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Luchtdicht bouwen voor iedereen
 

Een gebouw kan goed ontworpen, degelijk gebouwd en vakkundig afgewerkt 
zijn, maar het wordt pas perfect luchtdicht met een deskundig aangebrachte 
afdichting.

Iedereen die in de bouw werkt krijgt te maken met grote uitdagingen: het bouw-
project moet voldoen aan hoge normen op het gebied van duurzaamheid, veilig-
heid en luchtdichtheid. Denk hierbij aan nieuwe eisen zoals de BENG, MPG en Wet 
Kwaliteitsborging. 

Er is een grote vraag naar energiezuinige gebouwen, maar ook de behoefte aan
comfort is groot. Hierbij hoort een goede gebouwschil. Regen, wind en geluid 
moeten buiten blijven, terwijl energie en warmte binnen moeten blijven. 
Correct afgedichte voegen en kieren zijn van essentieel belang om aan alle strenge 
vereisten te kunnen voldoen.
Een goede afdichting ontstaat door het kiezen van de juiste afdichtingsmaterialen 
en het vakkundig toepassen hiervan.

In deze brochure leest u wat luchtdicht bouwen is, welke eisen hieraan worden 
gesteld en hoe u met de service en ondersteuning van illbruck tot de beste  
luchtdichte oplossingen komt.

Over illbruck

Met het merk illbruck bieden wij u een uitgebreid portfolio aan hoogwaardige 
afdichtings- en verlijmingsproducten. Of het nu gaat om kozijnen, gevels, afbouw, 
een kleine renovatie of de nieuwbouwwerkzaamheden tijdens een groot bouwpro-
ject: illbruck heeft altijd de passende oplossing.

illbruck is een merk van Construction Products Group Europe (CPG Europe), 
een toonaangevende Europese producent van geavanceerde bouwproducten.
CPG is in 60 jaar tijd gegroeid tot de expert op het gebied van afdichtings-,  
verlijmings- en coatingsoplossingen. CPG wordt door veel partijen binnen de 
bouwsector (aannemers, opdrachtgevers, architecten, applicateurs en specialisti-
sche verwerkers) gezien als dé specialist op het gebied van luchtdicht bouwen.

Door de aanscherping van de normen zijn kennis, kunde en vaardigheden bij 
luchtdicht bouwen essentieel. CPG beschikt over technische vakmensen die uw 
bouwproject ondersteunen en hun kennis met u delen. CPG denkt in de ontwerpfa-
se mee over de luchtdichte details van uw bouwproject, schrijft een adviesrapport, 
levert de benodigde producten en begeleidt het proces op de bouwplaats. Met de 
producten en diensten van illbruck hechten we grote waarde aan kwaliteit, kennis, 
service en garanties. 



Wat is luchtdicht bouwen? 

Waarom is luchtdicht bouwen belangrijk? 

Luchtdicht bouwen is het dichten van alle ongewenste kieren en naden in een 
woning of gebouw om de ongecontroleerde luchtstromen te voorkomen. Dit zorgt 
ervoor dat de buitenlucht buiten blijft en dat warmte en energie binnen blijven, 
met als gevolg een comfortabele leefomgeving en een flinke energiebesparing. 
Luchtdicht bouwen wordt zowel toegepast bij nieuwbouw als bij renovatie. 

De komende jaren blijft de overheid de normen aanscherpen, dus energiezuinig 
bouwen is en blijft een noodzaak. Luchtdicht bouwen is één van de pijlers van 
energiezuinig bouwen en speelt een belangrijke rol in het bouwproces. Het ener-
gieverlies door luchtlekken kan namelijk oplopen tot wel 30%. De duurzaamheid 
van een constructie neemt dankzij de bouwfysische principes van het luchtdicht 
bouwen verder toe. De vertrekken in het gebouw bereiken sneller een behaaglij-
ke temperatuur en behouden deze. Dit leidt weer tot een lager energieverbruik en 
minder uitstoot van CO2.

Luchtdicht bouwen, oftewel het minimaliseren van ongewenste luchtstromen 
door de bouwschil, heeft een aantal grote voordelen:

• Energiebesparing
• Comfort
• Vochtproblemen voorkomen
• Waterdicht
• Geluidwering
• Wetgeving
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Méér informatie op
www.luchtdichtbouwen.nl

CPG heeft veel kennis over producten die geschikt zijn voor 
de industrie en houtskeletbouw. Onze specialisten denken  
actief mee over de toepassing van de illbruck producten 
in het productieproces. CPG helpt bij het terugdringen van 
faalkosten en voorkomt vertraging bij oplevering door vroeg-
tijdig mee te denken over de juiste detaillering en product-
keuze. 

Ook de verwerking van de gekozen producten en de keuze 
voor benodigde gereedschappen wordt natuurlijk optimaal begeleid d.m.v. trainingen en eventuele 
tussentijdse controles tijdens de verwerking van de illbruck producten.

‘Prefab is de toekomst en het biedt specifieke 
kansen om afdichtingen optimaal te verzorgen’

Industrie en houtskeletbouw
Efficiënte toepassing bij prefab productie en voorkomen van faalkosten

De gebruiker van een woning heeft uiteindelijk vooral 
belang bij: 
• een zo laag mogelijke energierekening 
• een comfortabele woning
• een gezonde leefomgeving

Luchtdicht bouwen draagt in belangrijke mate bij om dit 
te bereiken. CPG levert een compleet op elkaar afgestemd 
productenprogramma en ondersteunt tevens uw aan-
nemer op de bouw met trainingen, advies, tussentijdse 
controles en eventuele blowerdoortests. 

‘Wij gaan bij ons nieuwe 
huis voor energiezuinig én 
optimaal comfort’

Bewoner en particuliere gebruiker
Energie besparen en comfortabel wonen



De BENG-norm 
Waar op dit moment het Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) 
wordt gebruikt voor het bepalen van de energiezuinigheid 
van gebouwen, wordt deze binnenkort vervangen door de 
Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG). Voor alle nieuw-
bouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat de 
vergunningaanvragen moeten voldoen aan de BENG, een 
afspraak die voortvloeit uit het Energie akkoord voor duur-
zame groei en de Europese richtlijn EPBD. Het toetsen van 
de BENG-eisen zal gebeuren met de NTA 8800. De hierbo-
ven genoemde EPC-norm komt dan te vervallen.

Eisen voor BENG
De energieprestatie voor bijna energie neutrale gebouwen 
wordt vastgelegd aan de hand van 3 eisen:
• de maximale energiebehoefte, in kWh per m2 gebruiksop-

pervlak per jaar, voor koeling en verwarming
• het maximale primair fossiel energiegebruik, eveneens 

in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar, voor koeling, 
verwarming, warmtapwaterbereiding en ventilatoren 

• het minimaal aandeel hernieuwbare energie zoals het 
gebruik van aardwarmte, wind- en zonne-energie. 

