegkittengids.
*** De elasticiteit van deze kitten compenseert voor de beweging van de voeg. Om scheurtjes in de verflaag te voorkomen dient het gekozen verfsysteem ook voldoende elastisch 

te zijn.
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 ELASTO-VIT

Elastische schilderskit 

 Acrylaat
 Binnen & buiten
 Voegen tot 25mm breed
 Overschilderbaar

 • Na 8 uur
 • Met watergedragen en 

synthetische verf

 A90 CLASSIC

Schilderskit

 Acrylaat
 Binnentoepassingen
 Voegen tot 20mm breed
 Overschilderbaar

 • Na 30 minuten
 • Met watergedragen en 

synthetische verf

 A95 EXPRESS

Snelle schilderskit

 Acrylaat
 Binnen en buiten
 Voegen tot 25mm breed
 Overschilderbaar

 • Na 10 minuten
 • Met watergedragen en 

synthetische verf

 S21-P NEUTRAL

Overschilderbare 
beglazingskit

 Polymeer
 Binnen en buiten
 Ook beglazing
 Voegen tot 30mm breed
 Overschilderbaar

 • Na minimum 2 uur
 • Met watergedragen en 

synthetische verf

 S40 FLEX

Overschilderbare, 
universele voeg- en 
lijmkit

 Polymeer
 Binnen & buiten
 Ook natuursteen & metaal
 Voegen tot 30mm breed 
 Overschilderbaar

 • Na 24 uur
 • Met watergedragen en 

synthetische verf

 PU40-FC

Overschilderbare, 
chemicaliënbestendige 
voeg- en lijmkit

 Polyurethaan
 Binnen en buiten
 Chemisch bestendig
 Voegen tot 30mm breed 
 Overschilderbaar

 • Na 24 uur
 • Met watergedragen en 

synthetische verf

 G60 HIGH TACK

Overschilderbare, 
universele lijm- en 
voegkit 

 Polymeer
 Binnen & buiten
 Hoge aanvangshechting
 Voegen tot 30mm breed 
 Overschilderbaar

 • Na 24 uur
 • Met watergedragen 

verf

10

  P. 18meer info   P. 19meer info   P. 20meer info

  P. 23meer info   P. 26meer info   P. 27meer info

  P. 28meer info
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Voor de volledigheid, consulteer de technische fiche op www.rectavit.be

VOCHTIGE RUIMTES

IN VOCHTIGE RUIMTES ZOALS KEUKENS EN BADKAMERS MOET DE VOEG VOORNAMELIJK SCHIMMELWEREND EN 
WATERBESTENDIG ZIJN. UITERAARD IS ER OOK EEN GOEDE HECHTING VEREIST OP DE SPECIFIEKE ONDERGRONDEN DIE 
VAAK TERUGKOMEN IN DEZE OMGEVING.

Twee kitten voldoen aan de meeste vereisten voor toepassing in vochtige ruimtes: 
de azijnzuurhoudende S15 Universeel en de neutrale S25 Sanitair. 

De volgende eigenschappen zijn bepalend voor de keuze van voegkit:

  Ondergrond:
Vaak voorkomende ondergronden in vochtige ruimtes zijn: geglazuurde tegels, email, porselein, keramiek, natuursteen & 
marmer, polyacrylaat (kunststof bad, douche, wastafel), laminaat, HPL, melamine, stratifié, aluminium & inox.

  Schimmelwering: 
Zonder deze eigenschap vertoont de voeg al snel zwarte vlekken (spotting).

  Bestendigheid tegen heet water en vuilaanzetting: 
Hoofdzakelijk zeep- en voedselresten kunnen voor problemen zorgen.

  Bestendigheid tegen chemicaliën: 
Corrosieve onderhoudsproducten zullen een niet geschikte voegkit aantasten.

●  = ideaal hiervoor
○  = kan dit ook
-   = niet toepasbaar

Silicone Polymeer

S15
UNIVERSEEL

S25
SANITAIR

S40
FLEX

G60
HIGH TACK 

On
de

rg
ro

nd
en Glasachtig

(glas, keramiek, porselein, email) � � � �

Polyacrylaat
(kunstof bad, douche, wastafel) - � � �

HPL & Stratifié � � � �

Aluminium & Inox � � � �

Natuursteen & Marmer - - � �

Ei
ge

ns
ch

ap
pe

n Schimmelwering � � � �

Bestand tegen chemicaliën 
(onderhoudsproducten) � � � �

Bestand tegen heet water � � � �

Bestand tegen vuilaanzetting � � � �

Overschilderbaar na - - 24u 24u
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 S15 UNIVERSEEL

Azijnzuurhoudende 
voegkit voor vochtige 
ruimtes, beglazing en 
bouw

 Azijnzuur silicone
 Niet met kunststof 

badkuipen of 
douchebakken

 Ook beglazing en 
uitzetvoegen

 Niet overschilderbaar

 S25 SANITAIR

Neutrale voegkit voor 
vochtige ruimtes

 Neutrale silicone
 Ook kunststof badkuipen 

en douchebakken
 Niet voor beglazing 

en uitzetvoegen
 Niet overschilderbaar

 S40 FLEX

Universele voeg- en 
lijmkit, schimmelwerend 
en waterbestendig

 Polymeer
 Ook kunststof badkuipen 

en douchebakken
 Ook natuursteen & spiegels
 Voegen tot 30mm breed 
 Overschilderbaar

 • Na 24 uur
 • Met watergedragen en 

synthetische verf

 G60 HIGH TACK

Universele lijm- en 
voegkit, schimmelwerend 
en waterbestendig

 Polymeer
 Ook kunststof badkuipen 

en douchebakken
 Hoge aanvangshechting
 Voegen tot 30mm breed 
 Overschilderbaar

 • Na 24 uur
 • Met watergedragen 

verfsystemen

  P. 21meer info   P. 24meer info

  P. 26meer info   P. 28meer info
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Voor de volledigheid, consulteer de technische fiche op www.rectavit.be

BEGLAZING & SPIEGELS

OP DE ACHTERKANT VAN EEN SPIEGEL ZIT EEN REFLECTERENDE LAAG.  INDIEN DE VERKEERDE LIJMKIT GEKOZEN WORDT 
OM DE SPIEGEL TE BEVESTIGEN, BESTAAT DE KANS DAT DIE REFLECTERENDE LAAG AANGETAST WORDT. 

Kies daarom voor G70 Heavy Duty, of S40 Flex voor het bevestigen van kleinere spiegels.

BIJ HET AFDICHTEN VAN BEGLAZING WORDT ER VAAK TE WEINIG AANDACHT AAN DE VOEGKIT BESTEED.  
EEN DUURZAME HECHTING OP VLAK GLAS IS ECHTER NIET EVIDENT.

Voor algemene beglazingstoepassing is er S15 Universeel (azijngeur) of  S20 Bouw (neutrale silicone).  
Moet het voegwerk bovendien overschilderd worden, dan is S21-P Neutral de beste keuze. 

De volgende kenmerken zijn doorslaggevend:

  Ondergrond: 
Naast de goede hechting op glas moet de kit voornamelijk compatibel zijn met hout, PVC en aluminium.

  Binnen en buiten:
Acrylaat en polyurethaan voegkitten zijn weinig resistent tegen zonlicht en zouden verkleuren en verbrokkelen bij toepassing 
buitenshuis.

  Overschilderbaar: 
Indien de voeg dezelfde kleur moet hebben als de omkadering van het venster of de deur.

●  = ideaal hiervoor
○  = kan dit ook
-   = niet toepasbaar

Silicone Polymeer
S15

UNIVERSEEL
S20

BOUW
S21-P

OVERSCHILDERBAAR

On
de

rg
ro

nd
en Enkelglas ● ● ●

Dubbelglas ○ ● ●

Veiligheidsglas ○ ○ ●

Hout ● ● ●

PVC ○ ● ●

Aluminium ○ ● ●

Gelakte ondergronden ● ● ●

Natuursteen & marmer - - -

Aquarium ● ● ○

Eig
en

sc
ha

pp
en Waterbestendigheid ● ● ●

Kleurbestendigheid ● ● ●

Bestand tegen vuilaanzetting ○ ○ ●

Schimmelwerend ● ● ●

Overschilderbaar na - - 2 u
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 S15 UNIVERSEEL

Azijnzuurhoudende 
beglazingskit

 Azijnzuur silicone
 Binnen en buiten
 Ook vochtige ruimtes
 Niet overschilderbaar

 S20 BOUW

Neutrale beglazingskit

 Neutrale silicone
 Binnen en buiten
 Geen vochtige ruimtes
 Niet overschilderbaar

 S21-P NEUTRAL

Overschilderbare 
beglazingskit

 Polymeer
 Binnen en buiten
 Geen vochtige ruimtes
 Overschilderbaar

 • Na 2 uur
 • Met watergedragen en 

synthetische verf

 S40 FLEX

Universele voeg- en 
lijmkit, ook voor spiegels

 Polymeer
 Binnen en buiten
 Lichte spiegels
 Niet voor beglazing
 Overschilderbaar

 • Na 24 uur
 • Met watergedragen en 

synthetische verf

 G70 HEAVY DUTY

Lijmkit met zeer hoge 
aanvangshechting, ook 
voor spiegels

 Polymeer
 Binnen en buiten
 Zware spiegels
 Niet voor beglazing
 Overschilderbaar

 •  Nat - in - nat
 •   Ook toepasbaar in 

lakstraten

  P. 21meer info   P. 22meer info   P. 23meer info

  P. 26meer info   P. 29meer info
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* A95 Express en Elasto-Vit kunnen buiten gebruikt worden, maar enkel indien deze overschilderd worden en met uitsluiting van horizontale voegen die aan een (langdurige) waterbelasting 
onderhevig zijn.

** Rectavit RM900 is hier ook voor geschikt maar maakt geen deel uit van dit assortiment. Voor meer info, raadpleeg www.rectavit.be.

AFDICHTEN BUITENSHUIS

BUITENSHUIS WORDEN VOEGKITTEN HET VAAKST TOEGEPAST VOOR AANSLUITVOEGEN ROND GEVELDOORVOERINGEN IN 
KUNSTSTOF, ALUMINIUM EN ANDERE METALEN (AL DAN NIET GELAKT), EN ROND GESCHILDERDE HOUTEN RAMEN EN DEUREN.

S20 Bouw en S15 Universeel dekken de meeste toepassingen.
Klassieke voegkitten zijn echter moeilijk te combineren met bitume gebaseerde producten zoals asfalt en roofing.  
De aangewezen kit is dan Shell Tixophalte, die zelfs onder water kan gebruikt worden.**

Naast deze ondergronden stellen volgende vereisten zich bij buitentoepassingen:

  Duurzaamheid: 
De levensduur van de kit ligt zo dicht mogelijk tegen die van de materialen die het afdicht.

  Weersinvloeden:
Voegwerk  is buitenhuis onderhevig aan zwaardere belastingen dan binnenshuis. Denk bv. aan (stilstaand-) water, zonlicht, 
temperatuurschommelingen, vuilaanslag, … en de mogelijke gevolgen hiervan zoals het verkleuren of scheuren van de kit 
door een te beperkte elasticiteit.

  Veeleisende aansluitingen: 
De aansluiting tussen glas en de omkadering (beglazing) is extra kritisch.

  Expansievoegen: 
Bij expansievoegen speelt elasticiteit een nog grotere rol.

  Overschilderbaar: 
Het is vaak noodzakelijk om de voeg mee te schilderen met bv. de deur of het venster.

