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Forbo Eurocol Nederland B.V. in Wormerveer is toonaangevend producent en leverancier van bouwtechnische producten
voor renovatie en nieuwbouw. Wij hebben ons gespecialiseerd in tegellijmen, voeg- en egalisatiemiddelen en de daarbij
behorende hulpmiddelen. Daarnaast fabriceren wij een serie vloerbedekkings- en wandbekledingslijmen, afwerkings-
producten zoals BetonDesign, LiquidDesign en parketproducten. Sinds 1972 is Forbo Eurocol een zelfstandig onderdeel 
binnen de internationale Forbo Groep. Onze producten vinden hun toepassing over de hele wereld onder de productnaam 
Eurocol en onder private label van industrie en groothandel.

PRODUCTONTWIKKELING
Forbo Eurocol Nederland B.V. behoort binnen de internationale
Forbo Groep. Hierbinnen dragen wij de Europese product
verantwoordelijkheid voor bouw en constructielijmen. Dit betekent
dat wij Research & Development vanuit Nederland coördineren. Een
team van specialisten houdt zich intensief bezig met het ontwikkelen
van nieuwe producten en het optimaliseren van bestaande
recepturen. Bij speciale projecten werken wij nauw samen met
onderzoeksinstituten en adviescentra.

HOOGWAARDIGE PRODUCTEN EN TECHNIEKEN
Onder het motto ‘eurocol – the strong connection’ voert Forbo Eurocol
een breed assortiment met een keur aan hoogwaardige kwaliteits
producten. Nagenoeg alle materialen produceren wij in eigen
fabrieken. Onze hoge kwaliteitsnorm waarborgen wij door een
nauwgezette en intensieve productiecontrole. Forbo Eurocol
investeert voortdurend in moderne productiemiddelen en processen.
Hierdoor worden onze producten altijd volgens de laatste stand van
techniek vervaardigd en voldoen ze aan de strengste kwaliteitseisen.

SNELLE LEVERING UIT VOORRAAD
Vanuit moderne, goed geoutilleerde magazijnen leveren wij al onze
producten uit voorraad aan de vakhandel. Met de herkenbare Forbo
Eurocoltrucks zorgen wij dagelijks binnen 24 uur voor een snelle en
betrouwbare levering op elke gewenste plaats in Nederland. Een hoge
servicegraad beschouwen wij als topprioriteit.

Forbo Eurocol Nederland B.V.

GARANTIE
Forbo Eurocol verstrekt op een aantal producten een schriftelijke
garantie van vijf tot tien jaar, afhankelijk van het type en de toepassing.
Bovendien garanderen wij de toepassing van ons lijm en voegsysteem
voor natte ruimten voor een periode van 6 jaar op waterdichtheid.
Tevens is er de mogelijkheid voor het afsluiten van een verzekerde
project garantie.

BEGELEIDING
Een kwaliteitsproduct alleen is nog geen garantie voor succes. Een
juiste toepassing en verwerking is minstens zo belangrijk. Daarom
hechten wij veel waarde aan duidelijke product en toepassing
handleidingen. Bovendien staat een team van technisch uitstekend
geschoolde medewerkers voor u klaar om u te adviseren. Advisering
vooraf en begeleiding tijdens de uitvoering van de werkzaamheden
vormen vaste onderdelen van onze totaalservice. Onze Technisch
commercieel adviseurs staan u graag bij om van ieder project een
succes te maken. Voor het juiste technisch advies kunt u uiteraard ook
onze internetsite www.eurocol.nl raadplegen.
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DUURZAME VERPAKKINGEN EN 
KLEURHERKENNING
Duurzaamheid vormt een vast onderdeel van het productieproces en 
de logistiek bij Forbo Eurocol Nederland B.V. Logisch dus dat dit ook tot 
uiting komt in de emmer-, doos- en zakverpakkingen. In 2014, hetzelfde 
jaar waarin Forbo Group ervoor koos het merk ‘eurocol’ prominenter 
naar voren te brengen, werd gestart met het gebruik van gerecycled 
materiaal voor verpakkingen. Bovendien kreeg iedere productgroep een 
eigen vaste kleur, voor betere herkenbaarheid. De verpakkingsemmer van 
682 Majolicol was als eerste aan de beurt. Deze emmer is voor 90% uit 
gerecycled materiaal gemaakt. Sindsdien hebben alle bouwproducten een 
duurzame verpakking. De verpakkingen van alle Eurocol-productgroepen 
zijn herkenbaar aan hun eigen kleur. De klant kan nu in één oogopslag zien 
of hij te maken heeft met een lijm, primer, voeg- of egalisatiemiddel.

MILIEU
Wij nemen onze verantwoordelijkheid ten aanzien van het milieu door 
de invoering van de bedrijfsinterne milieuzorg. Het milieuzorgsysteem is 
gecertificeerd door Lloyds volgens de eisen van de internationale norm 
EN-ISO 14001. Tevens zijn een aantal geselecteerde producten voorzien van 
het EC1(plus)-label en geschikt voor BREEAM.

ECO-LOGO
Naast duurzaamheidkeurmerken zoals DUBOkeur of EC1(plus)-label 
heeft Forbo Eurocol ook een eigen eco-logo. Niet al onze producten die 
milieuvriendelijk en duurzaam zijn hebben een extern keurmerk. Om dit 
helder te communiceren hebben we deze producten van een eigen 
duurzaamheidslabel voorzien. Een voor de klant herkenbaar eco-logo, 
waardoor bewust gekozen kan worden voor een duurzaam product, 
ongeacht of dit eerst door een extern bureau is getest en gecertificeerd.

MVO-BELEID
Voor de effecten van onze bedrijfsactiviteiten op mens, milieu en bedrijfs-
voering voert Forbo Eurocol een structureel MVO-beleid. Het synoniem 
‘duurzaamheid’ is hierbij het sleutelwoord bij al onze investeringen en 
werkprocessen. Om maatschappelijk verantwoord ondernemen tot een 
succes te maken, is het een vast onderdeel van ons strategisch beleid. Met 
een concreet stappenplan tot 2020. Onze 682 Majolicol en 765 Ecolight zijn 
bijvoorbeeld de eerste tegellijmen op de markt met DUBOKEUR® merk. 
Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website www.eurocol.nl. 

TEGELLIJMEN
Forbo Eurocol voert een uitgebreid programma pasta- en stofarme 
poedertegellijmen. Hiermee kunt u alle soorten keramische wand- en 
vloertegels, natuursteen en mozaïek probleemloos verlijmen op vrijwel elke 
ondergrond.

VOEGPRODUCTEN
Voor voegproducten vindt u binnen het Forbo Eurocol-programma  
altijd de juiste toepassing. Of het nu gaat om stofarm, waterdichtheid 
flexibiliteit of zuurbestendigheid, wij bieden u altijd een sluitende 
oplossing.

EGALISATIEMIDDELEN
Voor de egalisatie van alle soorten ondergronden vindt u binnen het  
assortiment van Forbo Eurocol beslist het juiste product. Voor iedere  
wand en vloer bieden wij u een oplossing op maat. Tevens zijn bijna alle 
egalisatiemiddelen stofarm dus beter voor mens en milieu.

VOORSTRIJK- EN HULPMIDDELEN
Forbo Eurocol biedt u een gevarieerd programma voorstrijk- en 
hulpmiddelen waardoor u voor elke ondergrondsamenstelling een 
geschikt product vindt.