Er zal aan alle drie van de BENG-eisen voldaan moeten 
worden. Het is niet mogelijk, zoals bij EPC wel gebeurde, 
om de drie eisen onderling te compenseren. Bij de EPC-eis 
was het mogelijk om bijvoorbeeld een grote glazen pui in 
een gebouw te zetten om de energieverliezen te compense-
ren met het plaatsen van zonnepanelen. Bij de EPC-eis is er 
geen relatie met het energieverbruik per m2. De BENG-eisen 
houden hier wel rekening mee.

De MPG-norm 
De MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) is een belangrijke 
maatstaf voor de duurzaamheid van een gebouw. Deze 
norm geeft aan wat de milieubelasting is van de materialen 
die in een gebouw worden toegepast. Het gaat hierbij om 
nieuwe kantoorgebouwen (groter dan 100 m²) en om nieuw-
bouwwoningen. Per 1 januari 2018 geldt voor de MPG een 
maximum grenswaarde van 1,0.

Eisen aan luchtdicht bouwen

Een bouwproject zal moeten voldoen aan de geldende wet- en regelge-
ving. Daarnaast zijn afschrijving en onderhoud van groot belang.
De faalkosten voor de vastgoedontwikkelaar, woningcorporatie of 
opdrachtgever kunnen behoorlijk oplopen. Met CPG haalt u kennis en 
zekerheid in huis.

‘Mijn gebouw moet voldoen aan de 
huidige en toekomstige eisen’

Vastgoedontwikkelaar en woningcorporatie
 Voldoen aan de laatste wet- en regelgeving

Wat gaat er veranderen?
Met de komst van deze nieuwe wet komt de papieren toet-
sing door de gemeente te vervallen. In plaats daarvan houdt 
een private kwaliteitsborger toezicht en doet een technische 
toetsing van de ‘as built-situatie’: datgene dat is uitgevoerd. 
Hij toetst risicogestuurd op de volgende aspecten:
• functionaliteit
• constructie
• brandveiligheid
• aan het zicht onttrokken zaken
CPG heeft specialistische kennis over het borgen van lucht-
dichting en brandveiligheid en adviseert graag hoe u aan 
de gestelde eisen kunt voldoen. Beide oplossingen worden 
veelal aan het zicht onttrokken en verdienen daarom de 
nodige aandacht.

Wet kwaliteitsborging
Binnenkort treedt de Wet kwaliteitsborging voor het 
bouwen (Wkb) in werking. De Wkb heeft als doel de 
bouwkwaliteit en het toezicht te verbeteren en de 
positie van de eindgebruiker te versterken. 
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Stap 1: Betrokken  
bij ontwerpfase 

Goed ontworpen luchtdichte details
De technisch adviseur van CPG kijkt en denkt in de 
ontwerpfase al actief mee om tot goed ontworpen 
luchtdichte details te komen. Dit doet hij aan de 
hand van de drie niveaus in de constructie: binnen-, 
midden- en buitendichting. Het is belangrijk om deze 
details in de ontwerpfase al grondig onder de loep 
te nemen en indien nodig aan te passen, zodat de 
vooraf bepaalde qv10-eis behaald kan worden. De 
luchtdichte aansluitingen, de plaats van deze aan-
sluitingen en het type afdichtingsmateriaal worden 
duidelijk aangegeven op de detailtekeningen en 
opgenomen in het bestek.
 
Kortom: wij zijn de gesprekspartner voor architec-
ten, opdrachtgevers, constructeurs, voorschrijvers 
en werkvoorbereiders in het voortraject van lucht-
dicht bouwen.  

Voorschrijvers, architecten en adviesbureaus staan 
voor een uitdaging door de voortdurend verande-
rende wetgeving. Een optimaal ontwerp dat voldoet 
aan de laatste regelgeving is dan ook noodzakelijk. 
CPG kan u hierbij helpen. 

‘Hoe ontwerp ik de juiste 
technische details voor 
luchtdichting?’

Architect, adviesbureau en voorschrijver
Op zoek naar advies over regelgeving

Luchtdicht bouwen met CPG

in 5 stappen

Om alle betrokken partijen, vanaf het ontwerp tot en 
met de bewoning van het gebouw, te helpen heeft CPG 
een uitgebalanceerde service ontwikkeld. Hierbij is het 
totaal ontzorgen van de opdrachtgever het uitgangspunt. 
De opdrachtgever wordt ondersteund met advies op 
maat, begeleiding en kennisoverdracht. En dit maakt de 
samenwerking met CPG juist zo uniek.

Al onze service en ondersteuning om samen tot luchtdichte 
oplossingen te komen vindt u terug in onderstaand 
5-stappenplan. 

“De opdrachtgever wordt ondersteund met  
advies op maat, begeleiding en kennisoverdracht”

Ons stappenplan:

Betrokken bij 
ontwerpfase

De technisch 
adviseur van CPG 
kijkt en denkt in 
de ontwerpfase al 
actief mee om tot 
goed ontworpen 
luchtdichte details 
te komen.

Begeleiding op 
de bouwplaats

Begeleiding op de 
bouwplaats met 
kennisoverdracht, 
advies op maat, 
toolboxmeetings 
en tussentijdse 
controles.

Garantie

Met de producten 
van illbruck wordt 
gekozen voor een 
gegarandeerde 
kwaliteit. Binnen het 
concept luchtdicht 
bouwen worden twee 
garanties gegeven: 
de i3-garantie en het 
Luchtdicht Garantplan.

Adviesrapport

Compleet advies-
rapport op basis 
van de detailteke-
ningen en volgens 
de huidige kennis, 
bouw- en regelge-
ving.

Test

Sluit uw project 
af met een 
blowerdoortest 
en/of een 
thermografische 
scan.

STAP 1 STAP 2 STAP 3 STAP 4 STAP 5 

8
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Stap 2:

Technisch adviesrapport

Op basis van alle beschikbare documenten kan CPG 
een technisch advies aanbieden. 
Op deze manier kunnen mogelijke luchtlekken
worden voorkomen. Ongeacht de bouwmethode
is CPG in staat om een aanbeveling te maken dat 
volledig gericht is op uw project.
 

Het adviesrapport
De technisch adviseur maakt een kant-en-klaar ad-
viesrapport op basis van de detailtekeningen en het 
bestek zoals deze zijn opgesteld in de ontwerpfase. 
Het rapport bevat uitgebreid advies over de meest 
geschikte producten en de verwerkingsrichtlijnen, 
waar de aannemer mee aan de slag kan. 
 

Kortom: het adviesrapport van CPG geeft een ad-
vies op maat en vormt de basis voor een resultaat 
dat voldoet aan alle eisen.