●  = ideaal hiervoor
○  = kan dit ook
-   = niet toepasbaar

Silicone Bitume Acrylaat Polymeer Polyurethaan

S20
BOUW

S15
UNIVERSEEL

SHELL
TIXOPHALTE

A95*
EXPRESS

ELASTO-VIT* S21-P
OVERSCHILDER-

BAAR
S40
FLEX 

G60
HIGH TACK PU40-FC

On
de

rg
ro

nd
en Steenachtig 

(Pleisterwerk, beton, baksteen, gips) ○ ○ ● ● ● ● ● ● ●

Natuursteen & marmer - - - - - - ● ○ ○

Natte ondergronden - - ●

Bitumen - - ● - ○ - - - -

Hout ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Geschilderde ondergronden ● ● ● ● ● ● ● ●

Glas ● ● - - - ● - - -

Metaal ● ○ - - ● ● ● ●

Kunststoffen ● ○ - ○ ○ ● ● ● ●

Ei
ge

ns
ch

ap
pe

n Duurzaamheid (j) ≥ 20 ≥ 20 ± 10 ± 10 ± 20 ± 20 ± 20 ± 20

Waterbestendigheid ● ● ● ○ ○ ● ● ● ●

Temperatuurgevoeligheid ● ● ● ○ ○ ● ● ● ●

Permanente elasticiteit 25 LM 25 LM 12.5 P 12.5 P 12.5 P 20 HM 20 HM 20 HM

Kleurbestendigheid ● ● ● ● ● ● ● ● ○

Bestand tegen vuilaanzetting ○ ○ ● ● ● ● ● ● ●

Schimmelwerend ● ● ● ○ ○ ● ● ● ●

Beglazing ● ● - - - ● - - -

Expansievoegen ● ● - ○ ○ ○ ● ○ ●

Daken & goten - - ● - - ● - -

Overschilderbaar - - - 10 min 8 u 2 u 24 u 24 u 24 u
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 S15 UNIVERSEEL

Azijnzuurhoudende 
voegkit voor bouw, 
beglazing en vochtige 
ruimtes

 Azijnzuur silicone
 Ook beglazing
 Ook uitzetvoegen
 Ook vochtige ruimtes
 Voegen tot 30 mm breed
 Niet overschilderbaar

 ELASTO-VIT

Elastische schilderskit, 
ook voor verticale voegen 
buitenshuis*

 Acrylaat
 Niet voor horizontale 

voegen buitenshuis*
 Voegen tot 25mm breed
 Overschilderbaar

 • Na 8 uur
 • Met watergedragen en 

synthetische verf

 SHELL TIXOPHALTE

Vochtwerende 
afdichting zelfs op natte 
ondergronden en onder 
water

 Bitumen
 Daken en goten
 Ook bitumen
 Ook lijmen en monteren
 Voegen tot 30 mm breed
 Niet overschilderbaar

 S20 BOUW

Neutrale voegkit voor 
bouw en beglazing

 Neutrale silicone
 Ook beglazing
 Ook uitzetvoegen
 Polyacryl & polycarbonaat
 Voegen tot 30mm breed
 Niet overschilderbaar

 A95 EXPRESS
 
Snelle schilderskit 
voor verticale voegen 
buitenshuis*

 Acrylaat
 Niet voor horizontale 

voegen buitenshuis*
 Voegen tot 25mm breed
 Overschilderbaar

 • Na 10 minuten
 • Met watergedragen en 

synthetische verf

 S21-P NEUTRAL

Overschilderbare 
beglazingskit 
voor binnen- en 
buitentoepassingen

 Polymeer
 Ook horizontale 

voegen buitenshuis
 Voegen tot 30mm breed
 Overschilderbaar

 • Na 2 uur
 • Met watergedragen en 

synthetische verf

 S40 FLEX

Overschilderbare, 
universele voeg- en 
lijmkit

 Polymeer
 Ook horizontale voegen 

buitenshuis
 Ook natuursteen & 

metaal
 Voegen tot 30mm breed 
 Overschilderbaar

 • Na 24 uur
 • Met watergedragen en 

synthetische verf

 PU40-FC

Overschilderbare, 
chemicaliënbestendige 
voeg- en lijmkit

 Polyurethaan
 Ook horizontale voegen 

buitenshuis
 Chemisch bestendig
 Voegen tot 30mm breed 
 Overschilderbaar

 • Na 24 uur
 • Met watergedragen en 

synthetische verf

 G60 HIGH TACK

Overschilderbare, 
universele lijm- en 
voegkit

 Polymeer
 Ook horizontale voegen 

buitenshuis
 Hoge aanvangshechting
 Voegen tot 30mm breed 
 Overschilderbaar

 • Na 24 uur
 • Met watergedragen 

verf

10

  P. 22meer info   P. 21meer info   P. 25meer info

  P. 19meer info   P. 20meer info   P. 23meer info

  P. 26meer info   P. 27meer info   P. 28meer info



12 |
Voor de volledigheid, consulteer de technische fiche op www.rectavit.be

NATUURSTEEN & MARMER 
BEVESTIGEN EN AFDICHTEN

SOMMIGE VOEGKITTEN BEVATTEN WEEKMAKERS DIE WORDEN TOEGEVOEGD OM EEN PERMANENTE SOEPELHEID VAN DE KIT TE GARANDEREN. 
NATUURSTEEN, EN ZEKER DE BELGISCHE BLAUWE HARDSTEEN, ZUIGEN DEZE OLIEACHTIGE BESTANDDELEN OP. HET GEVOLG IS EEN LOKALE 
VERDONKERING LANGS DE VOEG (WEEKMAKERMIGRATIE).
Doordat lijmkitten niet aan de zichtzijde toegepast worden, is een eventuele verdonkering minder problematisch bij verlijmingen dan bij afdichten. 
Bij het lijmen en monteren volstaat het dus om zorgvuldig te werk te gaan. Niet morsen en een goede dosering garandeert een mooie afwerking.

  Veelzijdig:
De veiligste keuze voor het afkitten van natuursteen en marmer is S40 Flex. Naast de afwezigheid van weekmakers is het een kit met 
uiterst veel toepassingen: binnen & buiten, vochtige ruimtes, vloervoegen,… het kan zelfs als lijmkit gebruikt worden.

  Zware materialen:
G70 Heavy Duty is te verkiezen voor het zwaardere montagewerk. Net als de S40 Flex bevat het geen weekmakers maar het laat zich 
onvoldoende gladstrijken en kan dus enkel als lijm gebruikt worden, niet als voegkit.

●  = ideaal hiervoor
○  = kan dit ook
-   = niet toepasbaar

Polyurethaan Polymeer
PU40-FC S40

FLEX
G60 

HIGH TACK
G70 

HEAVY DUTY

On
de

rg
ro

nd
en Natuursteen & marmer ○ ● ○ ●

Metaal ● ● ● ●

Spiegel - ● - ●

Polyacrylaat & polycarbonaat 
(kunststof bad, douche, wastafel, …) - ● ● ●

Glas - ○ - ●

Ei
ge

ns
ch

ap
pe

n Afdichten ● ● - -

Lijmen en monteren ○ ○ ● ●

Binnen & buiten ● ● ● ●

Vochtige ruimtes - ● ● ●

Vloertoepassing ● ● ○ -

Overschilderbaar na 24 u 24 u 24 u Onmiddellijk



| 13

 S40 FLEX

Universele voeg- en 
lijmkit, ideaal voor het 
afdichten en lijmen van 
natuursteen

 Polymeer
 Binnen en buiten
 Ook vochtige ruimtes
 Ook voor spiegels 
 Overschilderbaar

 • Na 24 uur
 • Met watergedragen en 

synthetische verf

 PU40-FC

Chemicaliënbestendige 
voeg- en lijmkit, ook 
voor het lijmen van 
natuursteen

 Polyurethaan
 Binnen en buiten
 Niet voor vochtige ruimtes
 Niet voor spiegels 
 Overschilderbaar

 • Na 24 uur
 • Met watergedragen en 

synthetische verf

 G60 HIGH TACK

Universele lijm- en 
voegkit, ook voor het 
lijmen van natuursteen

 Polymeer
 Binnen en buiten
 Ook vochtige ruimtes
 Niet voor het afdichten 

van natuursteen 
 Overschilderbaar

 • Na 24 uur
 • Met watergedragen verf

 G70 HEAVY DUTY

Lijmkit met zeer hoge 
aanvangshechting, ideaal 
voor het lijmen van 
natuursteen

 Polymeer
 Binnen en buiten
 Ook vochtige ruimtes
 Ook voor spiegels
 Overschilderbaar

 •  Nat - in - nat
 •   Ook toepasbaar in 

lakstraten

  P. 26meer info   P. 29meer info

  P. 28meer info   P. 27meer info
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VLOERTOEPASSINGEN

CHEMICALIËNBESTENDIG VOEGWERK
HET AFDICHTEN VAN VOEGEN DIE RESISTENT MOETEN ZIJN TEGEN CHEMISCHE, CORROSIEVE PRODUCTEN IS EEN ERG COMPLEXE 
MATERIE. ER MOET REKENING GEHOUDEN WORDEN MET HET TYPE EN CONCENTRATIE VAN HET CHEMISCH PRODUCT, DE DUUR VAN DE 
BLOOTSTELLING, DE FREQUENTIE VAN CONTACT, …

PU40-FC is een allround oplossing:

  Uitstekende bescherming tegen verdunde zuren en basen, oplosmiddelen, zeewater
  Matige bescherming tegen koolwaterstoffen en chloor
  Geen bescherming tegen oxiderende zuren zoals salpeterzuur

Klassieke silicones zoals S15 Universeel en S20 Bouw, en hybride voegkitten zoals S40 Flex, en G60 High Tack zijn evenwel voldoende 
resistent tegen de gebruikelijke onderhoudsproducten thuis, op kantoor en private zwembaden boven de waterlijn. 

OM VLOERVOEGEN DUURZAAM AF TE KITTEN, ZELFS WANNEER DE VLOER INTENSIEF GEREINIGD WORDT, KIEST MEN VOOR PU40-FC, 
S40 FLEX OF G60 HIGH TACK.

Volgende criteria bepalen de keuze:

  De ondergrond:
De kit moet goed hechten op de kopse kant van bv. tegels in email of keramiek maar ook op natuursteen, parket, beton, ….

  Drukbestendigheid & elasticiteit
In aanvulling van een goede resistentie tegen herhaaldelijk indrukken van de kit, compenseert een voldoende hoge elasticiteit voor 
bewegingen in expansie- en constructievoegen.

  Chemicaliën bestendig 
Kitten worden bij vloertoepassingen nog vaker en langer blootgesteld aan bv. onderhoudsproducten.

●  = ideaal hiervoor
○  = kan dit ook
-   = niet toepasbaar

Polyurethaan Polymeer
PU40-FC S40

FLEX
G60 

HIGH TACK

On
de

rg
ro

nd
en Natuursteen & marmer ○ ● -

Parket ○ ● ○

Keramische tegel ● ● ●

Metalen aansluitprofielen ● ● ●

Beton ● ● ●

Eig
en

sc
ha

pp
en Permanente elasticiteit 20 LM 20 HM 20 HM

Drukbestendigheid (shore A) 40 40 58

Bestand tegen chemicaliën
(onderhoudsproducten) ● ○ ○

Expansievoegen ● ● ○
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 S40 FLEX

Universele voeg- en 
lijmkit, ideaal voor 
vloertoepassingen met 
natuursteen

 Polymeer
 Binnen en buiten
 Extra elastisch
 Ook vochtige ruimtes 
 Overschilderbaar

 • Na 24 uur
 • Met watergedragen en 

synthetische verf

 G60 HIGH TACK

Universele lijm- en 
voegkit, ook voor 
vloertoepassingen met 
natuursteen

 Polymeer
 Binnen en buiten
 Extra drukbestendig
 Ook vochtige ruimtes 
 Overschilderbaar

 • Na 24 uur
 • Met watergedragen verf

 PU40-FC

Chemicaliënbestendige 
voeg- en lijmkit ook voor 
vloertoepassingen

 Polyurethaan
 Binnen en buiten
 Extra elastisch
 Niet in vochtige ruimtes 
 Overschilderbaar

 • Na 24 uur
 • Met watergedragen en 

synthetische verf

  P. 27meer info

  P. 26meer info   P. 28meer info
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BOUW- EN AFWERKINGSMATERIALEN  
MONTEREN

VOOR HET BEVESTIGEN VAN BOUWMATERIALEN EN DECORATIEVE ELEMENTEN ZIJN AANVANGSHECHTING EN EINDKRACHT 
DOORSLAGGEVEND.

G70 Heavy Duty is de meest performante lijmkit. Afdichtingseigenschappen heeft deze dan weer niet.

  Hoge aanvangshechting: 
De onmiddellijke kleefkracht maakt het mogelijk om bouw- en afwerkingsmaterialen zelfs verticaal te bevestigen (bv.: tegen een wand).

  Ook afdichten: 
De meeste bouwmaterialen en decoratieve elementen worden na bevestiging ook opgekit.

  Schimmelwerend: 
Montage in vochtige ruimtes vereist vochtbestendigheid en schimmelwerende eigenschappen.

  Automotive: 
Verlijmingen bij bewegende objecten zoals machines, auto’s of caravans moeten schokbestendig zijn.

  Natuursteen & marmer:
Naast hout en steenachtige ondergronden is er soms een goede hechting vereist op natuursteen, geschilderde ondergronden, glas, 
metaal en kunststof.

  Spiegels: 
Bij de verlijming van spiegels mag de kit niet aftekenen in de spiegellaag.

●  = ideaal hiervoor
○  = kan dit ook
-   = niet toepasbaar

Polyurethaan Polymeer
PU40-FC S40

FLEX
G60 

HIGH TACK
G70

HEAVY DUTY

Eig
en

sc
ha

pp
en Hoge aanvangshechting

(Ook verticaal verlijmen) ○ ○ ● ●

Ook afdichten ● ● ○ -

Schimmelwerend - ● ● ●

Automotive (ook trillende applicaties) ● ● ● ●

On
de

rg
ro

nd
en Natuursteen & marmer ○ ● ○ ●

Spiegel - ● - ●

Steenachtig
(pleisterwerk, beton, baksteen, gips) ● ● ● ●

Hout ● ● ● ●

Geschilderde ondergronden ● ● ● ●

Glas - ○ ● ●

Metaal ● ● ● ●

Kunststoffen ● ● ● ●

Polyester wol ○ ○ ● -

De montagelijmen in deze gids hebben steeds vocht nodig om uit te harden. De droogtijd zal dus langer zijn bij toepassing tussen twee niet 
poreuze materialen. Een sneller resultaat is mogelijk met een gesolventeerd lijmsysteem zoals bij de Montage Classic. Raadpleeg de Rectavit 
Lijmwijzer brochure voor meer informatie.