AFDICHTINGSMIDDELEN
Vooral voor tegelwerk in zogeheten ‘natte ruimten’, zoals badkamers en 
doucheruimten, bieden wij u hoogwaardige waterkerende materialen en 
systemen voor een gegarandeerd waterdicht resultaat.

BETONDESIGN
Voor een hightech industriële uitstraling met bijbehorende kwaliteit en 
duurzaamheid kunt u wanden en vloeren afwerken met BetonDesign. 
Deze snelle en probleemloze afwerking is in verschillende kleuren 
verkrijgbaar en heeft een fraaie ‘betonlook’ als eindresultaat. 
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4

Het gegarandeerde waterdichte lijm- en voegsysteem van Forbo Eurocol Nederland B.V. 
voor natte ruimten

• Een waterdicht en flexibel totaalsysteem.

• Rekent definitief af met lekkage (schade) en ondervangt spanningen in wanden en vloeren.

• Geen rot meer van de ondergrond en loskomende c.q. scheurende tegels.

• Geschikt voor nieuwbouw en renovatie.

• Toe te passen op alle soorten ondergronden.

• Met schriftelijke garantie.

• Ruim 15 jaar probleemloze ervaring.

Waterdicht lijmen en voegen
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De producten voor dit systeem zijn gekenmerkt met: 
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VOORSTRIJKMIDDELEN

EGALISATIES

AFDICHTINGEN

PASTATEGELLIJMEN

POEDERTEGELLIJMEN

VOEGEN

DIVERSEN EN SYSTEMEN

BETONDESIGN

GEREEDSCHAPPEN

PRODUCTWIJZER

Het voorstrijkmiddel: 099 DISPERSIEPRIMER.

Een wapeningsband in combinatie met een elastische afdichtpasta

voor horizontale en verticale hoekaansluitingen (pasta rondom

afvoerput en leidingdoorvoer): 063 EUROBAND in combinatie met

685 EUROCOAT.

Een blijvend elastische vochtbestendige pastategellijm voor

wandtegels zoals 681 MARMERCOL, 682 MAJOLICOL,

686 SUPERCOL, 688 ELASTIFIX of 2000 BOUWPASTA.

Een waterdichte en flexibele poedertegellijm voor vloertegels:

705 SPECIAALLIJM of 711 UNIFLEX.

Een snelafbindend, waterdicht en enigszins flexibel voegmateriaal,

706 SPECIAALVOEG WD of een waterdicht en enigszins flexibel

voegmateriaal type 717 EUROFINE WD voor wand en vloertegels.

Een hoogwaardige, schimmelbestendige sanitairkit voor het afkitten

van alle in en uitwendige aansluitingen e.d.: 880 EUROSEAL SILICONE.

AFDICHTINGENEGALISATIESVOORSTRIJK
MIDDELEN LIJMEN VOEGEN DIVERSEN BETONDESIGN
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VOOR-
BEHANDELING
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Voorstrijkmiddelen

Verbruik

sterk afhankelijk van de conditie 
van de ondervloer.

Verpakking
Combinatieverpakking à 10 en 
3 kg.

Verbruik

Verpakking
Jerrycan à 10 kg.

Verbruik

gebruikte roller of kwast.

Verpakking
Emmer à 14, 7 en 1,5 kg.

Verbruik

Verpakking
Jerrycan à 10 kg.
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021 EUROBLOCK RENO

044 EUROPRIMER MULTI

051 EUROPRIMER QUARTZ

099 DISPERSIEPRIMER

2-componenten epoxyprimer.
Toepassing: Voor het renoveren en optimaliseren van matige, afzandende
dekvloeren. Goed indringend vermogen. In twee lagen ook geschikt als
vochtscherm. Eveneens geschikt voor buitentoepassingen.

Universeel voorstrijkmiddel.
Toepassing: Voor het verbeteren van de hechting van egalisatiemiddelen
en poedertegellijmen op alle steenachtige ondervloeren en anhydriet.
Eveneens geschikt voor houten vloeren, oude vastliggende en water  
bestendige lijmrestanten, asfaltvloeren, terrazzo, keramisch tegelwerk etc.
Geschikt voor binnen en buiten.

Vochtbestendig voorstrijkmiddel.
Toepassing: Voorstrijkmiddel voor tegel over tegel, bijv. bestaand
wand en vloertegelwerk en betonemaille, waarover nieuwe tegels worden
verlijmd of welke afgewerkt worden met een cement of gipsgebonden
wandegalisatie. Geschikt voor wand en vloer en vloerverwarming
constructies. Geschikt voor binnen.

Impregnerend voorstrijkmiddel voor wanden en vloeren.
Toepassing: Verbetering van de hechting van afdichtingsmiddelen,
tegellijmen en egalisatiemiddelen op alle absorberende gips en
cementgebonden wanden en vloeren, plaatmaterialen e.d.
Geschikt voor binnen en buiten.



Egalisatiemiddelen  WAND

658 WANDOFORTE

955 WANDOSTUC

957 WANDOQUICK

Cementgebonden wandegalisatie.
Toepassing: Voor het egaliseren en herstellen van cementgebonden en
andere steenachtige wanden, zoals beton, gasbeton, kalkzandsteen e.d.
waarop tegelwerk aangebracht dient te worden. Vanaf 2 tot max. 10 mm
laagdikte. Geschikt voor binnen en buiten.

Cementgebonden, snelafbindend stucmortel voor wanden.
Toepassing: Voor het egaliseren en herstellen van cementgebonden en 
andere steenachtige wanden, zoals beton, cellenbeton, kalkzandsteen e.d. 
evenals gipsachtige wanden zoals gipsplaten, gipsblokken e.d. waarop 
tegelwerk aangebracht dient te worden. Toepasbaar in binnensituaties in 
laagdiktes van 2 tot 30 mm. De mortel is geschikt voor verwerking met een 
spuitmachine.

Cementgebonden snelafbindende wandegalisatie.
Toepassing: Voor het egaliseren en herstellen van cementgebonden en
andere steenachtige wanden, zoals beton, cellenbeton, kalkzandsteen
e.d., in laagdiktes van 2 tot 50 mm, waarop tegelwerk aangebracht dient te
worden. Geschikt voor binnen en buiten.

Verbruik
Ca. 1,5 kg/m² per mm laagdikte.

Verpakking
Zak à 25 kg.

Verbruik
Ca. 1,1 kg/m² per mm laagdikte.

Verpakking
Zak à 20 kg.

Verbruik
Ca. 1,1 kg/m² per mm laagdikte.

Verpakking
Zak à 20 kg.
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Egalisatiemiddelen op gipsbasis  VLOER

920 EUROPLAN ALPHY

944 EUROPLAN ALPHY QUICK

Zelfuitvloeiende en spanningsvrij afbindende anhydrietegalisatie.
Toepassing: Voor het egaliseren van calciumsulfaatgebonden onder
vloeren, welke met bijv. keramische tegels of natuursteen dienen te
worden belegd. Vanaf 2 tot max. 30 mm laagdikte. Geschikt voor binnen.

Gipsgebonden sneldrogende, standvaste gipsgebonden
reparatiemortel.
Toepassing: Voor het opvullen van diepe gleuven, gaten en oneffenheden
in gipsgebonden vloeren en wanden. Door de fijne structuur van de
mortel is het mogelijk om praktisch naar nul millimeter uit te smeren en
de reparatieplek zeer glad af te werken. Tevens kan deze reparatiemortel
worden toegepast in natte ruimten, mits de ondergrond wordt afgewerkt
conform de richtlijnen van het Eurocol waterdicht tegelwerk systeem.
Maximum laagdikte: 50 mm. Geschikt voor binnen.