Kennisoverdracht

Samen met verschillende partners verzorgt CPG praktische trainingen en 
verdiepende cursussen. Denk hierbij aan toolboxmeetings, bijscholing op 
de bouwplaats, praktijktrainingen, klassikale cursussen en e-learnings. 
We behandelen onderwerpen die voor u belangrijk zijn, waaronder de 
BENG-norm, Wkb, kwaliteitscontrole en bouwfysische uitdagingen. 

Ons aanbod bestaat o.a. uit:
• Luchtdicht bouwen in de praktijk
• Kwaliteitsborging Bouwen
• Energiezuinige luchtdichte constructies
• Bouwfysica en isolatiematerialen
• Trainingen op maat

Neem contact met ons op over de diverse trainingsmogelijkheden.

TIP

Stap 3: 

Begeleiding op de bouwplaats

CPG ondersteunt bedrijven op de bouwplaats met kennis-
overdracht en advies op maat. Aan de hand van het advies-
rapport geeft de technisch adviseur toolboxmeetings  om 
de veiligheid te bevorderen. Daarnaast verricht de technisch 
adviseur gedurende het project tussentijdse controles. 
Hierbij wordt gekeken of de producten daadwerkelijk 
volgens de voorgeschreven verwerkingsrichtlijnen uit het 
adviesrapport worden verwerkt en aangebracht.
 

Kortom: door het geven van toolboxmeetings en het regel-
matig uitvoeren van controles wordt de kwaliteit van het 
project gewaarborgd.

Door toename van het 
bouwvolume is de tijds-
druk bij het aanbrengen 
van afdichtingen toegeno-
men. Ook blijken ontwerp 
en praktijk op de bouw 
vaker te verschillen.

De CPG-adviseur kan tij-
dens een toolboxmeeting 
de details uit het eerdere 
adviesrapport bespreken. 
Tijdens een product- 
training wordt geassisteerd met de verwerking van de voorgeschreven 
illbruck producten. Mochten de  details afwijken van de werkelijkheid, dan 
kan CPG hier onmiddellijk een oplossing voor aandragen. Dit voorkomt extra 
materiaal- en personeelskosten.

‘Vaak is de vraag hoe we de luchtdichting 
moeten oplossen in de praktijk. 
Elk project is anders’

Applicteur, gevelbouwer en specialistische verwerker  
Voorkomen van extra materiaal- en personeelskosten
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Stap 4: 

Luchtdichtheidsmetingen, 
blowerdoortest en 
thermografische scans

Met het oog op de steeds strengere overheidsrichtlijnen 
kunt u uw project afsluiten met een gedegen controle. CPG 
biedt u de mogelijkheid om een blowerdoortest en/of ther-
mografische scan te laten uitvoeren. Deze luchtdichtheids-
metingen worden altijd uitgevoerd door gekwalificeerde 
personen en vastgelegd in een rapport. 

Blowerdoortest
Met een krachtige ventilator wordt het gebouw op onder- of 
overdruk gezet. Tevens maakt de specialist gebruik van rook 
om luchtlekken zichtbaar te maken.

Thermografische scans
De blowerdoortest wordt vaak aangevuld door een thermo-
grafische scan, oftewel een warmtebeeldcamera.

De combinatie van een blowerdoortest en thermografische 
scan geeft het beste onderzoekresultaat om de luchtdicht-
heid te testen.
 
Kortom: door luchtdichtheidsmetingen wordt aangetoond 
of het project goed is uitgevoerd en voldoet aan de gestel-
de eisen.

Stap 5: Onze garantie

De luchtdichtheid van gebouwen wordt tegenwoordig niet
alleen voorgeschreven, maar bij oplevering ook uitvoerig
getest. Hieruit blijkt dat steeds meer gebouwen worden
afgekeurd, omdat de luchtdichtheids-eis niet gehaald wordt.
Met de producten van illbruck wordt gekozen voor een
gegarandeerde kwaliteit. Binnen het concept luchtdicht
bouwen kunnen twee aanvullende garanties gegeven wor-
den: de i3-garantie en het Luchtdicht Garantplan. 

i3-garantie
Op alle afdichtingen die zijn gemaakt met 
de producten uit het illbruck i3-systeem 
wordt 10 jaar, onder bepaalde voorwaar-
den, productgarantie gegeven. Meer 
informatie over het i3-systeem vindt u op 
pagina 15.

Luchtdicht Garantplan
Om voor het Luchtdicht Garantplan in aan-
merking te komen moeten de producten uit 
het illbruck i3-systeem aangebracht zijn door 
een illbruck Luchtdicht Garantplan partner. 
Wanneer dit het geval is wordt tien jaar sys-
teemgarantie gegeven.

Kijk voor meer informatie hierover op: 
www.luchtdicht-garantplan.nl.

Voor beide garanties geldt dat de producten gebrekenvrij en 
volgens de voorgeschreven verwerkingsrichtlijnen
van CPG zijn aangebracht.

Luchtdicht Garantplan staat voor:

	Zekerheid

	Ontzorgen

	Voordelig 



De techniek van luchtdicht bouwen 
Het illbruck i3-systeem

De techniek van luchtdicht bouwen 
Bouwdetails

Optimale resultaten kunnen eenvoudig worden bereikt 
wanneer alle afdichtingslagen zo zijn ontwikkeld dat ze 
samenwerken. Dit is precies de reden waarom illbruck 
het i3-systeem voor kozijn en gevel heeft ontwikkeld. 

Het i3-systeem is een modulair systeem met componen-
ten voor elk van de drie afdichtingslagen in een con-
structie (binnen, midden en buiten). Het systeem kan op 
verschillende manieren ingezet worden om een optimale 
afdichting te realiseren. 

Een goede dichting bevat niet alleen luchtdichting, maar 
ook thermische en slagregendichting. Pas als deze drie 
eigenschappen van binnen naar buiten goed zijn uitge-
voerd, is er een duurzame dichting gecreëerd. 

Het illbruck i3-systeem: 
• houdt rekening met de bouwfysische aspecten in de gevel
• voorkomt hoge energiekosten
• sluit naadloos aan op de eisen die gesteld worden in 

het Bouwbesluit

Toepassing van het i3-systeem
Het i3-systeem werkt op basis van drie kleuren die cor-
responderen met een deel van de schil van een gebouw. 
De blauwe producten zijn voor de buitendichting met de 
nadruk op waterkering en slagregendichtheid. De gele 
producten vormen de middendichting, dus voor de ther-
mische isolatie van de voeg. De rode producten vormen 
de binnendichting, die zowel luchtdicht als damprem-
mend moeten zijn.

Producten in het i3-systeem
Om u de speurtocht naar de juiste producten te be-
sparen heeft CPG voor u een selectie gemaakt uit haar 
brede productassortiment en ingedeeld naar de i3-zone. 
De producten zijn in verschillende combinaties te gebrui-
ken en geschikt voor de afdichting rondom kunststof, 
aluminium, stalen en houten kozijnen of gevelelementen 
onderling.