Bouw- en afwerkingsmaterialen 

monteren
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 S40 FLEX

Voeg- en lijmkit, ideaal 
voor natuursteen

 Polymeer
 Binnen en buiten
 Ook lichte spiegels
 Ook afdichten
 Overschilderbaar

 • Na 24 uur
 • Met watergedragen en 

synthetische verf

 G60 HIGH TACK

Lijm- en voegkit, met 
hoge aanvangshechting

 Polymeer
 Binnen en buiten
 Ook afdichten
 Overschilderbaar

 • Na 24 uur
 • Met watergedragen verf

 PU40-FC

Chemicaliënbestendige 
voeg- en lijmkit

 Polyurethaan
 Binnen en buiten
 Niet voor spiegels
 Ook afdichten 
 Overschilderbaar

 • Na 24 uur
 • Met watergedragen en 

synthetische verf

 G70 HEAVY DUTY

Lijmkit met zeer hoge 
aanvangshechting

 Polymeer
 Binnen en buiten
 Ook zware spiegels
 Niet voor afdichten
 Overschilderbaar

 •  Nat - in - nat
 •   Ook toepasbaar in 

lakstraten

  P. 29meer info   P. 28meer info

  P. 26meer info   P. 27meer info
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Schilderskit op basis van acrylaat. 
Voor binnentoepassingen.

TOEPASSINGEN:
 Afdichten van aansluitvoegen, scheuren en barsten
 Binnenshuis
 Voegen tot 20mm breed
 Overschilderbaar

 • Na 30 minuten
 • Met zowel watergedragen- als synthetische verf

ONDERGRONDEN:
Uitstekende hechting op de meeste ondergronden.
Niet toepasbaar op PE, PP, Teflon® (PTFE/PFA/FEP), polyacrylaat, polycarbonaat, bitumineuze 
ondergronden, natuursteen en marmer, glas, ferro-metalen (staal, RVS, etc.).

Acrylaat – 310 ml

VOEGKITTEN

¢ A90 Classic

OVERSCHILDERBAAR

• Raam- en deuromlijsting
• Vensterbank
• Rolluikkast

• Sierlijst/plint
• Trap
• Muur/plafond doorvoering

• Vloer-wandaansluiting
• Wandaansluiting
• Rond afwerkingsplaten

WIT
(RAL 9010)

VOORBEELDEN:

KLEUREN:
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Snelle schilderskit met minimale krimp, op basis van acrylaat.
Voor binnen en buiten.

TOEPASSINGEN:
 Afdichten van aansluitvoegen, scheuren en barsten
 Ook geschikt voor aansluitvoegen met parket
 Beperkte krimp
 Binnen en buiten (indien afgewerkt met een aangepast verfsysteem)
 Voegen tot 25mm breed
 Overschilderbaar

 • Na 10 minuten
 • Met zowel watergedragen- als synthetische verf

ONDERGRONDEN:
Uitstekende hechting op de meeste ondergronden.
Niet toepasbaar op PE, PP, Teflon® (PTFE/PFA/FEP), polyacrylaat, polycarbonaat, bitumineuze 
ondergronden, natuursteen en marmer, glas, ferro-metalen (staal, RVS, etc.).

Acrylaat – 310 ml

VOEGKITTEN

¢ A95 Express

OVERSCHILDERBAAR
OVERSCHILDERBAAR 

NA: 10MINBINNEN & BUITEN UITZETVOEGEN

10

• Doorvoering aan gevel
• Aansluitvoeg met parket
• Raam- en deuromlijsting
• Vensterbank

• Rolluikkast
• Sierlijst/plint
• Trap
• Muur / plafond doorvoering

• Vloer-wandaansluiting
• Rond afwerkingsplaten

GRIJS
(RAL 7030)

BRUIN
(RAL 8002)

WIT
(RAL 9010)

VOORBEELDEN:

KLEUREN:
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Schilderskit met uiterst hoge onmiddellijke elasticiteit, op basis van acrylaat. 
Voor binnen en buiten.

TOEPASSINGEN:
 Afdichten van aansluitvoegen, scheuren en barsten
 Zeer elastisch: vangt grotere spanningen tussen verbonden materialen op
 Ook voor toepassingen met bitumineuze ondergronden en non-ferro metalen  

(aluminium, zink, lood, koper, messing, brons, en hun legeringen)
 Binnen en buiten
 Voegen tot 25 mm breed
 Overschilderbaar

 • Na 8 uur
 • Met zowel watergedragen- als synthetische verf

ONDERGRONDEN:
Uitstekende hechting op de meeste ondergronden. Ook op moeilijke materialen zoals bitumen en 
non-ferro metalen (aluminium, zink, lood, koper, messing, brons, en hun legeringen). 
Niet toepasbaar op PE, PP, Teflon® (PTFE/PFA/FEP), polyacrylaat, polycarbonaat, natuursteen en 
marmer, glas.

Acrylaat – 310 ml

• Doorvoering aan gevel
• Metselwerk
• Decoratief element
• Raam- en deuromlijsting

• Vensterbank
• Rolluikkast
• Sierlijst/plint
• Trap

• Muur / plafonddoorvoering
• Vloer-wandaansluiting
• Wandaansluiting
• Rond afwerkingsplaten (bv. gipskarton)

VOEGKITTEN

¢ Elasto-Vit

GRIJS ZWART BRUIN WIT

VOORBEELDEN:

OVERSCHILDERBAAR BINNEN & BUITEN UITZETVOEGEN

KLEUREN:
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Azijnzuurhoudende, elastische en waterdichte afdichtingskit op basis van silicone. 
Universeel inzetbaar voor bouw, beglazing en vochtige ruimtes.

TOEPASSINGEN:
 Universeel inzetbaar: bouw, beglazing en vochtige ruimtes (keukens, badkamers, 

koelruimtes, …)
 Uitzetvoegen in gevels met glas
 Binnen en buiten
 Voegen tot 30mm breed
 Niet overschilderbaar

ONDERGRONDEN:
Uitstekende hechting op de meeste ondergronden. Ook op moeilijke materialen zoals glas en 
metalen. 
Niet toepasbaar op PE, PP, Teflon® (PTFE/PFA/FEP), polyacrylaat, polycarbonaat, bitumineuze 
ondergronden, natuursteen, marmer en glas.

Azijnzuurhoudende silicone – 310 ml

VOEGKITTEN

¢ S15 Universeel

GLASMETAAL

VOCHTIGE RUIMTES BEGLAZINGBINNEN & BUITEN UITZETVOEGEN

• Aquarium & terrarium
• Etalage
• Veranda
• Lichtstraat / -koepel
• Ventilatiekanaal

• Geëmailleerd bad / douche
• Wastafel
• Toilet
• Keukenaanrecht
• Trailerbouw

• Tegel
• Profielen
• Doorvoering aan gevel

TRANSP. WIT
(RAL 9010)

VOORBEELDEN:

KLEUREN:
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VOEGKITTEN

Neutrale en blijvend elastische bouw- en beglazingskit op basis van silicone. 
Voor binnen- en buitentoepassingen.

TOEPASSINGEN:
 Afdichten met superieure hechting op de meeste ondergronden
 Beglazing
 Uitzetvoegen in gevels met glas & steenachtige ondergronden
 Niet corrosief: tast de ondergrond niet aan
 Ook geschikt voor polyacrylaat en polycarbonaat kunststoffen
 Binnen en buiten
 Voegen tot 30mm breed
 Niet overschilderbaar

ONDERGRONDEN:
Uitstekende hechting op de meeste ondergronden. Ook op moeilijke materialen zoals polyacrylaat, 
polycarbonaat, metalen en glas. 
Niet toepasbaar op PE, PP, Teflon® (PTFE/PFA/FEP), bitumineuze ondergronden, natuursteen en 
marmer.

Neutrale silicone – 310 ml - 600ml

• Etalage 
• Veranda
• Lichtstraat / -koepel 
• Carport 

• Doorvoering aan gevel 
• Container 
• Trailerbouw 
• Ventilatiekanaal 

• Tegel 
• Profielen 
• Trap 
• Raam- en deuromlijsting

¢ S20 Bouw

GRIJS
(RAL 7004)

ZWART
(RAL 9005)

BRUIN
(RAL 8028)

WIT
(RAL 9010) TRANSP.

KLEUREN:

VOORBEELDEN:

BEGLAZINGBINNEN & BUITEN UITZETVOEGEN

GLAS
POLYACRYL & 

POLYCARBONAATMETAAL
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VOEGKITTEN

KLEUREN:

Neutrale en blijvend elastische, overschilderbare beglazingskit op basis van polymeer. 
Voor binnen- en buitentoepassingen.

TOEPASSINGEN:
 Algemene afdichtingen in bouw en industrie
 Beglazing
 Uitzetvoegen in gevels met glas en steenachtige ondergronden
 Niet corrosief: tast de ondergrond niet aan
 Ook geschikt voor polyacrylaat en polycarbonaat kunststoffen
 Binnen en buiten
 Voegen tot 30mm breed
 Overschilderbaar

 • Na 2 uur
 • Met zowel watergedragen- als synthetische verf

ONDERGRONDEN:
Uitstekende hechting op de meeste ondergronden. Ook op moeilijke materialen zoals polyacrylaat, 
polycarbonaat, metalen en glas. 
Niet toepasbaar op PE, PP, Teflon® (PTFE/PFA/FEP), polyacrylaat onder spanning, bitumineuze 
ondergronden, natuursteen en marmer.

Polymeer – 310 ml

• Raam- en deuromlijsting 
• Sierlijst/plint 
• Vensterbank 
• Rolluikkast

• Etalage 
• Veranda 
• Lichtstraat / -koepel  
• Carport 

• Trap 
• Muur / plafonddoorvoering 
• Dorpel
• Doorvoering aan gevel

¢ S21-P Neutral

GRIJS WIT
(RAL 9010)

VOORBEELDEN:

BEGLAZINGBINNEN & BUITEN UITZETVOEGENOVERSCHILDERBAAR

GLAS
POLYACRYL & 

POLYCARBONAATMETAAL
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VOEGKITTEN

Neutrale en blijvend elastische voegkit op basis van silicone. 
Specifiek voor de afdichting in vochtige ruimtes.

TOEPASSINGEN:
 Vochtige ruimtes (keukens, badkamers, koelruimtes, …)
 Niet corrosief: tast de ondergrond niet aan
 Ook geschikt voor polyacrylaat en polycarbonaat kunststoffen
 Binnen en buiten
 Voegen tot 30mm breed
 Niet overschilderbaar

ONDERGRONDEN:
Uitstekende hechting op de meeste ondergronden. Ook op moeilijke materialen zoals polyacrylaat, 
polycarbonaat, metalen en glas. 
Niet toepasbaar op PE, PP, Teflon® (PTFE/PFA/FEP), bitumineuze ondergronden, natuursteen en 
marmer.

Neutrale silicone – 310 ml
¢ S25 Sanitair

GLAS
POLYACRYL & 

POLYCARBONAATMETAAL

VOCHTIGE RUIMTES

• Acrylbad of –douche 
• Geëmailleerd bad
• Wastafel
• Toilet

• Keukenaanrecht
• Glasblok
• Metalen profiel
• Plastieken profiel

• Aluminium verbinding
• Tegel
• Doorvoering aan gevel

GRIJS
(RAL 7045) TRANSP. WIT

(RAL 9010)

VOORBEELDEN:

BINNEN & BUITEN

KLEUREN:
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VOEGKITTEN

Blijvend elastische voegkit met goede U.V. stabiliteit op basis van bitumen. 
Specifiek voor vochtwerende afdichting met permanente hechting onder alle omstandigheden 
zoals op natte ondergronden, zelfs onder water.

TOEPASSINGEN:
 Daken en goten (inclusief bitumen zoals roofing)
 Waterdicht afwerken van voegen, naden en aansluitingen
 Verkleven van bitumineuze dakbedekkingen
 Dichten van lekken en uitvoeren van (nood-) reparaties, zelfs op natte ondergronden en 

onder water
 Noodvoorzieningen en reparaties van natte waterwerken (horizontale én verticale vlakken)
 Lijmen van isolatieplaten en Foamglass®
 Bevat geen schadelijke stoffen: veilig voor fauna & flora
 Direct verwerkbaar, geen droogtijd
 Voegen tot 30mm breed
 Niet overschilderbaar

ONDERGRONDEN:
Uitstekende hechting op de meeste ondergronden. Ook op moeilijke materialen zoals bitumineuze 
ondergronden, roofing, asfalt, PVC, PE, PP, EPS, PUR, PIR en metalen.  
Niet toepasbaar op Teflon® (PTFE/PFA/FEP), natuursteen en marmer, glas.

Bitume – 310 ml

• Dak & dakgoot
• Dakdoorvoering
• Dakrand
• Schoorsten
• Dak-gevelaansluitingen

• Lichtkoepel
• Waterafvoer
• Grindbak
• Loodslab
• Loket

• Opstand
• Binnenspouwblad
• Kanaal
• Dijk
• Waterbekken

¢ Shell Tixophalte

ZWART

DAKEN & GOTEN

VOORBEELDEN:

BINNEN & BUITEN UITZETVOEGEN

METAAL

KLEUREN:
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De meest universele, elastische voeg- en lijmkit op basis van polymeer. 
Ideaal voor het afdichten en lijmen van natuursteen, metaal en spiegels.

TOEPASSINGEN:
 Universeel inzetbaar in de bouw voor zowel elastisch afdichten als verlijmen
 Weekmakervrij: ideaal voor natuursteen
 Vochtige ruimtes (keukens, badkamers, koelruimtes, …)
 Uitzetvoegen in gevels met glas en steenachtige ondergronden
 Vloervoegen: tegels en parket
 Daken & goten (zonder bitumen)
 Automotive: trillende applicaties
 Niet corrosief: tast de ondergrond niet aan
 Ook geschikt voor polyacrylaat en polycarbonaat kunststoffen
 Binnen & buiten
 Voegen tot 30mm breed
 Overschilderbaar

 • Na 24 uur
 • Met zowel watergedragen- als synthetische verf

ONDERGRONDEN:
Uitstekende hechting op de meeste ondergronden. Ook op moeilijke materialen zoals polyacrylaat, 
polycarbonaat, natuursteen, marmer, metalen, gepoederlakte oppervlakken en glas. 
Niet toepasbaar op PE, PP, Teflon® (PTFE/PFA/FEP), bitumineuze ondergronden.