Verbruik
Ca. 1,5 kg/m² per mm laagdikte.

Verpakking
Zak à 23 kg.

Verbruik
Ca. 1,5 kg/m² per mm laagdikte.

Verpakking
Zak à 23 kg.
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Egalisatiemiddelen op cementbasis  VLOER

922 EUROPLAN FLASH

923 EUROPLAN EXTREME

Sneldoorhardend cement voor het maken van zand/cementdekvloeren.
Toepassing: Voor het maken van snelafbindende zand/cementdekvloeren
waarop na ca. 1 dag vloertegels gelijmd kunnen worden. Geschikt voor binnen
en buiten.

Cementgebonden, sneldrogende, stofarme, vocht- en vorstbestendige
vloeregalisatie en gietmortel voor steenachtige ondergronden.
Toepassing: Geschikt voor gebruik in zgn. natte ruimten, zwembaden en
in diverse buitentoepassingen zoals balkons en terrassen. Tevens geschikt
voor het aangieten van afvoerdrains, afvoerputten, leidingsleuven en i.c.m.
(electrische) vloerverwarming. De vloeregalisatie kan in een laagdikte van
2  20 mm in één bewerking worden aangebracht

Verbruik
1:4  3,5 kg/m² per cm laagdikte.
1:5  2,8 kg/m² per cm laagdikte.

Verpakking
Zak à 20 kg.

Verbruik
Ca. 1,5 kg/m² per mm laagdikte.

Verpakking
Zak à 23 kg.
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Egalisatiemiddelen op cementbasis  VLOER

975 EUROPLAN SPECIAL

990 EUROPLAN DIRECT

991 EUROPLAN DIRECT RAPID

Cementgebonden zelfuitvloeiend egalisatiemiddel voor
steenachtige ondervloeren.
Toepassing: Voor het egaliseren in laagdiktes vanaf 2 tot max. 8 mm van
cementgebonden en andere steenachtige ondervloeren, welke met bijv.
keramische tegels of natuursteen worden belegd.
Geschikt voor binnen.

Cementgebonden zelfuitvloeiend en zeer hoogwaardig
egalisatiemiddel met ingebouwde primer.
Toepassing: Voor het rechtstreeks egaliseren van steenachtige ondervloeren
zonder het gebruik van een primer. In combinatie met 811 Renovezels
eveneens uitstekend geschikt voor op houten vloeren (platen).
Nagenoeg spanningsvrij. Bureaurolstoelvast.
Caseïnevrij. Hoge drukvastheid.
Laagdikte: vanaf 1 mm tot maximaal 20 mm.
Geschikt voor binnen en onder parket.

Cementgebonden sneldrogend, zelfuitvloeiend en zeer hoogwaardig
egalisatiemiddel met ingebouwde primer.
Toepassing: Voor het rechtstreeks egaliseren van steenachtige onder
vloeren zonder het gebruik van een primer. Nagenoeg spanningsvrij.
Bureaurolstoelvast. Hoge drukvastheid.
Na ca. 1  2 uur beloopbaar, na ca. 3  4 uur belegbaar met vloerbedekking.
Laagdikte: vanaf 1 mm tot maximaal 20 mm. Geschikt voor binnen en
onder parket.

Verbruik
Ca. 1,5 kg/m² per mm laagdikte.

Verpakking
Zak à 23 kg.

Verbruik
Ca. 1,5 kg/m² per mm laagdikte.

Verpakking
Zak à 23 kg.

Verbruik
Ca. 1,5 kg/m² per mm laagdikte.

Verpakking
Zak à 23 kg.
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945 EUROPLAN SOLID

960 EUROPLAN SUPER

Zeer glad af te werken, sneldrogende en standvaste reparatiemortel.
Toepassing: Voor het opvullen van diepe gleuven en voor het uitvlakken
en repareren van traptreden en kleine vloeroppervlakken, binnen.
Ook geschikt voor het vullen van gaten, gleuven en oneffenheden in
cementgebonden en andere steenachtige vloeren. Door de fijne structuur
van de mortel is het mogelijk om praktisch naar nul millimeter uit te smeren
en de reparatieplek zeer glad af te werken. Maximum laagdikte : 50 mm.

Cementgebonden zelfuitvloeiend egalisatiemiddel voor steenachtige
ondervloeren.
Toepassing: Voor het egaliseren in laagdiktes vanaf 2 tot max. 10 mm
van cementgebonden en andere steenachtige ondervloeren, welke
met bijv. keramische tegels of natuursteen worden belegd. Caseïnevrij.
Bureaurolstoelvast. Hoge drukvastheid. Geschikt voor binnen en onder parket.

Verbruik
Ca. 1,5 kg/m² per mm laagdikte.

Verpakking
Zak à 23 kg.

Verbruik
Ca. 1,5 kg/m² per mm laagdikte.

Verpakking
Zak à 23 kg.
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Verpakking
Doos à 100 m¹.
Doos à 4x25 m¹.
150 mm breed.
12 m¹ 063/4 kg 685 (DHZ).

Verbruik
Als kimafdichting in combinatie 
met 063 Euroband: 250-350 g/m¹. 
Als waterdicht voorstrijkmiddel: 
250-350 g/m².

Verpakking
Emmer à 14 kg, emmer à 7 kg.
4 kg 685/12 m¹ 063 (DHZ).
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Afdichtingsmiddelen

Verbruik/
mengverhouding
3 kg op 50 kg cement.

Verpakking
Jerrycan à 10 kg.
Can van 2,5 kg.

Hecht- en toeslagmiddel voor mortels.
Toepassing: Mengvloeistof voor klopmortels, waarmee tegels worden
aangebracht, voor de waterdichtheid. Tevens geschikt als hechtings
verbeterend middel i.c.m. grestegels en voor klopspecie en/of kritische
ondergronden.
Geschikt voor binnen en buiten.

Wapeningsband i.c.m. 685 Eurocoat voor een waterdichte (hoek)
aansluiting.
Toepassing: Flexibel kunststofband voor in ‘natte ruimten’.

Flexibele en waterdichte afdichtpasta.
Toepassing: Voor het afdichten van horizontale en verticale
hoekaansluitingen i.c.m. 063 Euroband bij tegelwerk in ‘natte ruimten’,
zoals douchecellen, badkamers, spoelkeukens e.d. Voor het afdichten
van doorvoerleidingen, afvoerputten e.d. Als waterdichte laag op
vochtgevoelige wanden en vloeren, zoals bijv. op houten vloeren in
natte ruimten bij het verlijmen van tegels met 705 Speciaallijm i.c.m. een
douchebak of bad. Geschikt voor binnen.

055 EURODICHT

063 EUROBAND

685 EUROCOAT



Afdichtingsmiddelen

Verbruik

laag van 2 mm.

Verpakking
Zak à 20 kg.

Verbruik
Meters voeg per koker van 310 ml 
voor verschillende voegmaten. 

Breedte x diepte Verbruik
4 x 6 mm: 12,9 m1 

6 x 6 mm: 8,6 m1

8 x 6 mm: 6,4 m1

 12 x 8 mm: 3,2 m1

 16 x 10 mm: 1,9 m1

 20 x 12 mm: 1,3 m1

Verpakking
Koker à 310 ml, 12 stuks in doos. 
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Hoogwaardige universele sanitairkit.
Toepassing: Siliconenkit voor het duurzaam elastisch afdichten van
bouw en sanitairvoegen. Geschikt voor het afdichten van keramische
tegels, wastafels, aanrechtbladen, douchebakken en baden.
U.V., vocht, weer en schimmelbestendig volgens ISO 846 A+B.
Kleur: transparant, wit, zilvergrijs, Manhattangrijs, grijs, antraciet, Jasmin,
trijs (transparant grijs) en Buxy.
Niet geschikt voor natuursteen.

