
Stick Together

Méér dan lijmen 
en kitten



Stick Together met illbruck

Vanzelfsprekend zijn illbruck producten van de hoogste 
kwaliteit. Want alleen met de beste materialen levert ú het 
beste werk. En dat zorgt voor plezier, voor u én voor uw klant. 
Daarom presenteren we Stick Together. Stick Together is de 
verbinding op de bouw. Tussen kwaliteit, ondersteuning en 
plezier.

Kwaliteit
Kiest u illbruck producten, dan weet u zeker dat het met 
de kwaliteit goed zit. Of het nu gaat om isolatielijm, 
constructielijm, sanitairkit of acrylaatkit: al onze producten zijn 
in huis ontwikkeld. We laten ze vervolgens uitgebreid testen 
door professionals die er dagelijks mee werken. Lijmen en 
kitten gaan pas de schappen in als we zeker weten dat ze doen 
wat wij beloven.

Ondersteuning
Onze productspecialisten weten wat er speelt in de bouw. In de 
ontwerp- en bestekfase ondersteunen zij u bij het kiezen van de 
juiste producten. Onze experts kunnen u advies op maat geven, 
u begeleiden op de bouwplaats en het resultaat controleren. 
Maar we doen meer: we geven praktijkgerichte toolboxen, 
hebben uitgebreide productbladen, een bestekservice, een 
technische hotline en een chat-functie op de website.

Plezier 
Wie prettig werkt, werkt met plezier. Dáár draait het om in Stick 
Together. Natuurlijk zijn kwaliteit en ondersteuning van het 
grootste belang in de bouw, maar met plezier wordt uw project 
pas echt succesvol. En plezier, daar zit muziek in – letterlijk!

Werkt u met plezier, dan wordt uw project pas echt succesvol
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Verbinding
Lijmen en kitten leggen letterlijk verbinding. Tussen 
materialen. Maar ook tussen illbruck en de vakman. Stick 
Together gaat dan ook over méér dan lijmen en kitten. 

Het gaat over plezier en daar zit muziek in! Daarom 
presenteren wij de Stick Together Spaar & Win actie.

Werken met plezier – daar zit muziek in!

Spaar & Win
Tijdens de actieperiode kan de vakman sparen voor 
muzikale producten. Denk aan een Apple iPod shuffle, 
een JBL Bluetooth speaker, een Philips koptelefoon of een 
draagbare radio van Sony DAB+. Alle lijmen en kitten uit het 
Basis assortiment doen mee. 
Eigen inleg is niet nodig; spaarders krijgen deze producten 
bij voldoende punten gratis. 

Met de winactie kunnen spaarders deze muzikale producten 
ook nog eens winnen.
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Basis assortiment lijmen

Wist u dat u met slechts 6 lijmen uit het Basis assortiment 95% van het werk kunt uitvoeren? 
Voor de overige 5% is er het Plus assortiment.

Makkelijk kiezen
We hebben de verpakkingen van onze lijmen en kitten zo ontworpen, dat u ze makkelijk en 
snel kunt herkennen. Zo heeft elke lijm en elke kit zijn eigen kleurcodering. De kleurcodering 
is overal hetzelfde: op de verpakking, maar ook op productbladen en onze website. De 
pictogrammen op de verpakkingen laten zien voor welke toepassing het product bedoeld is 
en wat de belangrijkste eigenschappen zijn.
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SP030

SP030 Kristalheldere Lijmkit die onder externe invloeden 
niet verkleurt. De kristalheldere samenstelling maakt SP030 
geschikt voor langdurige verlijming en afdichting van glazen 
elementen zoals glasplaten met omlijstingen.

Kristalheldere Lijmkit

SP050 Universele Lijmkit is geschikt voor het verlijmen van de 
meest voorkomende materialen en kan zowel binnen als bui-
ten toegepast worden. Door de goede verwerkbaarheid, hoge 
sterkte en permanente flexibiliteit is SP050 Universele Lijmkit 
tevens geschikt voor het afdichten van voegen.

SP050
Universele Lijmkit

High Tack Lijmkit
SP350

SP350 High Tack Lijmkit heeft een zeer hoge aanvangs-
hechting en kleefkracht en bereikt zeer snel zijn eindsterkte, 
maar is tevens makkelijk uit te spuiten. Door de hoge aan-
vangshechting en het snelle uithardingsproces is de SP350 
uitermate geschikt voor het verlijmen van voorwerpen op 
plafonds en verticale oppervlakken.

PU010

Snel uithardend polyurethaan lijmschuim met vullende eigen-
schappen. Geschikt voor vrijwel alle harde isolatie en akoes-
tische panelen. Door de hoge eindsterkte is mechanische 
bevestiging veelal niet noodzakelijk. Direct klaar voor gebruik 
en snel en eenvoudig aan te brengen. Geschikt voor stofvrij 
werken.

Isolatielijm

Steen- en houtlijm

PU700

Polyurethaan lijmschuim voor het constructief verlijmen van 
vrijwel alle typen steen en hout. Door de hoge eindsterkte 
is mechanische bevestiging veelal niet noodzakelijk. Snel 
en eenvoudig aan te brengen en direct klaar voor gebruik. 
Geschikt voor stofvrij werken.

PU011

Geschikt voor het snel water- en temperatuurbestendig  
verlijmen van hout op hout, hout op beton, natuursteen, 
vezelcementplaten, isolatiemateriaal, harde kunststof- 
platen, sandwichplaten, metaal en poreuze materialen  
met poreuze of niet-poreuze materialen.

Constructielijm Rapid 
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Basis assortiment kitten

Wist u dat u met slechts 3 kitten uit het Basis assortiment 95% van het werk kunt uitvoeren? 
Voor de overige 5% is er het Plus assortiment.

Garanties
Vanzelfsprekend voldoen alle illbruck producten aan de wettelijke eisen. Maar we gaan 
een stapje verder. We laten onze producten niet alleen testen door verwerkers, maar 
onderwerpen ze ook aan uitgebreide controles op het gebied van prestatie, duurzaamheid 
en veiligheid. Dat doen we bij onafhankelijke instanties. Daarom bieden we uitgebreide 
garanties op onze lijmen en kitten.
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Siliconen Sanitairkit van professionele kwaliteit met ver-
hoogde hoeveelheid schimmelwerende bestandsdelen. 
Speciaal geschikt voor de afdichting van voegen in sanitaire 
en natte ruimten. Tevens toepasbaar in de levensmiddelen 
industrie.

FA201
Siliconen Sanitairkit

Bijzonder geschikt voor het afdichten van scheuren in 
beton, pleister- en metselwerk, het afdichten van kleine 
aansluitvoegen bij houten kozijnen aan beton en steenach-
tige ondergronden en het afdichten van voegjes bij trappen 
en wanden, plinten, plafonds en wanden. Niet geschikt voor 
dilatatievoegen.

LD702
Acrylaatkit

Shell Tixophalte Wet Seal & Fix is geschikt voor het verkle-
ven van onder andere bitumineuze dakbedekkingen en het 
waterdicht afwerken van voegen, naden en aansluitingen 
zoals van dakranden, schoorstenen, lichtkoepels en dak-
doorvoeringen. Zeer geschikt voor (nood)reparaties, zelfs 
op natte ondergronden.

Shell Tixophalte Wet 
Seal & Fix
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