Polymeer – 290 ml

• Spiegel
• Glasblokken
• Lichtstraat /-koepel
• Dak

• Dakgoot
• Raam- en deuromlijsting
• Muur/plafonddoorvoering
• Doorvoering aan gevel

• Acrylbad of –douche
• Geëmailleerd bad 
• Wastafel
• Toilet

• Aanrecht
• Tegel
• Vensterbank
• Polyester wol

VOEG- EN LIJMKITTEN

¢ S40 Flex

ZWART
(RAL 9005)

GRIJS
(RAL 7046)

BRUIN
(RAL 8025)

WIT
(RAL 9010)

BINNEN & 
BUITEN

GLAS POLYACRYL & 
POLYCARBONAAT

UITZETVOEGEN

METAAL

OVERSCHILDERBAAR

NATUURSTEEN 
& MARMER

VOCHTIGE
RUIMTES VLOERTOEPASSING

MONTEREN

DAKEN & GOTEN

VOORBEELDEN:

KLEUREN:
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ZWART

VLOERTOEPASSING

Chemicaliënbestendige, permanent elastische voeg- en lijmkit op basis van polyurethaan. 
Geschikt voor uitzetvoegen en vloertoepassingen.

TOEPASSINGEN:
 Elastisch afdichten in de bouw
 Chemicaliënbestendig voegwerk
 Vloervoegen: tegels en beton
 Automotive: trillende applicaties
 Uitzetvoegen
 Binnen & buiten
 Voegen tot 30mm breed
 Overschilderbaar

 • Na 24 uur
 • Met zowel watergedragen- als synthetische verf

ONDERGRONDEN:
Uitstekende hechting op de meeste ondergronden. Ook op moeilijke materialen zoals metalen.
Niet toepasbaar op PE, PP, Teflon® (PTFE/PFA/FEP), polyacrylaat, polycarbonaat, bitumineuze 
ondergronden, natuursteen, marmer en glas.

PU-mastiek – 310 ml - 600ml

• Industriële werkvloer
• Industriële opslagtank
• Privaat tankstation
• Vloer
• Muur/plafonddoorvoering
• Doorvoering aan gevel

• Auto
• Bus
• Trein
• Vrachtwagen
• Container
• Industriële machine

• Dorpel
• Raam- en deuromlijsting
• Vensterbank
• Sierlijst/plint
• Trap
• Polyester wol

VOEG- EN LIJMKITTEN

¢ PU 40-FC

GRIJS
(RAL 7023)

WIT
(RAL 9010)

BINNEN & BUITEN UITZETVOEGEN

METAAL

OVERSCHILDERBAAR
CHEMICALIËN
BESTENDIG

VOORBEELDEN:

MONTEREN

KLEUREN:
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Uiterst breed toepasbare, elastische lijm- en voegkit met hoge aanvangshechting op basis van polymeer. 
Ook voor het verlijmen van natuursteen.

TOEPASSINGEN:
 Algemeen toepasbaar voor voegwerk in de bouw
 Elastisch verlijmen en monteren
 Uiterst hoge aanvangshechting (High Tack) en snelle doorharding
 Vochtige ruimtes (keukens, badkamers, koelruimtes, …)
 Automotive: trillende applicaties
 Uitzetvoegen in gevels met steenachtige ondergronden 
 Vloervoegen: tegels
 Kan toegepast worden op vochtige ondergronden
 Weekmakerarm en niet corrosief: tast de ondergrond niet aan
 Ook geschikt voor polyacrylaat en polycarbonaat kunststoffen
 Binnen en buiten
 Voegen tot 30mm breed
 Overschilderbaar

 • Na 24 uur
 • Met de meeste watergedragen verfsystemen
ONDERGRONDEN:
Uitstekende hechting op de meeste ondergronden. Ook op moeilijke materialen zoals polyacrylaat, 
polycarbonaat, metalen, gepoederlakte oppervlakken en glas. 
Niet toepasbaar op PE, PP, Teflon® (PTFE/PFA/FEP), bitumineuze ondergronden.

De eigenschappen van de transparante G60 Clear wegen licht af van de G60 High Tack. Consulteer de technische fiche via www.rectavit.be.

Polymeer – 290 ml

• Glasblok
• Veiligheidsglas binnen 
• Latei 
• Lichtstraat /-koepel 
• Raam- en deuromlijsting  

• Muur/plafonddoorvoering 
• Doorvoering aan gevel
• Acrylbad of –douche 
• Geëmailleerd bad  
• Wastafel  

• Toilet 
• Aanrecht 
• Tegel 
• Vensterbank 
• Auto  

• Bus 
• Trein 
• Caravan 
• Polyester wol

LIJM- EN VOEGKIT

¢ G60 High Tack

RAL
(RAL 7040)

RAL
(RAL 9005)

RAL
(RAL 8025)

WIT
(RAL 9010) TRANSP.

BINNEN & BUITEN

GLAS
POLYACRYL & 

POLYCARBONAAT

UITZETVOEGEN

METAAL

VOCHTIGE
RUIMTESOVERSCHILDERBAAR

MONTEREN

VOORBEELDEN:

VLOERTOEPASSING

KLEUREN:
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ZWART WIT
(RAL 9010)

Supersterke, snelle en elastische lijmkit met nóg hogere aanvangshechting, op basis van polymeer.
Ideaal voor het verlijmen van natuursteen en spiegels.

TOEPASSINGEN:
 Algemeen toepasbaar voor montage in de bouw
 Elastische verbindingen die een hoge eindsterkte en rigiditeit vereisen, op alle gangbare 

bouwmaterialen
 Nog hogere aanvangshechting (Heavy Duty) en snellere doorharding
 Vochtige ruimtes (keukens, badkamers, koelruimtes, ...)
 Automotive: trillende applicaties 
 Weekmakervrij en niet corrosief: tast de ondergrond niet aan
 Ook geschikt voor natuursteen, marmer, polyacrylaat en polycarbonaat kunststoffen
 Binnen en buiten
 Overschilderbaar

 • Nat-in-nat
 • Met de meeste watergedragen verfsystemen, industriële lakken en coatings
 • Ook toepasbaar in lakstraten: 30 min aan 200°C, 45 min aan 180°C

ONDERGRONDEN:
Uitstekende hechting op de meeste ondergronden. Ook op moeilijke materialen zoals polyacrylaat, 
polycarbonaat, natuursteen, marmer, metalen, gepoederlakte oppervlakken en glas. 
Niet toepasbaar op PE, PP, Teflon® (PTFE/PFA/FEP), bitumineuze ondergronden.

Polymeer – 290 ml

• Spiegel
• Glasblok
• Latei
• Lichtstraat /-koepel
• Raam- en deuromlijsting 
• Acrylbad of –douche
• Tegel

• Vensterbank
• Boord
• Doorvoering aan gevel
• Auto
• Bus
• Trein
• Vrachtwagen

• Caravan
• Container
• Industriële machine
• Parket
• Dorpel
• Sierlijst/plint
• Profiel

LIJMKIT

¢ G70 Heavy Duty

BINNEN 
& BUITEN

METAAL

OVERSCHILDERBAAR

MONTEREN GLAS
POLYACRYL & 

POLYCARBONAAT
NATUURSTEEN 

& MARMER

VOORBEELDEN:

VOCHTIGE
RUIMTES

KLEUREN:
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CHEMISCHE VERANKERING

Chimfix ETA 7 en Chimfix ETA 1 dekken de meeste toepassingen in zowel nieuwbouw als renovatie, bij private gebouwen, in 
industriebouw, …
Chemische ankers worden voor extra kritische verbindingen ingezet. Het is dus extra belangrijk om het juiste product te kiezen. 
Let hierbij op volgende zaken:

  Type constructie: 
Gaat het al dan niet om een structureel, dragend element of betreft het een bevestiging boven het hoofd?

  Ondergrond: 
Zowel het type als de staat van de ondergrond speelt een rol: gescheurd of ongescheurd beton, hol of vol metselwerk, …

  Bevestigingsmateriaal: 
Het type draadstang of wapeningsstaaf waarvoor het chemisch anker gebruikt wordt.

  Brandweerstand: 
Moeten de brandwerende eigenschappen gekeurd zijn?

●  = ideaal hiervoor
○  = kan dit ook
-   = niet toepasbaar

VINYLESTER EPOXY ACRYLAAT 
CHIMFIX ETA1 CHIMFIX ETA7

On
de

rg
ro

nd
en Ongescheurd beton ● ●

Gescheurd beton ● -

Volle baksteen & kalkzandsteen ● ○

Natuursteen ○ ○

Snelbouw baksteen ● ○

Holle kalkzandsteen en betonblok ● ○

Cellenbeton ● ○

Ei
ge

ns
ch

ap
pe

n Niet structurele constructie
Bv.: ballustrade, verwarmingsketel,… ● ●

Structurele constructie
Bv.: stalen liggers, profielen, trap, silo, … ● -

Draadstang M8-M16-M30 M8-M24

Interne huls met draadstang IG·M6-IG·M10 ○

Wapeningsstaaf Ø8-Ø32 ○

Wapeningsstaaf voor postinstallatie Ø8-Ø32 -

Met watergevuld boorgat Beton, M8-M16 -

Brandklasse F120 -

Installatie boven het hoofd ● ○

Diamantboor - -
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 CHIMFIX ETA1

Vinylester 
chemisch anker

 Hoge lasten
 Binnen & buiten
 Gescheurd beton, ongescheurd 

beton en metselwerk
 Draadstangen & wapeningsstaven
 Snelle uitharding
 Geurvrij

 CHIMFIX ETA7

Epoxy acrylaat 
chemisch anker

 Medium lasten
 Binnen & buiten
 Ongescheurd beton
 Draadstangen 
 Snelle uitharding
 Geurvrij

European Technical Approval 
ETA-16/0692 – ETA-16/0693 – ETA-16/0695ETA

 1

Feuerwider-
standsklasse

F 120
European Technical Approval 
ETA-14/0245ETA

 7

  P. 33meer info   P. 32meer info
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2-componenten verankeringsmortel op basis van vinylester 
Voor het spanningsvrij bevestigen van erg zware lasten, ook in gescheurd beton.

TOEPASSINGEN:
 3ETA goedkeuringen volgens ETAG001 optie 1 

 1. Voor gescheurd en ongescheurd beton met draadstang M8-M30 en wapeningsstaaf Ø8-32
 2. Voor metselwerk met draadstang M8-M16
 3. Voor rebar - uitbreidingswerken met gewapend beton

 Ook vochtige (alle) en natte boorgaten (tot M16)
 Brandweerstand: F120
 Als herstelmortel
 Snelle uithardingstijd
 Geurloos en styreenvrij
 Makkelijk te gebruiken met een professioneel kitpistool.

ONDERGRONDEN:
Toepasbaar in de meeste ondergronden en ETA gekeurd voor toepassing in gescheurd en 
ongescheurd beton, natuursteen, hol en vol metselwerk (baksteen en kalkzandsteen), cellenbeton. 
Voor droge en vochtige ondergronden. Boorgaten mogen met water gevuld zijn, beton voor M8-M16. 
Niet voor gaten met diamantboor.

Vinylester - 280 ml

• Staalconstructies
• Relingen, omheiningen & hekken
• Trapleuningen
• Profielen
• Muurkasten
• Kabelgoten
• Houtconstructies
• Zonneluifels
• Façades

• Muurplaat van dak
• Borstweringen
• Vastzetten van machines
• Vastzetten van platformliften
• Veiligheidsrails
• Beschermingselementen in magazijnen
• Magazijnrekken
• Signalisatie en bewegwijzering
• Stellingen 

• Veiligheidsladder
• Noodladders
• Sprinklerinstallaties
• Sanitaire & elektro installaties (airco, boiler, …)
• Stalen liggers, profielen
• Trappen
• Silo’s
• Masten
• Geluidschermen

CHEMISCH ANKER

¢ ChimFix ETA 1

VOORBEELDEN:

European Technical Approval 
ETA-16/0692 – ETA-16/0693 – ETA-16/0695ETA

 1

Feuerwider-
standsklasse

F 120

CHEMISCH
ANKER

European Technical Approval 
ETA-16/0692 – ETA-16/0693 – ETA-16/0695

Feuerwider-
standsklasse

F 120

2 COMPONENTEN

+
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2-componenten verankeringsmortel op basis van epoxy acrylaat.
Voor het spanningsvrij bevestigen van zware lasten.

TOEPASSINGEN:
 1 ETA goedkeuring volgens ETAG001 optie 7

 1. Voor ongescheurd beton met draadstang M8-M24
 Ook vochtige boorgaten (niet nat)
 Als herstelmortel
 Snelle uithardingstijd
 Geurloos en styreenvrij
 Makkelijk te gebruiken met een professioneel kitpistool. 

ONDERGRONDEN:
Toepasbaar in de meeste ondergronden en ETA gekeurd voor toepassing in ongescheurd beton, 
natuursteen, cellenbeton. Voor droge en vochtige ondergronden. Boorgaten mogen niet met water 
gevuld zijn. Niet voor gaten met diamantboor.