Cementgebaseerde, waterdichte en flexibele afdichting.
Toepassing: Voor het waterdicht afwerken van steenachtige
ondergronden op balkons en terrassen waarover tegelwerk wordt
aangebracht. Voor het beschermen van betonbewapening in bijv.
zwembaden a.g.v. indringend vocht.
Voor het afdichten van steenachtige wanden ter voorkoming van
vochtdoorslag, bijv. bij intensief te gebruiken doucheruimtes. Door de
hoge mate van flexibiliteit een groot spanningsopnemend vermogen.
Geschikt voor binnen en buiten.

880 EUROSEAL SILICONE

730 ISOFLEX

881 EUROSEAL PU 

Zeer hoogwaardige afdichtingskit op basis van 2-componenten 
polyurethaan.
Toepassing: PUgebaseerde afdichtingskit voor het snel en duurzaam 
afdichten van voegen rondom doucheputten en douchegoten. Hecht 
uitstekend op rvs en kunststoffen. 
Kleur: grijs. 
Geschikt voor binnentoepassingen en voor natuursteen.

Verbruik*  
Afvoerput 15 x 15 cm ca. 30 ml.
Afvoerdrain 70 cm ca. 75 ml.
*Afhankelijk van voegbreedte 
(min. 5 mm) en diepte. 

Verpakking
Koker à 250 ml, 12 stuks in doos.



Classificatiecodes pasta- en poedertegellijmen

Classificatie hechtsterkten
De eisen waaraan een tegellijm moet voldoen zijn vastgelegd in 
de Europese Norm EN 12004. Sinds april 2004 mag er geen enkele 
tegellijm meer binnen Europa worden verkocht en toegepast die niet is 
getest conform de eisen van deze CE-markering. Op elke tegellijm dient 
vermeld te staan aan welke classificatie deze voldoet.

Onderscheid
Er wordt onderscheid gemaakt tussen cementgebonden ‘C’, 
dispersie-‘D’ en reactieve ‘R’ lijmen. Voor ieder type lijm gelden 
basiseisen ‘1’ en additionele eisen ‘2’. 

Poedertegellijmen
Een cementgebonden lijm die alleen voldoet aan de basiseisen is 
geclassificeerd als een C1-lijm. Dit houdt in dat de hechtsterkten na een 
aantal basistesten minimaal 0,5 N/mm² zijn. Voor cement-gebonden 
lijmen zijn dit de volgende testen:

• Droge hechtsterkte; hechting van de lijm na 28 dagen opslag bij   
 droge omstandigheden.
• Hechtsterkte na 7 dagen droog en 21 dagen vochtbelasting.
• Vorst/dooi cycli; hechting bepalen na 25 keer vorst/dooibelasting.
• Warmtebelasting; hechting 14 dagen droog en 14 dagen bij 70 °C.
• Open tijd; hechting na 28 dagen bij het plaatsen van een tegel na  
 20 minuten in het lijmbed.

Additionele eisen
Voldoet een cementgebonden lijm ook aan de additionele eisen 
waarbij de hechtsterkten minimaal 1 N/mm² moeten zijn, dan is deze 
geclassificeerd als een C2-lijm.

Optionele kenmerken
Ook kan een lijm nog worden ingedeeld/geclassificeerd voor een aantal 
speciale toepassingen. 
Mogelijkheden hiervoor zijn o.a.:

F (fast setting) snelle hechtsterkte; een lijm haalt na 6 uur een sterkte van 
0,5 N/mm².
T (tile slip)  zakproef; norm tegel zakt niet meer dan 0,5 mm.
E (extended open time) verlengde open tijd (0,5 N/mm² als de tegel 
pas na 30 minuten in het lijmbed wordt geplaatst en na 28 dagen de 
hechtsterkte wordt gemeten).

Pastategellijmen
Een pastategellijm op dispersiebasis dient te voldoen aan wettelijk Europees 
gestelde basiseisen. Een pastategellijm geclassificeerd als D1 dient te  
voldoen aan de volgende fundamentele eisen:
• Droge (aanvangs)hechtsterkte > 1 N/mm²; hechting van de lijm 
 na 14 dagen opslag bij droge omstandigheden.
• Warmtebelasting > 1 N/mm²; hechting van de lijm na verwarming  
 op 70 °C en na 24 uur afkoelen.
• Open tijd > 0,5 N/mm²; hechting gemeten na 28 dagen bij het   
 plaatsen van een tegel in de lijm na 20 minuten.

Additionele eisen
Voldoet een pastategellijm naast de fundamentele eisen ook aan de 
additionele eisen, dan is er sprake van een D2 geclassificeerde lijm.
• Hechtsterkte na waterbelasting > 0,5 N/mm²; hechting van de lijm  
 na 7 dagen opslag bij droge omstandigheden en 7 dagen water-  
 belasting.
• Warmtebelasting > 1 N/mm²; hechting van de lijm na verwarming  
 op 70 °C, waarbij het proefstuk rechtstreeks uit de oven wordt 
 gemeten.

Optionele kenmerken
Voor pastategellijmen zijn nog een aantal specifieke eigenschappen 
te meten, namelijk: T (tile slip) < 0,5 mm; zakproef; normtegel van 
200 g/100 cm² zakt niet meer dan de eis. E (extended open time) 
> 0,5 N/mm²; verlengde open tijd – als men de tegel pas na 
30 minuten in het lijmbed plaatst en na 28 dagen de hechtsterkte 
(trekkracht) meet.

 Tabel:  CE-markering classificatie volgens EN 12004

   Poedertegellijmen:

 C1 Normale cementgebonden lijm met basiseigenschappen

 C2 Verbeterde cementgebonden lijm met additionele eigenschappen

   Pastategellijmen:

 D1 Normale dispersielijm met basiseigenschappen

 D2 Verbeterde dispersielijm met additionele eigenschappen

   Reactieve lijmen (epoxy):

 R1 Normale reactieve lijm met basiseigenschappen

 R2 Verbeterde reactieve lijm met additionele eigenschappen

   Klassen:

 F Voldoet aan de eisen voor snelle hechtsterkte

 T Voldoet aan de eisen voor zakproef

 E Voldoet aan eisen verlengde open tijd

Hogere eisen
Forbo Eurocol Nederland B.V. is van mening dat de laboratoriumwaardes om een norm te halen soms in de praktijk niet voldoende zijn. Het komt in de 
praktijk namelijk veelvuldig voor dat de hechting van de lijm negatief wordt beïnvloed door de heersende omstandigheden. Juist hierdoor kiezen wij 
ervoor om onze producten te testen en te ontwikkelen op waardes ruim boven de norm.
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681 MARMERCOL                                                                   

Superelastische, witte pastategellijm.
Toepassing: Voor het verlijmen van lichtgekleurd natuursteen, 
glasmozaïek en keramische wandtegels op vrijwel alle wanden, zoals 
cementgebonden en/of gipsgebonden materialen, plaatmaterialen en 
bestaand tegelwerk. Tevens geschikt voor het verlijmen van vloertegels  
op absorberende wanden. Geschikt voor binnen en buiten.