Binnendichting Middendichting Buitendichting Multifunctionele dichting

• ME220 EPDM Folie Exterieur
• ME225 EPDM Folie Butyl
• ME301 Foliekleefband
• ME323 Kanaalplaatstrook
• ME350 Vliestape 
• ME407 Butylband NT
• ME480 Butylband BB
• ME508 Duo Vliestape
• LD925 Watergedragen  

Afdichtingscoating
• SP925 Afdichtingscoating
• TN119 Muurplaatband
• TN413 Butyl Coated Foam

• FM330 Perfect 
Elastic Foam

• FA201 Bouw- en Sanitairkit
• ME536 PVC Slabbefolie
• SP525 Geveldilatiekit 2 zones: 

binnen- en buitendischting
• TP600 illmod 600
• TP602 Universeel Voegenband
• TP605 Compriband

• ME501 Duo Folie HI 2 zones: 
binnen- en buitendichting

• TP652 illmod Trio Plus 3 
zones: binnen-, midden- en 
buitendichting

Elk product in het assortiment heeft de test van het ift Rosenheim instituut in Duits-
land doorstaan en is getest op vluchtige organische verbindingen. Het kwaliteitsmerk 
EC1PLUS van het GEV voor producten met een zeer lage emissie is op elk product 
duidelijk aangegeven. Indien de i3-producten op een juiste manier zijn toegepast, 
staan we ervoor in dat de afdichting bijdraagt aan een gezond klimaat in het gebouw. 

Producten voor 
luchtdichting

Producten voor 
isolatie

Producten voor slagregen-
dichting en waterkering

Producten met multifunctionele 
toepassingen
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In de ontwerpfase (stap 1) krijgt u per bouwdetail advies 
over de juiste luchtdichting. Dit advies wordt gegeven aan 
de hand van 3D-bouwdetails, verwerkingsvoorschriften en 
bestekteksten over de perfecte luchtdichte aansluiting. 

De illustratie hieronder laat zien 
hoe een technisch advies tot 
in de detail wordt uitgewerkt.

Meer bouwdetails 
vindt u in de Luchtdicht 
Bouwen Adviestool op 
www.illbruck.nl onder 

het kopje Service.

De aannemer staat tegenwoordig voor grote uitdagingen zoals 
personeelsgebrek, tijdsdruk en oplopende faalkosten.
CPG biedt de aannemer complete ondersteuning  op het gebied 
van luchtdicht bouwen.  Door middel van theorietrainingen, 
toolboxmeetings, producttrainingen en tussentijdse controles 
op de bouwplaats bereiken we optimale resultaten.

‘Hoe zorg ik ervoor dat bij de oplevering alles perfect 
in orde is?’

Aannemer
Op tijd opleveren en geen herstelwerk 



Binnendichting

ME350
Vliestape

Deze volledig zelfklevende vliestape is uitermate 
geschikt om aansluitingen aan de binnenzijde van 
kozijnen op eenvoudige wijze luchtdicht af te sluiten.Maak het luchtdicht

ME407
Butylband NT

Een koud zelfklevend membraan voor damp-, lucht-, 
en waterdichte aansluitingen tussen gevelelementen 
en draagconstructies.

De techniek van luchtdicht bouwen 
Productoverzicht
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TN413

Butyl Coated Foam

Geschikt voor prefab, beton en houtdetails o.a. 
dakaansluitingen, systeemwanden tussen stapel-
dorpels en als dichting tussen glas en draaideel 
(kozijn) aan de glaslatzijde.

SP925

Afdichtingscoating

SP925 Afdichtingscoating is een gecertificeerde 
luchtdicht bouwen afdichtingscoating, verkwast- en 
verspuitbaar.

LD925

Watergedragen  
Afdichtingscoating

LD925 is een verspuitbaar membraan op waterbasis 
welke na droging een elastische luchtdichting vormt 
met een vochtvariabele diffusieweerstand.

ME508
Duo Vliestape

De volledig zelfklevende ME508 Duo Vliestape is 
geschikt om aansluitingen rondom kozijnen op 
eenvoudige wijze luchtdicht af te sluiten.

Producten voor luchtdichting

ME220

illbruck ME220 EPDM Folie Exterieur is een op EPDM 
gebaseerde folie voor het afdichten van aansluitingen 
om een lucht- en waterdichte afdichting te krijgen.

ME220

EPDM FOLIE EXTERIEUR

Toepassingsgebied
illbruck ME220 is een op EPDM
gebaseerde folie voor het afdichten van
aansluitingen om een lucht- en
waterdichte afdichting te krijgen.

Producteigenschappen

• Luchtdicht
• Uitstekend bestand tegen
mechanische belasting

• Zeer goede weer-, UV- en
verouderingsbestendigheid

• Uitstekend herstel van materiaal na
uitrekking, zeer hoge elasticiteit

Materiaal
Op EPDM gebaseerde folie. Het materiaal bevat geen oplos-
middelen die aangrenzende oppervlakken aantasten.

Uitvoering
De folie wordt geleverd op rol en is verkrijgbaar in verschil-
lende breedtes en in verschillende uitvoeringen, geschikt
voor de benodigde bevestigingswijze.
• Folie te bevestigen met illbruck OT015 Folielijm.
• Folie voorzien van aan de ene kant een eenzijdig zelfkle-
vende tape voor bevestiging op gladde oppervlakken en aan
de andere kant wordt de folie bevestigd met illbruck OT015
Folielijm.
• Folie voorzien van aan de ene kant een butylstrook voor
bevestiging op steenachtige oppervlakken en aan de andere
kant wordt de folie bevestigd met illbruck OT015 Folielijm.
• Folie met EPDM rubberprofiel voor luchtdichte aansluitin-
gen in aluminium of kunststof kozijnprofielen en, indien er
een gleuf is gefreesd, ook in houten kozijnprofielen.

Artikelnummers

Dikte x
breedte
mm

Folie Eenzijdig zelf-
klevende acryl
stroken 20 mm

Eenzijdig zelf-
klevende Butyl
stroken 20 mm

Eenzijdig zelf-
klevende Butyl
stroken 40 mm

0,75 x 100 302619 302632 302647
0,75 x 150 302620 302633 302648
0,75 x 200 302621 302634 302657
0,75 x 250 302622 302635 302658
0,75 x 300 302623 302636 302659
0,75 x 350 302624 302637
0,75 x 400 302625 302638

Artikelnummers

Rubberprofielen
Dikte x breedte K1 K2 K3 K4
0,75 x 100 313012 314551 317826
0,75 x 150 314783 314477 314478
0,75 x 200 392435 313853 313854 392436
0,75 x 250 392437 313473 392438 392439
0,75 x 300 313988 314649 314434 392441
0,75 x 350 392442 313690 392443 392444

Rollengte 25 meter
ook beschikbaar in 1,2 mm afhankelijk van minimale afname
andere breedte onder voorwaarde leverbaar

EPDM Folie Exterieur

ME225
EPDM Folie Butyl

ME225 EPDM Folie Butyl combineert de flexibiliteit en 
UV bestendigheid van EPDM met de hoge kleefkracht 
van butyl. Als zelfklevende EPDM baan kan het worden 
toegepast voor aansluitingen in geveltoepassingen en 
als afdichting.