Epoxy Acrylaat - 280 ml

• Staalconstructies
• Relingen, omheiningen & hekken
• Trapleuningen
• Profielen
• Muurkasten
• Kabelgoten
• Houtconstructies
• Zonneluifels

• Façades 
• Muurplaat van dak
• Borstweringen
• Vastzetten van machines
• Vastzetten van platformliften
• Veiligheidsrails
• Beschermingselementen in magazijnen
• Magazijnrekken

• Signalisatie en bewegwijzering
• Stelling 
• Veiligheidsladders
• Noodladders
• Sprinklerinstallaties
• Sanitaire & elektroinstallaties (airco, boiler, …)

¢ ChimFix ETA 7

VOORBEELDEN:

CHEMISCH ANKER

European Technical Approval 
ETA-14/0245ETA

 7

CHEMISCH
ANKER 2 COMPONENTEN

+

European Technical Approval 
ETA-14/0245
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SUPERSNEL LIJMEN
IN ALLE BOUWFASEN

DE PLANNING VAN EEN GEMIDDELDE BOUWWERF WORDT ALMAAR COMPLEXER. ALLES EN IEDEREEN MOET PERFECT OP ELKAAR 
AFGESTEMD ZIJN EN HET MOET VOORAL VOORUITGAAN.

De verspuitbare contactlijm 1129 FastForward en de PU-montagelijm EasyFix zijn perfect complementair en specifiek ontwikkeld met 
het oog op gebruiksgemak, snelheid en veelzijdigheid.

  Veelzijdig: 
De lijm kleeft op alle courante courante ondergronden.

  Tijdbesparing: 
Een combinatie van korte afdamp-/ droogtijden met lange opentijden en een snelle uitspuitbaarheid zorgt voor een erg snelle 
oplevertermijn.

  Gebruiksgemak: 
De lijmsystemen zijn onmiddellijk inzetbaar. Mengen, water, perslucht, elektriciteit,… komt er allemaal niet meer aan te pas.

●  = ideaal hiervoor
○  = kan dit ook
-   = niet toepasbaar

1129 
FAST FORWARD EASY FIX

On
de

rg
ro

nd Vlakke ondergrond ● ●

Oneffen ondergrond + flexibel, indrukbaar materiaal ● ●

Oneffen ondergrond + niet flexibel, niet indrukbaar materiaal - ●

Plat dak - ●

Te
 b

ev
es

tig
en

 m
at

er
ia

al Zachte, flexibele, indrukbare isolatie 
(glaswol, rotswol, noppenschuim, …) ● ○

Vlokkenschuim 
(akoestische matten type Accorub™, Silence Mousse, …) ● ○

Polystyreen: EPS & XPS ● ●

Harde isolatieplaten: PIR & PUR ○ ●

Verlijmen van gipskarton - ●

Verlijmen van cellenbeton - ●

Verlijmen van plaatmateriaal - ●

PE- & bouwfolies ● -

Dampschermen ● -

DPC & EPDM 
(Niet voor toepassing op plat dak) ○ -

Rubber, kurk, vilt ● ○

Ei
ge

ns
ch

ap
pe

n Verwerkbaar met pistool ● ●

Afdamptijd 0-30 sec 0-5 min

Opentijd 4u 8 min

Belastbaar tot 35 kg/m² 50kg/m²

Temperatuurbestendigheid: -15 tot +70°C -35 tot +90°C
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VERGEET DE VOORBEHANDELING VAN DE ONDERGROND NIET!
 PRIMER DEEP

P1600 

Hechtbevorderaar en 
primer voor poederende, 
verzande, verbrande 
of (sterk-) zuigende 
ondergronden

 1129 FAST 
FORWARD

Verspuitbare contactlijm

 Zachte isolatie
 PE- & bouwfolie
 Dampschermen
 Polystyreen
 Niet voor plat dak
 Geen vullend vermogen

 PRIMER SURFACE
P1500 

Hechtbevorderaar en 
primer voor alle zuigende 
en niet-absorberende 
ondergronden

 2K EPOXY 
 VOCHTSCHERM

Voorstrijk tegen 
opstijgend capillair vocht 
& ondergronden met een 
te hoge restvochtigheid

  P. 37meer info

 EASY FIX

Veelzijdige PU-montagelijm

 Harde isolatie
 Plaatmateriaal
 Gispkarton
 Cellenbeton
 Elektriciteitsdoosjes
 Vullend vermogen

  P. 39meer info

 ISOPUR

Daklijm

 Zachte isolatie
 Harde isolatie
 Extra windbestendig
 Extra temperatuurbestendig
 Ideaal voor plat dak
 Vullend vermogen

  P. 40meer info

  P. 41meer info   P. 41meer info   P. 41meer info



LIJM SPUITEN  AANDRUKKEN  KLAAR

1129 FAST FORWARD
Snelle spuitlijm tijdens alle bouwfasen
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Ook beschikbaar in complete startersset: 1129 Fast Forward Combibox.

Snelle verspuitbare contactlijm om tijdens alle bouwfasen supersnel grote hoeveelheden zachte 
& akoestische isolatie, PE- & bouwfolie, dampschermen, en andere bouwmaterialen te verlijmen.

TOEPASSINGEN:
 Contactlijm: ideaal voor alle flexibele, indrukbare materialen op elke ondergrond
 Ook voor sommige harde materialen op perfect vlakke ondergronden
 1-zijdige verlijming bij lichte toepassingen, 2-zijdig bij zwaardere & plafondtoepassingen
 Kleeft op alle courante ondergronden, inclusief PE & PP
 Uiterst korte afdamptijd, opentijd tot 4u: ideaal voor grote oppervlakken
 Niet corrosief, ook voor polystyreen (EPS, XPS)
 Temperatuurbestendig tot 50-70°C: Niet geschikt voor toepassing op plat dak
 Niet geschikt voor flexibele kunststoffen die weekmakers bevatten (bv.: zachte PVC)

ONDERGRONDEN:
Uitstekende hechting op alle courante ondergronden. Ook op moeilijke ondergronden zoals PE, PP, 
bitumen, polyacrylaat, polycarbonaat, natuursteen, marmer, metalen, gepoederlakte oppervlakken 
en glas. Niet geschikt voor het verlijmen van dakmembranen en dakisolatie, PTF, PFA, FEP, noch 
voor toepassingen waar slechts puntcontact tussen de oppervlakken kan bekomen worden.

KLEUREN:

ORANJE

22,1 L

VOORBEELDEN:
 Ruwbouw: de grondplaat 

•  Vilt rond afwateringsbuizen
•  Noppenfolie voor afwatering bij keldermuren
•  XPS bij kelderisolatie
•  XPS verdubbelen
•  XPS onder de vloerplaat
•  Bouwfolie onder de chape
•  EPDM-rubber bij de waterafdichting van de fundering

 Ruwbouw: opgaand metselwerk
•  Rubberen akoestische ontkoppelingstrips onder een muur
•  DPC-folie bij waterkering
•  Ontkoppelen van gemene muren met minerale wol
•  Gevelisolatie met minerale wol, achter de gevelbekleding
•  Bouwfolie achter de gevelbekleding

 Ramen & deuren 
•  EPDM-rubber rond een venster, deur, garage
•  DPC-folie rond een venster, deur, garage
•  PE-folie voor het tijdelijk wind- / stofdicht maken

 Technische isolatie 
•  Flensdekens rond ventilatiekokers
•  Minerale wol bij akoestische isolatie van een liftschacht
•  Akoestische isolatie van de motor van een ventilatiesysteem

 Chape & pleisterwerken 
•  Randfolie
•  Bouwfolie op de chape
•  Akoestische ontkoppeling met vlokkenschuim (Accorub®, Silence 

Mousse®, Simfofit®, Sempatap®,…), …

 Dak afwerken: binnen
•  Zoldervloerisolatie
•  Zolderisolatie tussen de kepers
•  Gesloten dampscherm aan de binnenkant van het dak
•  Verdubbeling van minerale wol bij zolderisolatie

 Dak afwerken: buiten
•  Tijdelijke bevestiging van dampopen folie aan de buitenkant van het dak
•  Tijdelijke bevestiging van minerale wol aan de buitenkant van het dak

 Vloer, wand & plafond afwerken: bouwakoestiek
•  Akoestische ondervloeren bij zwevende systemen met PE, 

vlokkenschuim, rubber, kurk,...
•  Kurk & rubber bij akoestische ontkoppeling van vloer, wand en plafond
•  Noppenschuim en vilt bij geluidsaborberende wanden en plafonds
•  PE-schuimpanelen bij geluidsabsorberende wanden en plafonds
•  Minerale wol, melamine mousse, … bij geluidsabsorberende plafonds

 Zwembadbouw
•  Harde isolatie: polystyreen (EPS & XPS)
•  Zachte isolatie (bv.: Insupool) 
•  Bescherming van de liner: vilt, PE-stootwand
•  Isolatie van de technische ruimte van het zwembad

 Ook voor 
•  Decorbouw: polystyreen (EPS) verdubbelen of bevestigen op een houten 

drager
•  Terrasbouw: folie onder de fundering
•  Tijdelijke bevestiging van dakfolies bij tuinhuizen, carports, veranda’s, …
•  PE-folie bij asbestverwijdering
•  Decoratieve wandpanelen met mos

¢ 1129 Fast Forward

VERSPUITBARE CONTACTLIJM

Rond de grondplaat Bij het opgaand 
metselwerk

Raam- & deuropeningen

Technische isolatie Bij chape & pleisterwerken Hellend dak 
afwerken: binnen

Hellend dak 
afwerken: buiten

Bouwakoestiek Bij zwembadbouw

LIJM SPUITEN  AANDRUKKEN  KLAAR

Eveneens 
beschikbaar:

1129 Fast Forward 
applicatiegids

De complete technische handleiding.
Vraag uw exemplaar aan via www.rectavit.be
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Voorbereiden
Lijm klaarmaken
Alles verlijmen
Materiaal opkuisen
Opruimen

SNEL LIJMEN EN OPVULLEN

FIX
EASY

Cellenbeton

Polystyreen (EPS)

Plaatmateriaal

Dagkanten

Gipskarton

Elektrische inbouwdozen

Decoratieve elementen

Harde isolatie

Polystyreen (XPS)
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Veelzijdige, sneldrogende polyurethaan montagelijm voor het snel lijmen en opvullen in de droogbouw. 
Ideaal voor het verlijmen van harde isolatieplaten, gipskarton, cellenbeton en andere 
bouwmaterialen.

TOEPASSINGEN:
 Montagelijm met vullend vermogen: ook voor plaatmateriaal op oneffen ondergronden.
 Kleeft op alle courante ondergronden.
 Isolatie van gevels, spouwmuren, gemene muren, binnenmuren, scheidingswanden, plafonds, 

 vloeren, kelders, zwembaden, platte daken, …
 Uitbekleden van oneffen wanden met gipskarton, gipsvezel en andere afwerkingsplaten
 Optrekken van niet dragende muren 
 Uiterst beperkte post-expansie, zet niet uit
 Niet corrosief, ook voor polystyreen (EPS, XPS)
 Verlijmen en monteren van ramen, deuren en decoratieve elementen
 Opvullen van voegen, naden en gaten
 Geschikt voor natuursteen
 Vochtige ruimtes (keukens, badkamers, koelruimtes, …)
 Daken & goten (zonder bitumen)
 Binnen & buiten
 Snijdbaar na 40 min.
 Overschilderbaar en overpleisterbaar na 1 uur

ONDERGRONDEN:
Uitstekende hechting op de meeste ondergronden zoals steen, beton, hout, metselwerk, metaal, 
kunststoffen zoals hard PVC, polystyreen, PU-schuim, polyesters. Niet toepasbaar op PE, PP, 
Teflon® (PTFE/PFA/FEP) of bitumineuze ondergronden.

300-700-750-870 ml
Ook beschikbaar in handige starterset “Start 2 Gun” & complete combibox

 Isolatie:
• Plafondisolatie
• Binnenmuurisolatie
• Akoestische isolatie
• Buitengevelisolatie met afwerkingsplijster (ETICS)
• Kelder- / perimeterisolatie
• Samengestelde isolatieplaten met gipskarton
• Zoldervloerisolatie
• Buitengevelisolatie achter de gevelbekleding
• Spouwisolatie
• Sanitaire isolatie
• Isolatie met vloerverwarming
• Platdakisolatie
• PIR & PUR platen
• EPS & XPS platen
• Minerale wol en akoestische matten

 Cellenbeton:
• Ruimtes indelen in meerdere kamers
• Optrekken van kleine muren (bv. voor badkuipen)
• Gasbeton

 Gipskarton:
• Uitbekleden van wanden
• Plaatsen van dagkanten
• Gipsvezelplaten
• Cementvezelplaten

 Plaatmateriaal:
• Houtderivaatplaten
• Composietplaten
• Kunststofplaten
• Samengestelde platen

 Ook voor:
• Bevestigen van decoratieve elementen  

(elektrische inbouwdozen, plinten, sierlijsten, rozetten, …)
• Monteren van ramen en deuren 
• Opvullen van gaten, naden, scheuren,  

doorvoeringen en voegen

¢ Easy Fix

PU-MONTAGELIJM

Eveneens 
beschikbaar:

Easy Fix
Vakmansgids

De complete technische handleiding.
Vraag uw exemplaar aan via www.easyfix.be

Voorbereiden
Lijm klaarmaken
Alles verlijmen
Materiaal opkuisen
Opruimen

Lijm klaarmaken
Voorbereiden

Materiaal opkuisen
Opruimen

Easy Fix Vakmansgids
De complete, technische handleiding: 

alle applicaties, tips & tricks

Verlijmen van 
gipsplaten

Verlijmen van 
cellenbeton

Verlijmen van 
isolatieplaten

Easy Fix Vakmansgids
De complete, technische handleiding: 

alle applicaties, tips & tricks

Verlijmen van Verlijmen van 
isolatieplaten

Easy Fix Vakmansgids

EasyFix_AppManual2013_nl_v18.indd   1 09/12/13   10:49

VOORBEELDEN:
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Gebruiksklare, vloeibare daklijm op basis van 1 component PU. 
Voor het verlijmen van dakisolatiemateriaal. 