686 SUPERCOL                                                                      

Elastische pastategellijm.
Toepassing: Voor het verlijmen van keramische wandtegels, mozaïek 
en natuursteen (donkergekleurd) op vrijwel alle binnenwanden, zoals 
cementgebonden en/of gipsgebonden materialen, plaatmaterialen en 
bestaand tegelwerk. Tevens geschikt voor het verlijmen van vloertegels  
op absorberende wanden. Geschikt voor binnen.

682 MAJOLICOL                                                                      

Superelastische pastategellijm.
Toepassing: Voor het verlijmen van keramische wandtegels, mozaïek 
en natuursteen (donkergekleurd) op vrijwel alle wanden, zoals cement-
gebonden en/of gipsgebonden materialen, plaatmaterialen, bestaand 
tegelwerk en buitengevelisolatiesystemen. Tevens geschikt voor het 
verlijmen van vloertegels op absorberende wanden. Geschikt  
voor binnen en buiten.

688 ELASTIFIX                                                                        

Elastische pastategellijm voor het verlijmen van grootformaat en 
zware tegels op wanden.
Toepassing: Voor het verlijmen van m.n. zware en grootformaat tegels, 
mozaïek, natuursteen (behalve marmer), bouw- en isolatieplaten e.d. op 
vrijwel alle binnenwanden, zoals cementgebonden en/of gipsgebonden 
materialen, plaatmaterialen en bestaand tegelwerk. Tevens geschikt voor 
het verlijmen van vloertegels op absorberende wanden. Geschikt voor 
binnen.

690 TEGELPASTA

Pastategellijm.
Toepassing: Voor het verlijmen van keramische wandtegels op vorm- 
vaste starre binnenwanden, zoals cementgebonden en/of gipsgebonden 
stucwerk en bestaand tegelwerk. Geschikt voor binnen.

Pastategellijmen

Verpakking
Emmer à 7 kg.

Verpakking
Emmer à 14, 7 en 4 kg.
Doos à 12x1,5 kg.

Verpakking
Emmer à 18 kg.

Verpakking
Emmer à 15 kg.

Verpakking
Emmer à 16, 8 en 4 kg.
Doos à 12x1,5 kg.
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2000 BOUWPASTA

Universele, elastische pastategellijm.
Toepassing: Voor het verlijmen van keramische wandtegels, mozaïek, 
natuursteen (donkergekleurd), bouw- en isolatieplaten e.d. op vrijwel alle 
binnenwanden, zoals cementgebonden en/of gipsgebonden materialen, 
plaatmaterialen en bestaand tegelwerk. Tevens geschikt voor het verlijmen 
van vloertegels op absorberende wanden. Geschikt voor binnen.

Pastategellijmen

Verpakking
Emmer à 18 en 8 kg.

VERBRUIK PASTATEGELLIJMEN
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Type tegellijm

681  MARMERCOL +++   +++* ++ 

682  MAJOLICOL +++   +++* ++ 

686  SUPERCOL + ++ + 

688  ELASTIFIX + ++ + 

690  TEGELPASTA - + + 

2000  BOUWPASTA ++ ++ ++ 

Onderlinge verschillen tussen pastategellijmen

De vlakheid van de ondergrond en type tegel zijn bepalend voor de keuze 
van de vertanding van de lijmkam. Voor tegelwerk op buitengevels de 
tegels zodanig verlijmen dat het vlak van zowel de tegel als de ondergrond

met minimaal 80% pastategellijm is bedekt. Voor binnenwanden is een 
minimum lijmcontactvlak van 60% vereist, verdeeld over het gehele 
oppervlak van de tegel en de ondergrond.

Vertanding nr. 18
 

Vertanding nr. 19 4x4 mm  
 

Vertanding nr. 12 6x6 mm

16

* niet geschikt voor onderwatertoepassingen.
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036 SUPERCONTACT                                                                   

Universele hechtmortel.
Toepassing: Cementpap voor het in de specie leggen van (grootformaat) 
keramische vloertegels, m.n. voor zeer gesloten grestegels met een geringe 
vochtopname < 1%, voor extra hechting en een volledig contactvlak 
tussen tegel en speciebed. Tegellijm voor het verlijmen van grootformaat 
vloertegels op zeer verse cementdekvloeren. Hechtingverbeterend middel 
voor raapmortels, zet- en klopspecie op kritische ondergronden. Geschikt  
voor binnen en buiten.

704 FLEXTERN                                                                      

Waterdichte en vorstbestendige poedertegellijm voor vloeren.
Toepassing: Voor het verlijmen van keramische vloertegels op 
buitenvloeren, zoals terrassen en balkons. Ook zeer geschikt voor 
binnenvloeren, speciaal waar een hoge vochtbelasting wordt verwacht. 
Geschikt voor binnen en buiten.

708 TEGELLIJM SUPER

Flexibele poedertegellijm voor wand- en vloertegels op vrijwel alle 
ondergronden.
Toepassing: 
vloertegels, mozaïek en vlakke natuursteen op vrijwel alle ondergronden, 
zoals bestaand tegelwerk, granito en vloerverwarmingsconstructies. Zeer 
geschikt voor toepassing op houten vloeren. Geschikt voor binnen.  

705 SPECIAALLIJM                                                                  

Waterdichte en flexibele poedertegellijm voor wand- en vloertegels 
op vrijwel alle ondergronden.
Toepassing:  
wand- en vloertegels, mozaïek en vlak donkergekleurd natuursteen 
splijttegels, porcellanato grestegels met een zeer geringe vochtopname  
op vrijwel alle ondergronden, zoals beton, bestaand tegelwerk, granito, 
vloerverwarmingsconstructies e.d. Zeer geschikt voor gebruik in ‘natte 
ruimten’ en zwembaden. Geschikt voor binnen en buiten.

691 TEGELLIJM                                                                      

Poedertegellijm voor wand- en vloertegels op vormvaste 
ondergronden.
Toepassing: Voor het verlijmen van keramische wand- en vloertegels, 
mozaïek en vlakke natuursteen op constructief vormvaste ondergronden. 
Niet geschikt voor tegels met een vochtopname van < 1%, getest conform 
EN 14411.  Geschikt voor binnen.

Poedertegellijmen

Verpakking
Zak à 25 kg.

Verpakking
Zak à 25 kg.
Doos à 5x5 kg.

Verpakking
Zak à 25 kg.

Verpakking
Zak à 25 kg.
Doos à 5x5 kg.

Verpakking
Zak à 25 kg.
Doos à 5x5 kg.
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709 SUPERFLEX

711 UNIFLEX

720 UNICOL

725 ALPHYCOL

765 ECOLIGHT

Flexibele poedertegellijm voor wand- en vloertegels op vrijwel alle 
ondergronden.
Toepassing: Vloertegels, mozaïek en vlakke natuursteen op vrijwel alle onder
gronden zoals hout, bestaand tegelwerk, granito en vloerverwarmingscon
structies. Ook geschikt voor wandtegels op niet geheel vlakke wanden (bijv. 
kalkzandsteen) en nietabsorberende tegels op nietabsorberende wanden.
Kleur: grijs.

Witte, waterdichte en flexibele poedertegellijm voor wand- en
vloertegels.
Toepassing: Geschikt voor wit en lichtgekleurd natuursteen, glasmozaïek
en marmer op vrijwel alle ondergronden, zoals hout, bestaand tegelwerk,
granito en vloerverwarmingsconstructies e.d. Voor ‘natte ruimten’ en
zwembaden. Geschikt voor binnen en buiten.

Witte middenbedlijm voor wanden en vloeren.
Toepassing: Voor het verlijmen van alle soorten natuursteen, waarbij
kleine dikteverschillen opgevuld dienen te worden. Tevens geschikt
voor grootformaat (gres)tegels en natuursteen op onregelmatige
ondergronden. Geschikt voor binnen en buiten en vloerverwarmings
constructies.