ME480
Butylband BB

ME480 Butylband BB is een membraan specifiek  
ontworpen voor bouwtoepassingen waar hoge vuur-
vertragende prestaties vereist zijn.

Foliekleefband

ME301 Foliekleefband dient als luchtdichte overlappen-
de verlijming van dampremmende folies en isolatiema-
terialen.

ME301 ME323

Kanaalplaatstrook

Zelfklevende strook om kopse zijdes van kanaalplaat-
vloeren eenvoudig en snel luchtdicht af te werken. 
Het gebruik van een primer is niet altijd noodzakelijk.

TN119

Muurplaatband

PE-band met glijfolie, voorzien van eenzijdige lijmlaag. 
Toe te passen als luchtdichting tussen dakelement en 
muurplaat of toepassing t.p.v. nokgording.
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FM330

Perfect Elastic Foam

FM330 Perfect Elastic Foam is een duurzaam 
elastisch purschuim met een aangetoonde MTV 
van 50%. Het schuim is bijzonder geschikt voor 
afdichten en isoleren van intensief dynamische 
voegen, stelruimtes en aansluitingen. FM330 
Perfect Elastic Foam past in het illbruck i3- 
systeem voor luchtdicht bouwen. FM330 is al 
vanaf -10°C te verwerken.

Toepassingsgebied
Door zijn blijvende elasticiteit kan met FM330 
Perfect Elastic Foam een aangetoond luchtdich-
te afdichting tot 1750 Pa gecreëerd worden. Met 
een flexibiliteit (MTV) van 50% vormt FM330 Pe-
fect Elastic Foam een duurzame oplossing, zelfs 
bij zeer intensief bewegende voegen. FM330 is 
al vanaf -10°C te verwerken.

Een luchtdichte afsluiting dient aan een aantal 
voorwaarden te voldoen. Onze adviseurs onder-
steunen u hierbij graag.

18

Middendichting

(Stel)ruimtes vullen
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Buitendichting

FA201
Bouw- en Sanitairkit

Elastische siliconenkit voor het afdichten van bewe-
gingsvoegen in bouw en sanitair bereik.

ME536

PVC Slabbefolie

ME536 PVC Slabbefolie kan als vervanger van DPC folie 
rondom kozijnen worden toegepast of als comparti-
menteringsfolie.

Afsluiten tegen slagregen of waterbelasting

Producten voor isolatie Producten voor slagregendichting en waterkering

SP525

Geveldilatatiekit

Elastische hybride kit op STP basis, geschikt voor 
het afdichten van bewegingsvoegen en dilataties in 
gevels en gevelbekleding.



Multifunctionele dichting
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TP600

TP605

TP602

illmod 600

Compriband

Universeel Voegenband

illbruck TP600 illmod 600 is een geïmpregneerd, 
voorgecomprimeerd schuimband dat wordt aanbe-
volen voor een brede variëteit in bewegingsvoegen 
en andere toepassingen. Bestand tegen de zwaarste 
combinaties van wind en regen.

Dit geimpregneerde, voorgecomprimeerde schuim-
band is bestemd voor de slagregendichte afdichting 
van  voegen en aansluitingen bij kozijnen. Geschikt 
voor voegen van 3 tot 7 mm en 5 tot 15 mm.

Dit geïmpregneerde, voorgecomprimeerde schuim-
band dient als regendichte voegdichting van voegen 
in verticale buitengevelvlakken tussen bouwdelen of 
bouwmaterialen van beton, metselwerk, natuursteen, 
metalen, kunststoffen en hout.
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Afsluiten voor wind en water

ME501
Duo Folie HI 

ME501 Duo Folie HI dient als afdichting van aansluitvoe-
gen rondom kozijnen in gevels. Vanwege de variabele 
Sd-waarde is deze folie binnen en buiten toepasbaar.

TP652
illmod Trio Plus

Dit geïmpregneerde voorgecomprimeerde multifunctio-
nele voegdichtingsband dient als afdichting tegen lucht 
en slagregen in bewegingsvoegen en aansluitvoegen in 
hoge gebouwen

Kijk op illbruck.nl voor: 

• uitgebreide producteigenschappen
• technische informatie
• certificeringen
• gebruiksinstructies
• leveringsinformatie
• veiligheidsaanbevelingen
• extra foto’s en verwerkingsvideo’s 

Producten met multifunctionele toepassingen



Luchtdicht bouwen voor distributeurs

De distributie en adviserende toelevering spelen  
een belangrijke rol in de bouwkolom, met hun eigen 
specifieke uitdagingen. Zo moeten zij:
• Zorg dragen voor een optimaal assortiment
• Productontwikkelingen bijhouden 
• Contact met de klanten onderhouden 
• Personeel opleiden
Ons vakbekwame team helpt u graag bij het plannen 
van ingewikkelde projecten. Gezamenlijk bezoeken 
we de bouwplaats en geven een toolbox. Op verzoek 
wordt er toezicht gehouden op het project van de 
eerste planning tot oplevering. De illbruck dealer haalt 
voordeel uit de kennis van onze experts.

Haal voordeel uit de kennis van onze experts.

‘Welke producten kan ik mijn klanten het beste 
adviseren voor luchtdichting?’

Distributeur en adviserende toelevering
Op zoek naar kennis en ondersteuning

CPG traint en ondersteunt distributeurs om het Lucht-
dicht bouwen concept te promoten en te verkopen. We 
dragen onze kennis over door middel van adviestools, to-
epassingsfilms en trainingen. Samen met onze partners 
fischer Benelux en Gebr. Bodegraven geven we onder 
de naam De Kracht van de Combinatie een totaaladvies 
(lees hier meer over op pagina 26).

Hoe wij de distributeur helpen:

• Training / scholing van het personeel zodat er een goed 
advies aan de klant gegeven kan worden

• Inrichting van de schappen met luchtdicht bouwen 
producten

• Project begeleiding en inspectie: tijdswinst
• De eenvoudige luchtdicht bouwen adviestool
• Duo bezoeken op de bouwplaats
• Toolbox op de bouwplaats
• Kennisoverdracht
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Begrippen  
Van A tot Z 

BENG-norm
Per 1 januari 2021 wordt de EPC-norm 
vervangen door de Bijna Energie Neu-
trale Gebouwen (BENG). De energie-
prestatie voor gebouwen wordt vast-
gelegd aan de hand van de maximale 
energiebehoefte, het maximale primair 
fossiel energiegebruik en het minimaal 
aandeel hernieuwbare energie.