TOEPASSINGEN:
 Verlijmen van thermisch isolatiemateriaal: rotswol, polystyreenschuim, polyurethaanschuim, fenol, ...
 Ideaal voor toepassing op plat dak
 Sterke hechting op alle courante te lijmen dampschermen
 Hecht ook op bitumen en metaal (bv.: steeldeck), beton, cellenbeton, metselwerk, hout.
 Solventvrij
 Geen doorboringen op metalen onderdaken
 Blijvend elastisch, wordt niet bros
 Verhardt door vochtigheid (uit de lucht of het materiaal)
 Schuimt licht op, vullend vermogen
 Bestand tegen windaanzuiging
 Geen aanvangshechting: enkel voor horizontale toepassingen op plat dak

ONDERGRONDEN:
Uitstekende hechting op de meeste ondergronden. Ook op moeilijke materialen zoals bitumen en metaal (steeldeck).
Niet toepasbaar op PE, PP of Teflon® (PTFE/PFA/FEP).

5,5 kg

• Isoleren van platte daken bij renovatie
• Isoleren van platte daken bij nieuwbouw
• Verdubbelen van isolatiemateriaal

DAKLIJM

¢ IsoPur Daklijm

DAKEN & GOTEN

METAAL

BUITEN

VOORBEELDEN:

MONTEREN
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 Verhoogt het rendement van Rectavit 1129 Fast Forward en Easy Fix
 Universele primer voor alle zuigende en niet-absorberende ondergronden.  
 Hechtbevorderaar op houten spaanplaten en plankenvloeren.

 Creëert een stevige ondergrond waarop beter gelijmd kan worden met bv. Rectavit 1129 Fast 
Forward en Easy Fix. De ondergrond zal minder snel lossen bij belasting.
 Universele primer voor het verstevigen en fixeren van poederende, verzande, verbrande of 
(sterk-) zuigende ondergronden.

 Primer tegen opstijgend capillair vocht & te hoog restvocht (chape tot 7% - anhydriet tot 5%).

5 l

5 l

7 KG

¢ PRIMER SURFACE P1500

¢ PRIMER DEEP P1600

¢ 2K EPOXY VOCHTSCHERM

PRIMER
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FIXEREN VAN RAMEN EN DEUREN
MET MONTAGESCHUIM

NAAST HET OPVULLEN EN ISOLEREN VAN VOEGEN, GATEN, KIEREN EN NADEN, WORDT PU SCHUIM VAAK INGEZET VOOR HET 
MONTEREN EN FIXEREN VAN RAMEN EN DEUREN.

Als het schuim teveel druk zet terwijl het uitzet, kan de omkadering van het venster of de deur vervormd worden. Pro Foam zet quasi 
geen druk en Pro Foam Low Expansion zet nagenoeg niet uit. Beide bieden dus op een andere manier een oplossing voor hetzelfde 
probleem.
2-component PU-schuim zoals Quick Foam is de snelste oplossing. Naast de vlugge doorharding wordt het ook enkel toegepast op de 
meest kritische punten van de omlijsting, niet rondom zoals bij 1-component PU schuim.

Andere belangrijke verschillen zijn:

  Rendement: 
Terwijl bij vul- en isolatieschuim volume (vullend vermogen) een rol speelt, kijkt men bij montageschuim voornamelijk naar het aantal 
lopende meter.

  Applicatiesysteem:
  Manueel PU-schuim is de meest economische oplossing als het om klein sporadisch werk gaat. Pistoolschuim is dan weer beter 

doseerbaar, loopt niet na en zal tijd besparen voor de meer frequente gebruiker.
  Moeilijk bereikbare plaatsen:

  Standaard PU schuim wordt steeds omgekeerd uitgespoten. Dit bemoeilijkt toepassing op minder bereikbare plaatsen zoals de 
aansluiting tussen wand en plafond. 360°, in alle richting uitspuitbare systemen bieden een oplossing.

  Ook isoleren & vullen:
De essentie van dit assortiment essentiële bouwoplossingen is de veelzijdige inzetbaarheid van elke referentie. Bijna alle 
montageschuimen kunnen dan ook gebruikt worden als isolatie- en vulmiddel.

●  = Zeer goed
○  = Goed
-   = Niet

PRO FOAM PRO FOAM
LOW EXPANSION

QUICK FOAM 360 FOAM

Beperkte expansie ○ ● ○ ○

Beperkte druk ● ○ ○ ○

Snelheid ○ ○ ●

Rendement: lopende meter ● ● ○

Pistool ● ● - -

Manueel - - ● ●

Moeilijk bereikbare plaatsen ○ ○ ●

Ook isoleren & vullen ● ● - ●
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 QUICK FOAM

Manueel, 2 componenten PU 
montageschuim specifiek 
voor zeer snelle en duurzame 
montage van ramen en 
deuren, onafhankelijk van de 
luchtvochtigheid.

 Monteren
 Onmiddellijke expansie
 80% snellere doorharding
 Verwerkingstijd: 5 min
 Systeem: 2 componenten

 PRO FOAM

PU montage- & isolatie 
pistoolschuim met verhoogd 
vullend vermogen. 

 Monteren, isoleren en 
vullen

 Verhoogd vullend vermogen
 Minimale druk
 Systeem: 

 NBS pistool
 Click & Fix pistool

 PRO FOAM 
 LOW EXPANSION

PU montage- & isolatieschuim 
met nagenoeg geen  
na-expansie. 

 Monteren, isoleren en vullen
 Minimale expansie
 Beperkte druk
 Systeem: 

 NBS pistool
 Click & Fix pistool

 360 FOAM

Manueel PU montage- & 
isolatieschuim met beperkte 
na-expansie. 360° in alle 
richtingen uitspuitbaar.

 Monteren, isoleren en vullen
 Beperkte expansie
 360° uitspuitbaar
 Systeem: manueel

  P. 47meer info   P. 48meer info

  P. 49meer info   P. 46meer info

GUN EXPANSION LOW GUN EXPANSION

+

LOW EXPANSION
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GROTERE VOEGEN, GATEN EN DOORVOERINGEN 
OPVULLEN MET ISOLATIESCHUIM

PU SCHUIM WORDT VAAK INGEZET WANNEER VOEGEN DE MAXIMUM AFMETINGEN VOOR VOEGKITTEN OVERSCHRIJDEN OF WAAR DE 
VERVORMBAARHEID VAN HET VULMIDDEL IN DE VOEG VAN MINDER GROOT BELANG IS. 

Volume, (vullend vermogen) is het allerbelangrijkst. Jumbo Foam is de meest expansieve variant in het assortiment.

Ook elasticiteit is belangrijk. Hoe flexibeler het schuim, hoe beter het presteert op vlak van duurzaamheid, akoestische en thermische 
isolatiewaarde. De hoge elasticiteit staat ook toe om af te dichten rond bewegende materialen zoals aluminium en PVC schrijnwerk. Pro 
Foam Flexible scoort hier het best.

Daarnaast spelen volgende eigenschappen een rol:

  Applicatiesysteem:
  Manueel PU-schuim is de meest economische oplossing als het om klein, sporadisch werk gaat. Pistoolschuim is dan weer beter 

doseerbaar, loopt niet na en zal tijd besparen voor de meer frequente gebruiker.
  Moeilijk bereikbare plaatsen:

  Standaard PU schuim wordt steeds omgekeerd uitgespoten. Dit bemoeilijkt toepassing op minder bereikbare plaatsen zoals de 
aansluiting tussen wand en plafond. 360°, in alle richting uitspuitbare systemen bieden een oplossing.

  Lage temperaturen:
  Bij vriestemperaturen presteren de meeste schuimen minder goed.

●  = Zeer goed
○  = Goed
-   = Niet

JUMBO FOAM PRO FOAM
FLEXIBLE

360 FOAM PRO FOAM PRO FOAM
LOW EXPANSION

Rendement: volume ● ○

Rendement: lopende meter ● ○ ● ●

Elasticiteit:
(ook alu & pvc schrijnwerk) ● ○ ○ ○

Manueel ● - ● - -

Pistool - ● - ● ●

Moeilijk bereikbare plaatsen ○ ● ○ ○
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 PRO FOAM FLEXIBLE

Flexibel PU isolatie- 
pistoolschuim. 

 Isoleren en vullen
 Extra elastisch
 Ook alu & PVC schrijnwerk
 Geluidsisolerend 
 Systeem: NBS pistool

 JUMBO FOAM

Manueel PU isolatieschuim 
met hoog vullend vermogen.

 Isoleren en vullen
 Verhoogd vullend vermogen
 Systeem: Manueel

 PRO FOAM

PU montage- & isolatie 
pistoolschuim met verhoogd 
vullend vermogen. 

 Monteren, isoleren en 
vullen

 Verhoogd vullend vermogen
 Minimale druk
 Systeem: 

 NBS pistool
 Click & Fix pistool

 PRO FOAM 
 LOW EXPANSION

PU montage- & 
isolatieschuim met 
nagenoeg geen na-expansie. 

 Monteren, isoleren en 
vullen

 Minimale expansie
 Beperkte druk
 Systeem: 

 NBS pistool
 Click & Fix pistool

 360 FOAM

Manueel PU montage- 
& isolatieschuim met 
beperkte na-expansie. 
360° in alle richtingen 
uitspuitbaar.

 Monteren, isoleren en 
vullen

 Beperkte expansie
 360° uitspuitbaar
 Systeem: manueel

  P. 50meer info   P. 51meer info

  P. 47meer info   P. 48meer info   P. 46meer info

HIGH VOLUME LOW GUN EXPANSION

FLEX

GUN EXPANSION LOW EXPANSIONLOW GUN EXPANSION



46 |
Voor de volledigheid, consulteer de technische fiche op www.rectavit.be

Manueel PU montage- & isolatieschuim met beperkte na-expansie. 
360° in alle richtingen uitspuitbaar.

TOEPASSINGEN:
 Montage van ramen en deuren
 Algemeen toepasbaar voor warmte- en geluidsisolatie, vullen & afdichten in de bouw
 Low expansion: geen vervorming van verbonden materialen, geen snijverlies
 360°: in alle richtingen uitspuitbaar
 Verhoogd rendement: tot 75% meer meter met 1 bus schuim
 Verhoogde isolatiewaarde
 Snelle doorharding
 Uitstekende vormstabiliteit en celstructuur
 Zeer sterke kleefkracht op alle courante bouwmaterialen
 Volgt trillingen en bewegingen waardoor het schuim niet scheurt en koudebruggen langer 

vermeden worden
 Ozon-onschadelijk, geen broeikaseffect
 Overschilderbaar en afwerkbaar met pleister
 Bestand tegen water en de meeste chemicaliën
 Binnen & buiten toepasbaar
 Applicatiesysteem: manueel

ONDERGRONDEN:
Uitstekende hechting op de meeste ondergronden. 
Niet toepasbaar op PE, PP of Teflon® (PTFE/PFA/FEP).

800 ml

VOORBEELDEN:
• Monteren van ramen en deuren
• Opvullen van grote holle ruimten, openingen en naden rond 

muren en plafonds
• Opvullen van kabel- en buisdoorvoeringen

• Vastzetten van spouwlatten 
• Afdichten van aansluitvoegen 
• Afdichtingen rond dakconstructies
• Afdichten van voegen tussen licht vervormbare materialen

MONTAGESCHUIM

¢ 360 Foam

MONTAGESCHUIM LOW EXPANSION
ISOLATIE- 

VULSCHUIM

LOW EXPANSION

MANUEEL 360°
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PU montage- & isolatie pistoolschuim met verhoogd vullend vermogen.

TOEPASSINGEN:
 Montage van ramen en deuren
 Algemeen toepasbaar warmte- en geluidsisolatie, vullen & afdichten in de bouw
 Gun Expansion: pistoolschuim met verhoogd vullend vermogen
 Minimale druk: geen vervorming van verbonden materialen, geen snijverlies
 Duravalve™: tot 24 maanden ook horizontaal stockeerbaar; rendement blijft maximaal tijdens 

de volledige levensduur
 Verhoogde isolatiewaarde
 60% sneller door nauwkeurige dosering en snelle doorharding
 Uitstekende vormstabiliteit en celstructuur
 Zeer sterke kleefkracht op alle courante bouwmaterialen
 Volgt trillingen en bewegingen waardoor het schuim niet scheurt en koudebruggen langer 

vermeden worden
 Ozon-onschadelijk, geen broeikaseffect
 Overschilderbaar en afwerkbaar met pleister
 Bestand tegen water en de meeste chemicaliën
 Binnen & buiten toepasbaar
 Applicatiesysteem: pistool - NBS (schroefsysteem) of Click & fix (kliksysteem)
 Opbrengst per L product : 50L PU-schuim (afhankelijk van laagdikte, temperatuur, restvocht) 

ONDERGRONDEN:
Uitstekende hechting op de meeste ondergronden. 
Niet toepasbaar op PE, PP of Teflon® (PTFE/PFA/FEP).