Gipsgebonden poedertegellijm voor anhydriet.
Toepassing: Voor het verlijmen van keramische vloertegels en natuursteen
op calciumsulfaatgebonden (anhydrietgebonden) gietdekvloeren. Geschikt
voor vloerverwarmingsconstructies. Restvochtgehalte ≤ 1%. Geschikt voor
binnen.

Milieuvriendelijke, stofarme poedertegellijm.
Toepassing: Voor de verlijming van keramische wand en vloertegels,
alsmede donkergekleurd natuursteen, op nagenoeg alle cementgebonden
ondergronden zoals beton, zand/cementdekvloeren, vloerverwarmings
constructies e.d. Zeer geschikt voor grootformaat wandtegelwerk en natte
ruimten. Geschikt voor binnen en buiten.

Verpakking
Zak à 25 kg.

Verpakking
Zak à 25 kg.
Doos à 5x5 kg.

Verpakking
Zak à 25 kg.

Verpakking
Zak à 25 kg.

Verpakking
Zak à 25 kg.

Poedertegellijmen
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795 UNI-QUICK                                                                   

Snelafbindende poedertegellijm. Watervast en vorstbestendig.
Toepassing: Universele en snelafbindende lijm voor het verlijmen van 
tegelwerk, mozaïek en donkergekleurd natuursteen op wanden en vloeren. 
Geschikt voor gebruik in ‘natte ruimten’ en zwembaden. Geschikt voor 
binnen en buiten.

Poedertegellijmen

Verpakking
Zak à 25 kg.
Doos à 5x5 kg.
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Type poedertegellijm

M.u.v. 691 Tegellijm zijn 
alle lijmen geschikt voor 
drooggeperste grestegels met 
een vochtopname < 1%, getest 
conform EN 14411.

VERBRUIK/VERTANDING POEDERTEGELLIJMEN
De vlakheid van de ondergrond en het type tegel zijn bepalend voor de 
keuze van de vertanding van de lijmkam. Voor tegelwerk op buitenvloeren en 
-wanden de tegels zodanig verlijmen dat het gehele vlak van zowel de tegel 
als de ondergrond met poedertegellijm is bedekt (lijmcontactvlak van 

100%). Dit geldt ook  voor grootformaat tegelwerk en zwaarbelaste binnen-
vloeren, zoals bijv. winkel- en magazijnvloeren. Voor normaal gebruikte 
binnenvloeren is een minimum lijmcontactvlak van 80% vereist, gelijkmatig 
verdeeld over het gehele oppervlak van de tegel en de ondergrond.

Vertanding nr. 19 4x4 mm 
Verbruik ca. 1,75 kg/m²
m.u.v. 765 ca. 1,1 kg/m² 

Vertanding nr. 12 6x6 mm 
Verbruik ca. 2,5 kg/m²
m.u.v. 765 ca. 1,7 kg/m²

Vertanding nr. 13 8x8 mm 
Verbruik ca. 3,5 kg/m²
m.u.v. 765 ca. 2,2 kg/m²

Vertanding nr. 14 10x10 mm
Verbruik ca. 4 kg/m²
m.u.v. 765 ca. 2,8 kg/m²

Vertanding nr. 15
Verbruik ca. 5 kg/m²

Vertanding B/F nr. 20 6x6 mm
Verbruik ca. 2,7 kg/m²
m.u.v. 765 ca. 1,8 kg/m²

Vertanding B/F nr. 21 8x8 mm
Verbruik ca. 3,7 kg/m²
m.u.v. 765 ca. 2,3 kg/m²

Onderlinge verschillen tussen poedertegellijmen

036 SUPERCONTACT Vloeibed ++ + +

691 TEGELLIJM Dunbed - - -

704 FLEXTERN Dunbed +++ ++ ++

705 SPECIAALLIJM Dunbed ++ ++ ++

708 TEGELLIJMSUPER Dunbed - +++ -

709 SUPERFLEX Dunbed - ++ +

711 UNIFLEX Dunbed ++ ++ ++

720 UNICOL Middenbed ++ + ++

725 ALPHYCOL Dunbed - + +

765 ECOLIGHT Dunbed ++ ++ +

795 UNI-QUICK Dunbed ++ + +++
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Schema: Poedervoegen:

 CG1 Normale cementgebonden voeg met basiseigenschappen

 CG2 Verbeterde cementgebonden voeg met additionele eigenschappen

  Additionele klassen:

 W Voldoet aan de eisen voor verlaagde waterabsorptie

 Ar Voldoet aan de eisen voor verhoogde slijtweerstand

  Tweecomponenten voegen (epoxy):

 RG Reactieve voeg met basiseigenschappen
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Type voegproduct

Verbruik voegproducten
De tegelafmeting, voegbreedte en voegdiepte zijn bepalend voor het verbruik van het voegcement. 

tegelbreedte (mm) + tegellengte (mm) x voegdiepte (mm) x voegbreedte (mm)
x soortelijk gewicht (1,7*) x extra verbruiksfactor (1,2)
  
tegelbreedte (mm) x tegellengte (mm) 

(* bij epoxyvoegen 1,6).

Onderlinge verschillen tussen voegproducten

EN 13888
Niet alleen voor tegellijmen bestaat er een Europese norm ook voor voegmaterialen bestaat er een norm namelijk EN 13888 en de hieruit afgeleide Nederlandse norm 
NEN EN 13888. Hierin staan een aantal basis- en additionele eigenschappen vermeld waaraan cement- en epoxygebonden voegen moeten voldoen. 

Basiseisen
Er wordt onderscheid gemaakt tussen cementgebonden voegmateriaal (cementitious grouts; CG) en tweecomponenten epoxygebonden voegmateriaal 
(reaction resin grouts; RG
voldoen aan een aantal basiseigenschappen (CG1) of dient het een verbeterde voeg met additionele waardes (CG2) te zijn.

CG1 Fundamentele eisen 
• Slijtweerstand waarbij een voeg < 2.000 mm  mag zijn uitgesleten na belasting volgens een bepaalde tijd.
• 
• 
• 
• 
• Krimp < 3 mm/m1.
• Waterabsorptie na 30 minuten < 5 gram.
• Waterabsorptie na 240 minuten < 10 gram.

Additionele waardes
Tevens zijn er nog een aantal toegevoegde waardes waaraan een CG2 voeg kan voldoen zoals:
verhoogde slijtweerstand (abrasion resistance Ar)   < 1.000 mm .
verlaagde waterabsorptie (reduced waterabsorbtion W) na:    30 minuten  < 2 gram. 240 minuten  < 5 gram.
Dit zijn voornamelijk voegmaterialen (cementaire) welke met hoogwaardige kunststofbindmiddelen zijn veredeld. Deze zorgen o.a. voor een betere 
waterdichtheid en dragen bij aan een goede hechting aan de zijkanten van de tegels. Deze voegen worden vaak toegepast in ruimtes waar hogere eisen 
worden gesteld, zoals in een badkamer, terras of zwembad.