Blowerdoortest 
Een blowerdoortest is een meting van 
de luchtdichtheid van gebouwen. De 
blowerdoortest vindt plaats door het te 
onderzoeken gedeelte van het gebouw 
een overdruk en eventueel een onder-
druk te geven en te meten wat de druk 
is in het gebouw.

Circulair bouwen
Het hergebruiken van producten en 
materialen zodat grondstoffen, onder-
delen en producten hun waarde behou-
den: bouwen op een wijze die econo-
misch verantwoord is en bijdraagt aan 
het welzijn van mens en dier.

EPC-norm
De Energieprestatiecoëfficiënt is een 
index die de energetische efficientie 
van een nieuwbouw aangeeft. Nieuwe 
gebouwen moeten aan bepaalde eisen 
voldoen op het gebied van energie-
-zuinigheid. Dit wordt uigedrukt in de 
Energieprestatiecoëfficiënt. Hoe lager 
de EPC, hoe zuiniger het gebouw. 
Let op: Vanaf 1 januari 2021 wordt de 
EPC vervangen door de BENG-norm.

i3-systeem 
Het illbruck i3-systeem is een modulair 
systeem met componenten voor elk 
van de drie afdichtingslagen in een 
constructie (binnen, midden en buiten) 
en kan op verschillende manieren 
ingezet worden om een optimale af-
dichting te realiseren.

Kier
Ruimte rondom en tussen beweeg-
bare delen. Nodig om deze te kunnen 
bewegen.

Lekstroom
Luchtvolumestroom die door lekken in 
de uitwendige scheidingsconstructie 
van een gebouw stroomt ten gevolge 
van drukverschillen door wind, ther-
miek en de ventilatoren(en).

Luchtdichtheidsklasse
NEN 2687 kent 2 luchtdichtheidsklas-
sen: klasse 1 en luchtdichtheidsklasse 
2. Voor een nog betere kwaliteit geldt 
klasse 3. Klasse 3 is nodig voor het 
Passiefhuisconcept en energieneutraal 
bouwen kwaliteit. Op termijn wordt 
deze kwaliteit de standaard. 

Luchtdichtheidsmetingen
Bij luchtdichtheidsmetingen gaat het 
om een kwantitatieve beoordeling van 
de luchtdoorlatendheid. Met andere 
woorden: er wordt gemeten hoeveel 
lucht eigenlijk (ongewenst) de woning 
binnenkomt, respectievelijk verlaat. 

Luchtdoorlatendheid
De eigenschap van een object lucht 
door te laten indien hierover een lucht-
drukverschil aanwezig is. 

Luchtvolumestroom
Deze wordt afgeleid uit de druk/volu-
mestroomkarakteristiek bij drukver-
schil van 10 Pa, in dm3/s. De specifieke 
(per m2) luchtvolumestroom wordt 
gevonden door te delen door de op-
pervlakte van de vloeren, gedefinieerd 
volgens NEN 2580. 

MPG-norm
De MilieuPrestatie Gebouwen kijkt 
naar de milieubelasting van de ma-
terialen die in een gebouw worden 
toegepast.

Naad 
Ruimte tussen twee afzonderlijke 
bouwkundige delen die niet zijn be-
doeld om ten opzichte van elkaar te 
bewegen. 

Natuurlijke ventilatie 
Toevoer van verse lucht en/of afvoer 
van verontreinigde lucht door een 
natuurlijke drijvende kracht (natuurlijke 
trek) door druk- en/of temperatuurver-
schillen over de gebouwschil tussen 
binnen en buiten. 

Prefab
Prefabricage (of prefab) is een proces in 
de bouw waarbij materialen van tevo-
ren in een fabriek of werkplaats tot ele-
menten worden gemaakt, waarna deze 
op de bouwplaats worden verwerkt. 

Toolboxmeetings
De details uit het adviesrapport worden 
tijdens een toolboxmeeting met de 
verwerker/opdrachtgever besproken. 
Daarnaast gaan aannemers, uitvoer-
ders en werkvoorbereiders tijdens een 
producttraining zelf aan de slag met 
de voorgeschreven producten uit het 
illbruck assortiment. Op deze manier 
heeft de verwerking op de bouwplaats 
geen verrassingen meer voor hen.

Qv;10-waarde 
Met de luchtdoorlatendheid (aange- 
duid met qv;10) wordt bedoeld  de lucht-
volumestroom (qv) die ontstaat via de 
kieren en naden die zich in de gebouw-
schil bevinden, bij een drukverschil 
van 10 Pascal (uitgedrukt in dm3/s of 
m3/s). Met andere woorden: dit is de 
luchtverplaatsing tussen binnen en  
buiten die op een andere manier ont-
-staat dan door de daarvoor aange-
brachte ventilatieopeningen.

Wet Kwaliteitsborging
Op 1 januari 2022 treedt de Wet kwa-
liteitsborging voor het bouwen (Wkb) 
in werking. De Wkb heeft tot doel de 
bouwkwaliteit en het toezicht te verbe-
teren én de positie van de eindgebrui-
ker te versterken. Een private kwali-
teitsborger houdt toezicht en doet een 
technische toetsing van datgene dat 
daadwerkelijk is uitgevoerd.
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Service & Ondersteuning 
Wanneer u dat nodig hebt

Ik wil graag …

… algemene informatie krijgen

… het juiste product vinden

… hulp krijgen bij bestek en projectplanning

… leren hoe ik een product moet verwerken

… mijn illbruck-kennis vergroten

Internet
De website van illbruck biedt snel toe-
gang tot alle producten en hun toepas-
singen, inclusief hulp om te beslissen 
welke productoplossing voor u het beste 
is. De website biedt ook een steeds 
groter aantal voorbeeldprojecten en toe-
gang tot elektronische en persoonlijke 
dienstverlening.

Brochures
Brochures voor verwerkers en ar-
chitecten bevatten praktische voor-
beelden van toepassingen, systee-
moplossingen, dienstverlening en 
productoverzichten.

Productbladen
Volledig vernieuwde en overzichtelijke 
productbladen verschaffen alle tech-
nische gegevens die u van een product 
nodig hebt. De actuele productbladen 
zijn te downloaden vanaf onze website.

Bestekservice
Met standaard omschrijvingen kunnen 
voorschrijvers waardevolle tijd bespa-
ren bij het opstellen van documenten. 
Technische details van allerlei situaties 
zijn gratis te downloaden vanaf onze 
website.

Training
Een illbruck training helpt u op het 
werk. Leer hoe u illbruck producten vak-
kundig en efficiënt kunt aanbrengen. 
Ontdek nieuwe technologieën en oplos-
singen. Haal voordeel uit de kennis van 
onze experts. Vraag uw contactpersoon 
naar de mogelijkheden.