800 ml

VOORBEELDEN:
• Monteren van ramen en deuren
• Opvullen van grote holle ruimten, openingen en naden rond muren en plafonds
• Opvullen van kabel- en buisdoorvoeringen
• Vastzetten van spouwlatten 
• Afdichten van aansluitvoegen 
• Afdichtingen rond dakconstructies
• Afdichten van voegen tussen licht vervormbare materialen

MONTAGESCHUIM

¢ Pro Foam

MONTAGESCHUIM
ISOLATIE- 

VULSCHUIM GUN EXPANSION NBS CLICK & FIX

GUN EXPANSION
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PU montage- & isolatieschuim met nagenoeg geen na-expansie.

TOEPASSINGEN:
 Montage van ramen en deuren
 Algemeen toepasbaar warmte- en geluidsisolatie, vullen & afdichten in de bouw
 Low Gun Expansion: minimale post-expansie
 Geen krimp
 Verhoogd rendement: meer meter met 1 bus
 Beperkte druk: geen vervorming van verbonden materialen, geen snijverlies
 Duravalve™: tot 24 maanden ook horizontaal stockeerbaar; rendement blijft maximaal tijdens 

de volledige levensduur
 Verhoogde isolatiewaarde
 60% sneller door nauwkeurige dosering en snelle doorharding
 Uitstekende vormstabiliteit en celstructuur
 Zeer sterke kleefkracht op alle courante bouwmaterialen
 Volgt trillingen en bewegingen waardoor het schuim niet scheurt en koudebruggen langer 

vermeden worden
 Ozon-onschadelijk, geen broeikaseffect
 Overschilderbaar en afwerkbaar met pleister
 Bestand tegen water en de meeste chemicaliën
 Binnen & buiten toepasbaar
 Applicatiesysteem: pistool - NBS (schroefsysteem) of Click & fix (kliksysteem)
 Opbrengst per L product : 65L PU-schuim (afhankelijk van laagdikte, temperatuur, restvocht)

ONDERGRONDEN:
Uitstekende hechting op de meeste ondergronden. 
Niet toepasbaar op PE, PP of Teflon® (PTFE/PFA/FEP).

800 ml

VOORBEELDEN:
• Monteren van ramen en deuren
• Opvullen van grote holle ruimten, openingen en naden rond muren en plafonds
• Opvullen van kabel- en buisdoorvoeringen
• Vastzetten van spouwlatten 
• Afdichten van aansluitvoegen 
• Afdichtingen rond dakconstructies
• Afdichten van voegen tussen licht vervormbare materialen

MONTAGESCHUIM

¢ Pro Foam Low Expansion

MONTAGESCHUIM
ISOLATIE- 

VULSCHUIM
LOW GUN

EXPANSION NBS CLICK & FIX

LOW GUN EXPANSION



| 49

Manueel, 2 componenten PU montageschuim specifiek ontwikkeld voor zeer snelle en duurzame 
montage van ramen en deuren, onafhankelijk van de luchtvochtigheid.

TOEPASSINGEN:
 Montage van ramen en deuren
 Onmiddellijke expansie: geen vervorming van verbonden materialen, geen snijverlies
 High Speed: tot 80% snellere doorharding
 2 component systeem: kwalitatieve verbinding ook bij lage luchtvochtigheid
 Professionele kwaliteit: uitstekende vormstabiliteit en celstructuur
 Power: zeer sterke kleefkracht op alle courante bouwmaterialen
 Duurzaam: volgt trillingen en bewegingen zonder te scheuren
 ECO+: ozon-onschadelijk, geen broeikaseffect
 Overschilderbaar en afwerkbaar met pleister
 Bestand tegen water en de meeste chemicaliën
 Binnen & buiten toepasbaar
 Applicatiesysteem: manueel
 Verwerkingstijd na activatie: 5min
 Opbrengst per L product : 21L PU-schuim (afhankelijk van laagdikte, temperatuur, 

restvocht)

ONDERGRONDEN:
Uitstekende hechting op de meeste ondergronden. 
Niet toepasbaar op PE, PP of Teflon® (PTFE/PFA/FEP).

400 ml

• Snel monteren van ramen en deuren
• Aanbrengen van akoestisch scherm of geluiddempende laag
• Vastzetten van spouwlatten
• Opvullen van grote holle ruimten, openingen en naden rond 

muren en plafonds
• Opvullen van kabel- en buisdoorvoeringen

• Afdichten van aansluitvoegen 
• Afdichtingen rond dakconstructies
• Afdichten van voegen tussen licht vervormbare materialen
• Afwerken van isolatie in koeltechniek

MONTAGESCHUIM

¢ Quick Foam

VOORBEELDEN:

MONTAGESCHUIM 2 COMPONENTEN

+

MANUEEL
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Manueel PU isolatieschuim met hoog vullend vermogen.

TOEPASSINGEN:
 Algemeen toepasbaar voor warmte- en geluidsisolatie, vullen & afdichten in de bouw
 High volume: hoog vullend vermogen
 Verhoogde isolatiewaarde
 Zeer sterke kleefkracht op alle courante bouwmaterialen
 Volgt trillingen en bewegingen waardoor het schuim niet scheurt en koudebruggen langer 

vermeden worden
 Ozon-onschadelijk, geen broeikaseffect
 Overschilderbaar en afwerkbaar met pleister
 Bestand tegen water en de meeste chemicaliën
 Binnen & buiten toepasbaar
 Applicatiesysteem: manueel
 Opbrengst per L product: 41L PU-schuim (afhankelijk van laagdikte, temperatuur, restvocht)

ONDERGRONDEN:
Uitstekende hechting op de meeste ondergronden. 
Niet toepasbaar op PE, PP of Teflon® (PTFE/PFA/FEP).

750 ml

VOORBEELDEN:
• Opvullen van grote holle ruimten, openingen en naden rond muren en plafonds
• Opvullen van kabel- en buisdoorvoeringen
• Afdichtingen rond dakconstructies
• Aanbrengen van akoestisch scherm of geluidsdempende laag 
• Afdichten van aansluitvoegen
• Afdichtingen rond dakconstructies
• Afdichten van voegen tussen licht vervormbare materialen
• Afwerken van isolatie in koeltechniek

ISOLATIESCHUIM

¢ Jumbo Foam

ISOLATIE- 
VULSCHUIM HIGH VOLUME

HIGH VOLUME

MANUEEL
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Flexibel PU isolatie- pistoolschuim met nagenoeg geen na-expansie en maximale blijvende 
elasticiteit.

TOEPASSINGEN:
 Algemeen toepasbaar voor warmte- en geluidsisolatie, vullen & afdichten in de bouw
 Zelfs voor ALU & PVC schrijnwerk
 Verhoogde akoestische prestaties
 Low Gun Expansion: minimale post-expansie
 Maximale permanente elasticiteit: volgt langer trillingen en bewegingen waardoor het 

schuim niet scheurt en koudebruggen vermeden worden
 Tot 50% indrukbaar, scheurt niet
 Uitstekende isolatiewaarde
 Geluidsisolerend tot 60dB
 Bruikbaar tot -10°C
 Beperkte druk en krimp
 Duravalve™: tot 24 maanden ook horizontaal stockeerbaar; rendement blijft maximaal 

tijdens de volledige levensduur
 60 % sneller door nauwkeurige dosering en snelle doorharding
 Uitstekende vormstabiliteit en celstructuur
 Zeer sterke kleefkracht op alle courante bouwmaterialen
 Ozon-onschadelijk, geen broeikaseffect
 Overschilderbaar en afwerkbaar met pleister
 Bestand tegen water en de meeste chemicaliën
 Binnen & buiten toepasbaar
 Applicatiesysteem: NBS (schroefsysteem)
 Opbrengst per L product: 36L PU-schuim (afhankelijk van laagdikte, temperatuur, restvocht)

ONDERGRONDEN:
Uitstekende hechting op de meeste ondergronden. 
Niet toepasbaar op PE, PP of Teflon® (PTFE/PFA/FEP).

800 ml

• Afdichten en isoleren van PVC schrijnwerk
• Afdichten en isoleren van ALU schrijnwerk
• Akoestische isolatie
• Opvullen van grote holle ruimten, openingen en naden rond 

muren en plafonds
• Opvullen van kabel- en buisdoorvoeringen  

• Vastzetten van spouwlatten
• Afdichten van aansluitvoegen 
• Afdichtingen rond dakconstructies
• Afdichten van voegen tussen vervormbare materialen

ISOLATIESCHUIM

¢ Pro Foam Flexible

VOORBEELDEN:

AKOESTIEK
ISOLATIE- 

VULSCHUIM
LOW GUN

EXPANSION

LOW GUN EXPANSION

NBS ALU - PVC

FLEX
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BRANDWERING: COMPARTIMENTERING 
MET VOEGKITTEN EN PU-SCHUIM

HET AFDICHTEN VAN VOEGEN LANGS BRANDWERENDE BOUWELEMENTEN EN DOORVOERINGEN VAN BRANDCOMPARTIMENTWANDEN 
WORDT STEEDS BELANGRIJKER, ZEKER IN DE ALSMAAR GROTER WORDENDE WOONCOMPLEXEN EN APPARTEMENTSGEBOUWEN. 
EEN GOEDE BRANDWERENDE AANSLUITING TUSSEN DE BOUWELEMENTEN IS DUS ESSENTIEEL.

  Bewoners:
  Bewoners moeten het gebouw veilig kunnen verlaten via de hiertoe ontworpen vluchtwegen

  Interventiedienst:
  Interventiediensten moeten de brand op een veilige manier kunnen bestrijden 

  Goederen: 
  Goederen moeten gevrijwaard kunnen worden.

Voor voegen tot 30 mm breed is de voegkit Promaseal-S® uitgebreid getest en goedgekeurd:

  Voor horizontale en verticale voegen in steenachtige materialen
  • E120 /EI 30
  • E120 /EI 60
  • E120 /EI 120

  Voor afdichtingen rond doorvoeringen
  • Verlichtingkabels doorheen brandwerend plafondscherm
  • Elektrokabeldoorvoeringen doorheen brandwerende muren
  • Eenvoudige openingen in een brandwerende wand met Ø tot 25 mm, éénzijdig afgedicht

  Voor afdichtingen rond kunststof buisdoorvoeringen, in combinatie met een brandmanchette
  • E30 /EI 30 - Ø tot 110 mm, beperkt ook tot 160mm
  • E60 /EI 60 - Ø tot 110 mm, beperkt ook tot 160mm
  • E120 /EI 120 - Ø tot 110 mm, beperkt ook tot 160mm
 
Voor grotere voegen tussen 6-40 mm en het monteren en afdichten van brandwerende BENOR deuren (Rf ½ h en Rf 1 h) is het PU-
schuim PromaFoam-C® de beste keuze.

Ook de brandweerstand van PromaFoam-C® is uitgebreid getest en goed bevonden tot Rf 2h, volgens brandproefverslagen:
 • 118830 (PV7377)
 • 118860 (PV9073)
 • 114130 (PV8069) 1181 (94 CVB R0639 / 94 CVB R0640)
 • 118260 (PV7382)
 • 112360 (PV8376)
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Brandwerende, blijvend elastische professionele voegkit op basis van silicone. Specifiek om de compartimentering van  
een gebouw langer te doen standhouden in geval van brand. Getest in diverse constructies volgens nationale en  
Europese normen: NBN.

TOEPASSINGEN:
 Compartimentering: afdichten tegen koude en warme rook
 Brandklasse B1 (volgens DIN4102)
 Belemmert brandverspreiding tot E 120 / E I 120
 Brandweerstand van het compartiment hersteld voor Rf ½h tot Rf 2h (naargelang de toepassing)
 Niet toepasbaar voor afdichting en/of isolatie rond warme objecten (>+120°C) zoals bv. rookafvoerpijpen.  

Gebruik hiervoor Rectavit Recta Mastic 1500 Kachelkit
 Chemicaliën bestendig voegwerk
 Elastisch afdichten in bouw
 Vloervoegen
 Rechtlijnige uitzetvoegen
 Weekmakerarm en niet corrosief: tast de ondergrond niet aan
 Bevat geen solventen en isocyanaten
 Reukloos
 Binnen & buiten
 Voor voegen tot 30mm breed

ONDERGRONDEN:
Uitstekende hechting op de meeste ondergronden. 
Niet toepasbaar op PE, PP, Teflon® (PTFE/PFA/FEP) of bitumineuze ondergronden. Mag niet in contact komen met materialen die oliën, oplosmiddelen, 
bitumen of plasticisers kunnen vrijgeven.

Silicone – 310 ml

VOORBEELDEN:
• Buisdoorvoeringen
• Elektrokabeldoorvoeringen
• Aansluitingen tussen metselwerkmuur en aansluitende plafondplaten

BRANDWERING

¢ Promaseal-S®

BRANDWEREND

WIT

KLEUREN:
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Grijzig brandwerend isolatieschuim op basis van gemodificeerde polyurethaan. 
Specifiek  voor het afdichten van wanden en deuromlijstingen die een brandweerstand vereisen tot RF 2 h.