692 VOEGENBREED - - - -

702 MULTI-EPOXY* +++ - - +++

703 LIJM EN VOEGEPOXY* +++ - - +++

706 SPECIAALVOEG WD ++ ++ + -

712 EUROCOLOUR WOOD WD ++ ++ + -

716 EURODUR HP ++ - + ++

717 EUROFINE WD ++ ++ - -



692 VOEGENBREED

706 SPECIAALVOEG WD

716 EURODUR HP

717 EUROFINE WD

712 EUROCOLOUR WOOD WD

Voegmateriaal voor keramische vloertegels op vormvaste
ondergronden.
Toepassing: Voor het afvoegen van keramisch vloertegelwerk, evenals
natuursteen op alle constructief starre ondergronden, zoals beton e.d.
Geschikt voor binnen.
Voegbreedte vanaf 3 tot max. 12 mm.
Kleur: grijs en antraciet.

Waterdicht, universeel en enigszins flexibel voegmateriaal voor
keramische tegels.
Toepassing: Universeel voegmateriaal met een versnelde afbinding voor
keramisch wand en vloertegelwerk, natuursteen en glasmozaïek op vrijwel
alle gedegen opgebouwde constructies, zoals cement en gipsachtige
ondergronden, plaatmateriaal, vloer en wandverwarmingsconstructies e.d.
Geschikt voor binnen en buiten. Voegbreedte vanaf 2 tot max. 10 mm.
Kleuren: grijs, wit, Jasmin, beige, bruin, zilvergrijs, Manhattangrijs, antraciet,
basaltgrijs, grijsbruin en Buxy.

Cementgebonden voegmateriaal met verhoogde slijtweerstand
en chemische resistentie.
Toepassing: Voor het afvoegen van keramische wand en vloertegels,
natuursteen en mozaïek daar waar verhoogde eisen met betrekking tot
de slijtweerstand en chemische resistentie worden vereist op vrijwel alle
steenachtige en gipsachtige ondergronden evenals plaatmateriaal,
vloerverwarmingsconstructies e.d. Geschikt voor binnen en buiten.
Voegbreedte vanaf 2 tot max. 10 mm.
Kleur: grijs en zilvergrijs.

Waterdicht en enigszins flexibel voegmateriaal met een fijne
structuur.
Toepassing: Voor het flexibel en waterdicht afvoegen van keramische
wand en vloertegels, evenals natuursteen en glasmozaïek op vrijwel
alle gedegen opgebouwde constructies, zoals cement en gipsachtige
ondergronden, plaatmateriaal, vloer en wandverwarmingsconstructies e.d.
Geschikt voor binnen en buiten. Voegbreedte vanaf 2 tot max. 10 mm.
Kleuren: grijs, wit, Jasmin, crème, beige, zilvergrijs, Manhattangrijs, antraciet
en Buxy.

Flexibel en waterdicht voegmateriaal voor keramische houtlook 
tegels.
Toepassing: Flexibel en waterdicht voegmateriaal speciaal voor het voe
gen van keramische houtlook tegels, keramisch parket of ultra gres tegels 
in een maximale voegbreedte van 2 tot 10 mm, op vrijwel alle gedegen 
opgebouwde constructies, zoals cement en gipsachtige ondergronden, 
plaatmateriaal, vloer en wandverwarmingsconstructies e.d. in binnen en 
buitentoepassingen.
Kleuren: Rustic, Elegant, Vintage, Silver en Graphite.

Verpakking
Zak à 25 kg.

Verpakking
Zak à 23 kg.
Doos à 5x5 kg.
Doos à 10x2,5 kg.

Verpakking
Zak à 25 kg.

Verpakking
Doos à 5x5 kg.
Zak à 25 kg (wit en zilvergrijs).

Verpakking
Doos à 5x5 kg (Rustic, Elegant,  
Vintage en Silver).
Emmer à 6 kg (Graphite).

Voegproducten
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702 MULTI-EPOXY                                                                    

2-componenten lijm- en voegmateriaal op basis van epoxy, aan te 
maken met 847 Kristalzand.
Toepassing: Voor het zuur-, hittebestendig en waterdicht afvoegen  
van keramische vloer- en wandtegels op industrievloeren, zwembaden, 
terrassen, balkons e.d. Tevens geschikt als vloei- en dunbedlijm voor  
vloertoepassingen. Zeer geschikt als waterslot in zwembaden. 
Geschikt voor binnen en buiten. 
Voegbreedte van 1,5 tot 10 mm. 
Kleur: grijs.

703 LIJM- EN VOEGEPOXY 

2-componenten verspuitbaar lijm- en voegmateriaal op epoxybasis.
Toepassing: Voor het zuur-, hittebestendig en waterdicht afvoegen  
van keramische vloer- en wandtegels op industrievloeren, zwembaden, 
terrassen, balkons e.d. Tevens geschikt als dunbedlijm voor wand- en  
vloertoepassingen. Geschikt voor binnen en buiten. 
Voegbreedte tot max. 15 mm. 
Kleuren: grijs, zilvergrijs, antraciet en gebroken wit. Andere kleuren op 
aanvraag leverbaar (minimale hoeveelheid 400 kg en levertijd min. 6 weken).

847 KRISTALZAND                                                                     

Vlamgedroogd kwartszand met korrelgrootte 0,06-0,2 mm.
Toepassing: Te gebruiken als vulstof voor 702 Multi-Epoxy.

Epoxyproducten

Verpakking
Doos à 5,5 kg.

Verpakking
Emmer à 5 kg.

Verbruik
Max. 7 kg per 702 verpakking.

Verpakking
Zak à 25 kg.



Verbruik
-

Verpakking
Rol à 25 m¹.

Verbruik
50-100 g/m² op gesloten 
ondervloeren, 100-150 g/m² op 
absorberende ondervloeren.

Verpakking
Jerrycan à 10 kg.

Verbruik
Afmeting 100x70 cm = 0,7 m².

Verpakking
Per stuk.
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Verbruik
Bruto verbruik ca. 4000 g/m²

Netto verbruik ca. 1500 g/m² (na 
uitbezemen en schoonzuigen)
Verpakking
Zak à 25 kg.

Verbruik
Ca. 100 g/m².

Verpakking
Jerrycan à 10 kg.
Doos à 12 flesjes van 1 kg.
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Hulpmiddelen

DIM Floor geluidsisolatie systeem

014 EUROCLEAN

846 QUARTZSAND

802 RANDSTROKEN

542 EUROFIX TACK PLUS

820 EUROCOL DIM FLOOR

Reinigings- en ontvettingsmiddel.
Toepassing: Voor het ontvetten van keramische tegels, terrazzo vloeren,
betonemaille enz. Biologisch afbreekbaar. Naspoelen niet nodig.

Vlamgedroogd kwartszand.
Toepassing: Te strooien in 021 Euroblock Reno. Verbetert hierop de
hechting van lijmen en egalisatiemiddelen. Tevens te gebruiken voor het
versnijden van egalisatiemiddelen (max. 25%).

Zelfklevende randstroken van PE-schuim.
Toepassing: Ter voorkoming van horizontale geluidshinder. Te gebruiken
in combinatie met 820 Eurocol Dim Floor.

Fixering.
Toepassing: Voor het verlijmen van de 820 Eurocol Dim Floor in droge en
natte ruimten.

Geluidsisolerende ontkoppelingsmat.
Toepassing: Contactgeluidsisolatiemat onder tegelwerk. Contactgeluids   
isolatie 16 dB volgens DINEN 1408 en 5 dB volgens NENEN 1408.
Tevens geschikt als scheuroverbruggende ontkoppelingsmat voor kritische
ondergronden die worden betegeld.



the strong connection

BETON
DESIGN



300 BASECOAT                                                      

Gebruiksklare lak voor het aanbrengen van een basis laklaag op een 
305 BetonDesign ondergrond als impregneer laag en hechtings- 
verbeteraar voor de 310 FinishCoat. Voor gebruik de gesloten jerrycan 
minimaal 1 minuut goed schudden.                                                                                                             

310 FINISHCOAT                                                      

op een 305 BetonDesign vloer of wand. Voor gebruik de gesloten jerrycan 
minimaal 1 minuut goed schudden.              