Samenwerking op projecten
Ons uiterst vakbekwame team van 
experts helpt u graag bij het plannen 
van ingewikkelde projecten. Op verzoek 
houdt het team toezicht op uw project va-
naf de eerste planning tot oplevering. Dat 
is dienstverlening die zich terugbetaalt.

Technisch advies /  
Productadviseurs
Ervaren bouwkundige adviseurs beant-
woorden telefonisch uw vragen over 
producten en  toepassingen. Op verzo-
ek komen ze persoonlijk bij u langs, op 
kantoor of op de bouwlocatie.

Doelgerichte dienstverlening zorgt ervoor dat u snel, eenvoudig en tijdens 
elke bouwfase antwoord krijgt op uw vragen. Gebruik het volgende overzicht 
om het juiste servicepunt te vinden.

Technische service
Desgewenst kunt u te allen tijde beschikken
over ondersteuning vanuit de Tremco illbruck
organisatie. tremco illbruck B.V .

Vlietskade 1032
4241 WC Arkel
T: +31 (0)183 568019
F: +31 (0)183 568010

info.nl@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.nl
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Technische gegevens

Eigenschappen Normen Specificatie
Basis Polyurethaan schuimstof
Impregnering Synthetische coating en alu-

oxide
Volumieke massa 75 kg/m3 (± 8 kg/m3
Kleuren zwart
Kleefsterkte lijmlaag > 12 N/25 mm
Aantasting/vlekvorming DIN 52453 PVC/beton/stenen; geen
Weersinvloeden DIN 18542 Voldoet aan BG 1
UV-bestendigheid DIN 53387 Voldoet
Slagregendichtheid DIN 18542 Compressie 67% ≥300 Pa
Slagregendichtheid DIN 18542 Compressie 80% ≥600 Pa
Luchtdoorlaatbaarheid EN 1026 c 0,026 dm3 / s.m.
Vervorming (MTV) NEN 3413 > S 25 tot 40%
Vervormbaarheid bij
0°C.

BRL 2802 zeer goed

Gedrag bij warmte
(70°C.)

BRL 2802 geen uittreden van impregneer

Brandgedrag DIN 4102 Teil 1 B 1 (MPA- P-NDS04-581)
Warmtegeleidingscoë�-
cient

DIN 52612 0,06 W/m.K

Dampdi�usieweestand EN ISO 12572 ≤ 100 µ
Temperatuurbestendig-
heid

-30°C tot +85°C

Verwerkingstempera-
tuur

0°C tot + 35°C

Materiaal (zomer-win-
ter)

Zomer ≤ 10°C (traag) Winter ≥
10°C

Houdbaarheid 12 maanden (in de verpakking)
Garantie op functionali-
teit

10 jaar fabrikant-eigen verkla-
ring

Productcertificaat KOMO K 41903

Voorbereiding
• De ondergrond dient schoon, stof- en vetvrij te zijn Ge-
bruik voor iedere voegbreedte de juiste bandafmeting.

• Bij verloop van de voegbreedte kunnen er meerdere afme-
tingen (banddiktes) worden toegepast.

Verwerking
• Het voorgecomprimeerde band kan direct van de rol in de
voeg worden aangebracht.Het band niet in de hoeken of
om de hoeken laten doorlopen.

• Met een stanleymes of een speciale schaar op maat knip-
pen.

• Bandaansluitingen onderling schuin afsnijden en met
overlengte tegen elkaar zetten.

beschikbare rapporten en documenten
KOMO-certificaat K 41903
KIWA BRL 2802
MPA-NRW DIN 4102 Teil 1 Klasse B1
MPA-NRW, DIN 18542 BG 1

Belangrijke aanbevelingen
TP605 bevat geen bitumen, bloedt niet door en is verdraag-
zaam met alkydhars- en dispersieverven (vooraf testen wordt
aanbevolen).

Veiligheidsaanbevelingen
Zie het veiligheidsinformatieblad.

Keuze bandafmeting
Gebruik voor iedere voegbreedte de juiste bandafmeting.
Bij het verloop van de voegbreedte kunnen er meerdere
afmetingen (banddiktes) worden toegepast. Een regenkering
is geen luchtdichte afsluiting. Houdt rekening met de hoogte
van het gebouw (winddruk belasting, NEN 6702),

Vervormingen
TP605 is zeer soepel en elastisch en kan daardoor de voegbe-
wegingen duurzaam volgen.
� de vervormingen (uitzetting en afkoelingskrimp) van de
bouwelementen door temperatuurswisselingen
� zettingsverschillen tussen afzonderlijk gefundeerde ge-
bouwdelen
� trillingen
� klimatologische invloeden (winddruk, -zuiging), deformatie
van het bouwelement als gevolg van buiging, kan de voeg-
breedte tussen bouwelementen zowel negatief als positief
beïnvloeden

Mits de juiste bandafmeting (breedte/dikte) wordt toegepast
en het band niet boven de Maximale Toelaatbare Vervorming
(MTV) wordt belast.

TP605
COCOBAND MET KOMO KEUR

TP605

COCOBAND MET KOMO
KEUR

Toepassingsgebied
Dit geïmpregneerde,
voorgecomprimeerde schuimband
dient als regendichte voegdichting van
voegen in verticale buitengevelvlakken
tussen bouwdelen of bouwmaterialen
van beton, metselwerk, natuursteen,
metalen, kunststo�en en hout.

Producteigenschappen

• Geschikt voor vlakke, evenwijdige,
one�en en/of verlopende voegen

• UV-bestendig en verdraagzaam met
verf en kitten

• Lange levensduur
• Volgt de voegbeweging
• Slagregendicht en damp-open

Materiaal
Zacht en flexibel opencellig geïmpregneerd polyurethaan-
schuim, eenzijdig zelfklevend.

Uitvoering
Voorgecomprimeerde rollen eenzijdig zelfklevend.