TOEPASSINGEN:
 Compartimentering: afdichten tegen koude en warme rook
 Brandverspreiding vertragend (brandwerend) tot 120 min, Rf 2 h
 Niet toepasbaar voor afdichting en/of isolatie rond warme objecten (>+120°C) zoals bv. rookafvoerpijpen
 Kan ook gebruikt worden voor algemeen isolatie-, afdichting- en vulwerk
 Uitstekende hechting op de meest gangbare bouwmaterialen
 Sterk vullend vermogen
 Hoge bescherming tegen tocht, vocht en geluid 
 Voegbreedte: 6-40mm
 Overschilderbaar en afwerkbaar met pleister
 Binnen & buiten toepasbaar
 Applicatiesysteem: manueel
 Opbrengst per L product: 41L PU schuim

ONDERGRONDEN:
Proma Foam-C® kan toegepast worden op de meeste gangbare bouwmaterialen: steen, beton, hout, metselwerk, metaal, kunststoffen zoals 
hard PVC, polystyreen, PU-schuim, polyesters. 
Niet toepasbaar op PE, PP, Teflon® (PTFE/PFA/FEP).

750 ml

• Monteren en afdichten van brandwerende BENOR deuren (Rf 
½ h en Rf 1 h)

• Afdichten van voegen naadaansluitingen tussen steenachtige 
wanden en/of vloeren (min. Xdichtheid 400 kg/m³)

• Wandaansluitingen in combinatie met brandwerende 
afdichtingspanelen

• Doorvoeringen van elektrische kabels, goten, 
ventilatiekanalen, langsbalken van houten vloeren

• Aansluitingen tussen metselwerkmuur en aansluitende 
plafondplaten

• Vastzetten van spouwlatten
• Vullen van grote holle ruimten, naden en openingen in en 

rond muren en plafonds
• Afdichten van aansluitvoegen
• Dichten van voegen tussen licht vervormbare materialen
• Afdichtingen rond dakconstructies

BRANDWERING

¢ Promafoam-C®

BRANDWEREND

VOORBEELDEN:
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• Monteren en afdichten van brandwerende BENOR deuren (Rf 
½ h en Rf 1 h)

• Afdichten van voegen naadaansluitingen tussen steenachtige 
wanden en/of vloeren (min. Xdichtheid 400 kg/m³)

• Wandaansluitingen in combinatie met brandwerende 
afdichtingspanelen

• Doorvoeringen van elektrische kabels, goten, 
ventilatiekanalen, langsbalken van houten vloeren

• Aansluitingen tussen metselwerkmuur en aansluitende 
plafondplaten

• Vastzetten van spouwlatten
• Vullen van grote holle ruimten, naden en openingen in en 

rond muren en plafonds
• Afdichten van aansluitvoegen
• Dichten van voegen tussen licht vervormbare materialen
• Afdichtingen rond dakconstructies

BRANDWERING

Grijzig, brandwerend pistoolschuim op basis van gemodificeerde polyurethaan. 
Specifiek  voor het afdichten van wanden en deuromlijstingen die een brandweerstand vereisen tot RF 2 h.

TOEPASSINGEN:
 Compartimentering: afdichten tegen koude en warme rook
 Brandverspreiding vertragend (brandwerend) tot 120 min, Rf 2 h
 Niet toepasbaar voor afdichting en/of isolatie rond warme objecten (>+120°C) zoals bv. rookafvoerpijpen
 Kan ook gebruikt worden voor algemeen isolatie-, afdichting- en vulwerk
 Uitstekende hechting op de meest gangbare bouwmaterialen
 Sterk vullend vermogen
 Hoge bescherming tegen tocht, vocht en geluid 
 Voegbreedte: 6-40mm
 Overschilderbaar en afwerkbaar met pleister
 Binnen & buiten toepasbaar
 Applicatiesysteem: NBS (schroefsysteem)
 Opbrengst per L product: 48L PU schuim

ONDERGRONDEN:
Uitstekende hechting op de meeste ondergronden. Ook op moeilijke materialen zoals polyacrylaat, polycarbonaat, natuursteen, marmer, metalen, 
gepoederlakte oppervlakken en glas. 
Niet toepasbaar op PE, PP, Teflon® (PTFE/PFA/FEP), bitumineuze ondergronden.

750 ml
¢ Promafoam-C NBS®

VOORBEELDEN:

BRANDWEREND
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STOP OPSTIJGEND VOCHT!
SNEL · EENVOUDIG · DOELTREFFEND

SUPERSNEL & EENVOUDIG
Boren, injecteren en klaar

GEBRUIKSVRIENDELIJK
Solventvrij, niet bijtend & reukloos

PROPER
Geen risico op morsen dankzij
de precieze dosering

DOELTREFFEND
Defi nitieve bescherming &
perfecte spreiding in de muur

GOEDKOOP
1 koker vervangt 5L 
vloeibaar product
1 worst vervangt 10L 
vloeibaar product

DryStone_FolderA5_nl_fr_aug2015_v1.indd   1 28/07/15   14:57
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VOCHTWERING

310 ml (koker)· 600 ml (worst) · set (3 kokers + pistool + toebehoren) 
Solventvrij en gebruiksklaar injectiesysteem voor het blokkeren van opstijgend vocht.

TOEPASSINGEN:
 Algemeen toepasbaar tegen opstijgend vocht in binnen-, buiten- en spouwmuren
 Eenvoudig in te brengen met een kokerpistool of worstpistool in boorgaten in een horizontale 
mortelvoeg van de muur, boven de buitenpas. 
 Verspreidt zichzelf en vormt een efficiënte waterafstotende barrière.
 Geschikt voor de meeste gesteentes:

 • Volle baksteen
 • Snelbouwsteen
 • Tralieblokken
 • Betonblokken
 • Kalkzandsteen
 • Cellenbeton
 • Natuursteen, …

ONDERGRONDEN:
DryStone Gel kan gebruikt worden in muren opgetrokken in volle baksteen, snelbouwsteen, 
tralieblokken, betonblokken, kalkzandsteen, cellenbeton en natuursteen. Het kan zowel in 
binnen- als buitenmuren toegepast worden, maar ook in spouwmuren. Door de dampdiffusie van 
Rectavit DryStone Gel zullen de steen en de mortellaag perfect waterafstotend worden en zo de 
waterafstotende barrière vormen.

KLEUREN:
Wit, droogt transparant op

¢ Drystone Gel

Eveneens 
beschikbaar:

Drystone
Gids

De complete technische handleiding.
Vraag uw exemplaar aan via www.rectavit.be

STOP OPSTIJGEND VOCHT!
SNEL · EENVOUDIG · DOELTREFFEND

SUPERSNEL & EENVOUDIG
Boren, injecteren en klaar

GEBRUIKSVRIENDELIJK
Solventvrij, niet bijtend & reukloos

PROPER
Geen risico op morsen dankzij
de precieze dosering

DOELTREFFEND
Defi nitieve bescherming &
perfecte spreiding in de muur

GOEDKOOP
1 koker vervangt 5L 
vloeibaar product
1 worst vervangt 10L 
vloeibaar product

DryStone_FolderA5_nl_fr_aug2015_v1.indd   1 28/07/15   14:57

BINNEN & 
BUITEN VOCHTWERING

MADE IN 
BELGIUM

STOP STOPSTOP

LENGTE MUUR MUURDIKTE

1 koker 
volstaat 
voor:

4 m 10 cm

1,5 m 20 cm

1 m 30 cm

1 worst 
volstaat 
voor:

8 m 10 cm

5 m 14 cm

3 m 20 cm

MUURDIKTE
CM

MAX. 
BOORDIEPTE

CM
9 7

10 8

19 16

21 18

29 26

32 29

39 36

43 40

RENDEMENT: BOORDIEPTE:
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TOEBEHOREN
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TOEBEHOREN

EASY FIX TOEBEHOREN

EASY FIX APPLICATORS

PUR CLEANER NBS

NBS GUN COMPACT

EASY WIPES

NBS GUN DESIGN NBS PISTOOL vloer en 
dak 60 cm

NBS-PISTOOL vloer en 
dak 100 cm

1129 FAST FORWARD TOEBEHOREN

MATERIAALSLANG ERGOGRIP PISTOOL

CLEANING ADAPTOR

AANDRUKROL

SPUITTIP 40°

ECOGRIP GUN FLOOR & CEILING

SPUITTIP 65°

DISSOL SPRAY 

SPUITTIP 1129 FAST 
FORWARD 115°

DRYSTONE GEL ACCESSOIRES 

DRYSTONE GEL ACCESSOIRES 
Set van accessoires voor het injecteren 
van Drystone. Inhoud: 3 injectiebuisjes, 1 
adaptor voor worsten en 1 zwarte nozzle.

DRYSTONE WORSTPISTOOL
Worstpistool + set van accessoires voor 
het injecteren van Drystone. Inhoud: 
1 worstpistool, 3 injectiebuisjes, 1 
adaptor voor worsten en 1 zwarte 
nozzle.
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TOEBEHOREN

AFSTRIJKSPATEL

MASTIEKTUIT

Transparante mastiektuit met 
afsluitdop.

PE RUGVULLING

Rond profiel in geëxtrudeerd 
polyethyleenschuim voor het 
opvullen van grote voegen (12 
- 18mm)  aan deuren, ramen, 
muren, dak en vloeren.

SILICONE CLEANER

Universele reiniger voor 
het verwijderen van niet 
uitgeharde siliconen voegkit 
en voor het reinigen van 
vervuilde silicone voegen.

VOEGGLAD

Universele vloeistof voor 
het gladmaken van verse 
aangebrachte voegkit.

COX GESLOTEN ELECTRISCH PANASONIC TOOL

METAAL PROFESSIONEEL METAALPVC COX COX GESLOTEN

KOKERMES

TOEBEHOREN VOOR KIT

AFSTANDSHOUDERS PVC AFSTANDSHOUDERS HOUT

1 mm 
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm

1 mm 
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm

Spuitmond waarbinnen 2 component pro-
ducten onmiddellijk, gelijkmatig en continu 
vermengd worden. Injectiehuls voor che-
mische verankering in holle ondergronden.

CHIMFIX ACCESSOIRES

Zeefhuls voor chemische verankering
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TOEBEHOREN

DISSOL

LIJMVERWIJDERAAR EASY WIPES LOCTITE SF 7850 FAST ORANGE

PUR CLEANER PUR REMOVER

Universele reiniger en kleurloos synthe-
tisch oplos- en verdunningsmiddel. Voor 
het reinigen van lijmborstels en -spatels, 
pistolen en ander gereedschap. Voor het 
verwijderen van overtollige lijm, lijmvlek-
ken en -draden. Voor het verbreken van 
lijmverbindingen. Voor het reinigen en ont-
vetten van oppervlakken vóór het verlijmen.

Gebruiksklare lijmverwijderaar voor het 
week maken van lijm en bitumen en het 
verwijderen van het tapijt op chape, beton, 
tegels, hout kunststoffen. Verwijdert ook 
rubberstrepen, resten van watergedragen 
uitgeharde lijm zoals witte houtlijm, 
decoratielijm. Reiniger voor gereedschap. 
Heeft ontvettende eigenschappen

Vochtige reinigingsdoekjes voor het 
reinigen van niet-uitgeharde resten van 
silicone, PU schuim, lijmen, MS Polymer, 
... van handen, gereedschappen en diverse 
oppervlakken.

Universele handreiniger met puim, aloë 
vera, lanoline en jojoba olie op basis van 
een citrusschil-extract. Verwijdert vuil, 
vet, olie, teer, lijm, verf, epoxies, inkt, etc. 
Laat geen vette film na. Veroorzaakt geen 
irritatie.

Reiniger voor schuimpistolen, 
maar verwijdert ook niet-uitgehard 
polyurethaanschuim, polyurethaankit en 
polyurethaanlijm zoals Rectan, Structan, 
Structan Express, SuperFix, Rectavit 245 
& 247 parketlijmen.

Universele verwijderaar voor alle resten 
uitgehard polyurethaanschuim en -lijm op 
alle courante ondergronden

NBS GUN COMPACT

NBS GUN DESIGN

NBS GUN DESIGN - 60 CM NBS GUN DESIGN - 100 CM

CLICK & FIX GUN COMPACT CLICK & FIX GUN DESIGN

REINIGERS

TOEBEHOREN VOOR PU SCHUIM
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Verlijmen van 
gipskarton

Verlijmen van 
cellenbeton

Verlijmen van 
isolatieplaten

Verbeterde formule
Meer inhoud

+30% 
MEER M² 
PER BUS!

Nu ook beschikbaar:  
Easy Fix 17m2

Vraag ernaar bij uw verdeler!

FIX
EASY

17M2

+30%
M2 RENDEMENT

1=17m2
PLAATMATERIAAL

87
0m

l

+30%
M2 RENDEMENT

1=14m2

87
0m

l

CELLENBETON
1=35kg

25k
g

35
kg

POEDERLIJM

87
0m

l

1=130
INBOUWDOZEN

87
0m

l

SN
EL

H
EI

D

m2

FIX
EASY

17M2

FIX
EASY



1129 FAST FORWARD

Rond de grondplaat

Technische isolatie

Hellend dak afwerken: buiten Bouwakoestiek Bij zwembadbouw

Bij chape & pleisterwerken Hellend dak afwerken: binnen

Bij het opgaand metselwerk Raam- & deuropeningen

LIJM SPUITEN  AANDRUKKEN  KLAAR

Snelle spuitlijm tijdens alle bouwfasen

GRATIS DEMONSTRATIE
OP DE WERF !



Rectavit NV
Ambachtenlaan 4
B-9080 Lochristi
Tel. +32 (0)9 216 85 20
Fax +32 (0)9 216 85 30
info@rectavit.be 
www.rectavit.be
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