311 TOPCOAT                                                      

2-componenten laksysteem voor het afwerken van 305 BetonDesign 
op wanden en vloeren. Dit laksysteem geeft een betere bescherming 
bij intensief gebruik op projecten zoals winkelvloeren e.d. Voor gebruik 
de componenten samenvoegen en goed mengen conform de 
gebruiksaanwijzing.

312 BETONDESIGN CONDITIONER                                                      

Voor het reinigen en onderhouden van BetonDesign bij vloertoepassing. 
Geeft de vloer extra bescherming en vermindert de aanhechting van vuil.
Beschermlaag kan bij de volgende reiniging weer verwijderd en vervangen 
worden. Het uiterlijk van de vloer blijft behouden zonder dat de glans 
verhoogt.

305 BETONDESIGN                                                         

Gebruiksklare pasteuse afwerklaag voor het realiseren van een decoratieve 
betonuitstraling op o.a.  vloeren en wanden in een laagdikte van 1-1,5 mm. 
Cementgebonden ondervloeren dienen vooraf  geëgaliseerd te worden met 
990 Europlan Direct en anhydrietvloeren met 925 Europlan Alphy Direct. 
Wanden egaliseren met 658 Wandoforte.                

Kleuren: 3051 Telegrau 4, 3052 Agate Grey, 3053 Signal Grey, 
 

3058 Black Grey

BetonDesign

Verbruik  

Verpakking
Jerrycan à 2,5 kg.

Gereedschap
807 Microvezel 9 mm lakroller.

Verbruik  

Verpakking
Emmer à 7 kg

Gereedschap
Spackmes, paleerijzer, 

schuurmachine, stofzuiger

Verbruik  

Verpakking
Jerrycan à 2,5 kg.

Gereedschap
807 Microvezel 9 mm lakroller

Verbruik  

Verpakking
Combinatieverpakking à 2,5 
of 1 kg.

Gereedschap
814 Nylon 13 mm lakroller en 
kwast.

Verbruik  
250 g op 10 l water.

Verpakking

Gereedschap
(Microvezel) mop bij onderhoud, 
zachte borstel bij reiniging.
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10 LIJMSTRIPHOUDER                                                                  

Voor tegellijm t.b.v. inzetstrip nr. 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 of 21.

12 INZETSTRIP 6 X 6 MM                                                                  

Voor nr. 10 bij gebruik van poedertegellijm of extreme toepassing met 
pastategellijm.

13 INZETSTRIP 8 X 8 MM                                                                    

Voor nr. 10 bij gebruik van poedertegellijm.

14 INZETSTRIP 10 X 10 MM                                                           

Voor nr. 10 bij gebruik van poedertegellijm.

15 INZETSTRIP

Voor nr. 10 bij gebruik van poedertegellijm.

Gereedschap

Verpakking
Doos à 10 st.

Verpakking
Pak à 25 st.

Verpakking
Pak à 25 st.

Verpakking
Pak à 25 st.

Verpakking
Pak à 25 st.



18 INZETSTRIP DRIEHOEK VERTANDING GROF

20 INZETSTRIP B/F 6 x 6 MM

21 INZETSTRIP B/F 8 x 8 MM

19 INZETSTRIP 4 x 4 MM

Voor nr. 10 bij gebruik van pastategellijm. Grove vertanding.

Voor nr. 10 bij gebruik van poedertegellijm waar 100% lijmcontactvlak nodig is.

Voor nr. 10 bij gebruik van poedertegellijm waar 100% lijmcontactvlak nodig is.

Voor nr. 10 bij gebruik van pastategellijm en poedertegellijm.

Verpakking
Pak à 25 st.

Verpakking
Pak à 25 st.

Verpakking
Pak à 25 st.

Verpakking
Pak à 25 st.

Gereedschap
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Gereedschap

40 TEGELZETTERSPOTLOOD

Speciaal geschikt voor het aftekenen op geglazuurde tegels. 

38 REINIGINGSPAD                                                 

Pad voor 37 Padhouder bij gebruik van cement- en epoxyvoegmaterialen.

37 PADHOUDER                                                                  

Houder voor het reinigen van cement- en epoxyvoegmaterialen. 
Te gebruiken in combinatie met 38 Reinigingspad.

30 VOEGSPONS                                                                     

Spons voor het reinigen van tegels bij het afvoegen.

33 UNIVERSELE PLASTIC LIJMKAM

Voor pasta- en poedertegellijm.

Verpakking
Doos à 50 st.

Verpakking
Doos à 10 st.

Verpakking
Doos à 2 st.

Verpakking
Doos à 20 st.

Verpakking
Doos à 100 st.



814 NYLONROLLER 13 MM LAKROLLER

Hoogwaardige 2-componenten lakroller (excl. beugel) voor het 
aanbrengen van 311 TopCoat op BetonDesign. Breedte 25 cm.

807 MICROVEZEL 9 MM LAKROLLER                                                 

Hoogwaardige lakroller (excl. beugel) voor het aanbrengen van zowel 
300 BaseCoat als 310 FinishCoat op BetonDesign. Breedte 25 cm.

855 MENGIJZER                                                                     

Speciaal ontworpen mengijzer voor het klontvrij mengen van cement-
gebonden poedertegellijmen, voegproducten en egalisatiemiddelen. 
Verkrijgbaar in uitvoering met of zonder M14 schroefdraad. 

Gereedschap
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854 MAATEMMER                                                                     

Transparante kunststof emmer voor het toevoegen van de juiste hoeveel-
heid water aan egalisatiemiddelen, poedertegellijmen, voegproducten e.d. 
Volume: 10 liter.

854 AANMAAKEMMER                                   

Stevige kunststof aanmaakemmer met ruime handgrepen en handige 
maatverdeling. Ideaal voor het aanmaken van cementgebonden lijmen, 
voegproducten en egalisatiemiddelen. Volume: 30 liter.

Verpakking
Per stuk.

Verpakking
Per stuk.

Verpakking
Per stuk.

Verpakking
Per stuk.

Verpakking
Per stuk.
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Forbo Eurocol productwijzer

+++ Ideaal

++ Zeer goed

+ Goed

Steenachtige ondergronden 

Gipsachtige ondergronden 

Plaatmateriaal 

Bestaand tegelwerk
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Steenachtige ondergronden 

Anhydriet 

Houten vloer 

Bestaande tegelvloer

Natte ruimten 

Buitengevelisolatie 

Terras 

Vloerverwarming 

Zwembad 

Vorstbestendig 

Marmer ∕ glasmozaïek
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Steenachtige ondergronden 

Gipsachtige ondergronden 

Plaatmateriaal 

Bestaand tegelwerk

VOEGPRODUCTEN
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Steenachtige ondergronden 

Anhydriet 

Houten vloer 

Bestaande tegelvloer

Natte ruimten 

Buitengevelisolatie 

Terras 

Vloerverwarming 

Zwembad 

Vorstbestendig 

Marmer ∕ glasmozaïek
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Forbo Eurocol Nederland B.V., 
Industrieweg 1-2, 1520 AC  Wormerveer

T +31 (0)75 627 16 00, F +31 (0)75 628 35 64
info.eurocol@forbo.com, www.eurocol.nl
Technische adviezen +31 (0)75 627 16 30
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Eurocol is part of the Forbo Group
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