Afmetingen

Band-
breedte
/voeg-
breedte

Voeg-
breedte
nominaal
in mm

Regen-
kering
minimaal
in mm

Regen-
kering
maxi-
maal in
mm

UV belast
en stofdicht
maximaal in
mm

Niet UV
belast, stof-
dicht maxi-
maal in mm

10/2 2 1 2 3 5
15/2 2 1 2 3 5
20/2 2 1 2 3 5
25/2 2 1 2 3 5
10/3 3 1,5 3 4 7
15/3 3 1,5 3 4 7
20/3 3 1,5 3 4 7
25/3 3 1,5 3 4 7
15/4 4 3 5 7 12
20/4 4 3 5 7 12
25/4 4 3 5 7 12
30/4 4 3 5 7 12
20/5 5 4 6 9 15
25/5 5 4 6 9 15
30/5 5 4 6 9 15
40/5 5 4 6 9 15
20/6 6 5 7 11 18
25/6 6 5 7 11 18
30/6 6 5 7 11 18
40/6 6 5 7 11 18
20/8 8 6 10 15 25
25/8 8 6 10 15 25
30/8 8 6 10 15 25
35/8 8 6 10 15 25
40/8 8 6 10 15 25
20/10 10 8 12 19 25
25/10 10 8 12 19 25
30/10 10 8 12 19 25
35/10 10 8 12 19 25
40/10 12 10 14 23 30
30/12 12 10 14 23 30
40/12 12 10 14 23 30
50/12 12 10 14 23 30

Indien voegbreedte groter is als 12 mm: zie productblad TP600 illmod 600

Classificatie voegen
TP605 Cocoband KOMO-keur wordt toegepast op:
� vlakke evenwijdige voegen: aluminium, staal, RVS, geschil-
derdgeschaafd hout, beton zonder structuur, geëxtrudeerd
kunststof, etc.
� one�en evenwijdige voegen: steenachtige gemetselde
materialen, materialen afgewerkt met een structuur
� vlak, verlopende voegen: voor verlopende voegen moet
vooraf de voegbreedte worden vastgesteld, met de daarbij
behorende banddikte
� one�en, verlopende voegen: wanneer slechts één van de
voegwanden vlak is, dient de voeg als one�en te worden
beschouwd. Kies steeds de breedste voegmaat voor het
berekenen van de banddikte en bandbreedte

Het illbruck  
montagesysteem voor 

ramen en kozijnen

Het eerste ift 

gecertificeerde 

systeem op basis 

van verlijming



CPG Europe produceert hoogwaardige bouwmaterialen om de complexe 
uitdagingen van de hedendaagse bouwsector op te lossen. Met meer dan 
1400 medewerkers door heel Europa zijn wij toegewijd om een wereld te 
kunnen creëren waarin gebouwen en constructies energie besparen, veilig 
zijn, langer mee gaan en duurzaamheidsnormen overtreffen.

Europa’s leidende merken voor bouwproducten

Vloeren Vochtbescherming Daksystemen

Afdichten, verlijmen  
en isoleren

Passieve  
brandbeveiliging

Naadloze harsvloeren, 
ondervloer systemen,  
parkeergarages

Civiele techniek, drink- en 
afvalwaterindustrie, balkons en 
terrassen, kelders en funderingen

Vloeibare systemen,  
vilten systemen,  
vegetatiedaken

Kozijn- en raammontage, 
gevelconstructie, gevelisolatie- en 
afwerkingssystemen (EIFS)

Brandwerende coatings,  
brandwerende afdichtingen

Bouwoplossingen van 
wereldklasse.
De productmerken van CPG 
Europe bedienen een breed 
scala aan bouwtoepassingen.  
En daarnaast worden 
ze gecombineerd met 
specialistische services, 
ondersteuning en systemen.  
Producten en diensten die u 
zelden onder één dak vindt.

26  27

1 Neem contact met ons op
Moet u een project opstarten en zit u met onduidelijk-

heden en vragen? De Kracht van de Combinatie denkt mee 
over de juiste technische invulling van de bouwdetails.

2 Lever de gegevens over het project aan
Als u ons de details, een plattegrond en een aanzicht via 

www.dkvdc.nl aanlevert in PDF, nemen wij contact met u op. 

3 Ontvang een totaaladvies
De drie partijen beoordelen de aanvraag en werken geza-

menlijk aan het advies. Op deze manier worden de produc-
ten van de drie leveranciers perfect op elkaar afgestemd.

4 Ga met het advies naar een van onze dealers  
en vraag een offerte aan

Heeft u het totaaladvies van De Kracht van de Combinatie 
ontvangen en gaat u deze uitvoeren? Via www.dkvdc.nl/
dealer vindt u de dichtstbijzijnde dealer die de geadviseerde 
producten van de drie partijen op voorraad heeft.

DRIE STERKE MERKEN 
WERKEN SAMEN VOOR U!

Bouwen is een vak. Daar zijn niet 
alleen vakmensen voor nodig maar 
ook onderlinge afstemming van 
hoogwaardige bouwproducten.  
Daarom hebben drie topmerken in de 
bouw, Gebr. Bodegraven, fischer 
Benelux B.V. en tremco illbruck, de 
handen ineen geslagen en vormen 
samen De Kracht van de Combinatie.  
Bij wie van de drie u ook advies 
aanvraagt: u krijgt er de kennis van 
de andere twee partijen bij!

TOEGEVOEGDE WAARDE

  Minder faalkosten door 
optimale voorbereiding

  Tijdwinst voor de 
werkvoorbereider

  Kwaliteit wordt geborgd door 
op elkaar afgestemde 
adviezen en producten

  Persoonlijk contact met de 
adviseur

MEER WETEN OVER DE KRACHT VAN DE COMBINATIE? 

Neem contact op met uw vakhandel of bouwmaterialenhandel. Of bespreek met een technisch adviseur van  
Gebr. Bodegraven, fischer Benelux B.V. of tremco illbruck uw specifieke situatie. Mailen kan ook altijd naar info@dkvdc.nl.

DOEL

  Door intensieve 
samenwerking meer 
efficiëntie

  Gezamenlijke expertise in 
één advies

		Advies rechtstreeks 
afkomstig van 3 A-merk 
fabrikanten

www.DKVDC.nl

U krijgt één 
totaaladvies 
als het gaat om 

verbinding, verankering 
en luchtdichting
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Heeft u een projectadvies nodig voor verbinding, veranke-
ring en luchtdichting? De Kracht van de Combinatie geeft u 
dit advies in vier simpele stappen:

Kracht van de Combinatie  
Eén totaaladvies over verbinding, verankering en luchtdichting

Wij werken samen met twee andere topmerken 
in de bouw: Gebr. Bodegraven en fischer Benelux. 
Hierdoor krijgt u één totaaladvies als het gaat om 
verbinding, verankering en luchtdichting. Bij wie 
van de drie u ook binnen loopt, u krijgt de kennis 
van de andere twee er zomaar bij! Dat noemen wij 
De Kracht van de Combinatie.

Wij werken al vele jaren samen met Gebr. Bodegraven en fischer 
Benelux. De voordelen voor u? Een hoop tijdwinst en verminderde 
faalkosten. In plaats van dat u zelf alle specificaties naast elkaar 
moet leggen, zijn in ons gezamenlijk advies alle producten op elkaar 
afgestemd. Wij helpen u om de vertaalslag te maken van theo-
retische bestekken naar praktijkoplossingen.We leveren dus niet 
alleen de materialen, we laten ook zien hoe u ze op de beste manier 
verwerkt.

Drie sterke merken 
werken samen voor u!

“In plaats van dat u zelf alle specificaties naast elkaar moet leggen,  
zijn in ons gezamenlijk advies alle producten op elkaar afgestemd.”


