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OVER ONS EN ONZE LIJMEN
Sinds 1956 ontwikkelt, produceert en verdeelt Bijlard International
lijmen en kitten voor de professionele markt. Bijlard heeft in al die jaren
een zeer trouwe klantenkring opgebouwd en veel klanten van het eerste
uur gebruiken tot op de dag van vandaag tot volle tevredenheid onze
producten.

energie in verbeteringen op het gebied van kwaliteit, kosten,
verwerkingseigenschappen en producteigenschappen onder
invloed van de steeds strenger wordende regelgeving.

Wij leveren lijmen die afgestemd zijn op de wensen van de
klant. Alle producten van Bijlard International staan onder een
voortdurende kwaliteitscontrole van de afdeling Research &
Development. Iedere menging wordt nauwkeurig gecontroleerd
en geanalyseerd om u, als klant, het allerbeste product te kunnen
leveren.

Ons assortiment bevat milieuvriendelijke, ongevulde,
aromaat-vrije en gebruiksvriendelijke lijmen en kitten van
uitzonderlijke kwaliteit. Onze producten vinden hun weg naar
de houtverwerkende industrie, interieurbouw en vloerbranche.
Klanten met raad en daad op de werkvloer bijstaan en
mogelijkheden om productieprocessen goedkoper en/of
efficiënter te laten verlopen: Bijlard is méér dan een leverancier,
wij zijn uw partner!

R & D is ook verantwoordelijk voor de ontwikkeling van
nieuwe producten, productie-optimalisatie, recepturen en
het testen van lijmen op nieuwe materialen. R & D steekt veel

Klantgerichtheid, snelle levering en een uitstekende service zijn
naast de kwaliteits- en milieueisen de belangrijkste pijlers van ons
bedrijf.

SALES- EN ACCOUNT MANAGERS

TED ENGELEN
Sales Manager
Tel: +31(0)6-22452747
ted@bijlard.com

SVEN WESTERHOLT
Account Manager
Tel: +31(0)6-20600395
sven@bijlard.com

DICK HEIJSTER
Account Manager
Tel: +31(0)-38826716
dick@bijlard.com

Bijlard International
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NEOPREEN CONTACTLIJMEN

Aromaatvrij

CONTACT KIT

Aromaatvrije universele vloeibare contactlijm.
Warmtebestendig tot +70°C. Verkambaar of
verkwastbaar.

Aromaatvrij

CONTACT TIX

Aromaatvrije universele tixotrope contactlijm.
Druipt niet. Geschikt voor verticale
toepassingen. Voorsmeren overbodig.
Warmtebestendig tot +70°C.

Aromaatvrij
SPUITLIJM ROOD & TRANSPARANT

Verspuitbare transparante/rode aromaatvrije universele contactlijm.
Warmtebestendig tot +180°C. Hoge aanvangshechting en eindsterkte.
Verspuitbaar met bovenbeker-pistool, drukvat of spuitinstallatie.

SPUITLIJM 2514

Hoog hittebestendige +180°C verspuitbare
contactlijm op basis van neopreenrubber.
Speciaal voor o.a. vlaklijmen van HPL. Door zijn
hoge aanvangshechting zeer geschikt voor o.a.
postforming elementen.

Aromaatvrij
GIETLIJM 2921

Hoog hittebestendige +180°C contactlijm
speciaal ontwikkeld voor het gebruik op een
curtain coater (gietmachine) waarbij sprake is
van zeer grote industriële productievolumes.

Kijk op www.bijlard.com voor de verschillende volumes
4
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SBR CONTACTLIJMEN

Aromaatvrij

LIJMSPRAY 0099
CLASSIC MIST SPRAY

Contactlijm in spuitbus zowel voor permanente
als repositioneerbare verbindingen.
De lijm kent een groot toepassingsgebied
en is uitermate geschikt voor het lijmen van:
bekledingsstoffen, vloerbedekking, tapijttegels,
ondertapijt, schuimrubber, karton, papier, polystyreenschuim, textiel, vilt en isolatiematerialen
in de bouw en binnenshuis.
Afbeelding Spuitpatroon mist.

Aromaatvrij

LIJMSPRAY 0023
HIGH TACK WEB SPRAY

Contactlijm in spuitbus met een hoge aanvangshechting. Uitermate geschikt voor het lijmen
van vele meubileringsschuimen zoals latex-,
polyether- en polyurethaanschuimen. Alsmede
toepasbaar voor het fixeren van ondertapijt,
veel soorten tapijttegels en tapijt. Multi-instelbaar spuitbeeld. Spuitpatroon web.

LIJMSPRAY B100
HEAVY DUTY WEB SPRAY

Contactlijm in spuitbus met een extreem hoge
aanvangshechting. Voor het snel, schoon,
gemakkelijk en economisch verlijmen en assembleren van materialen binnen de meubelstoffering of gerelateerde toepassingen tot +50 °C.
Spuitpatroon web. Ideaal voor het verlijmen
van latex, polyether en pu-schuim, vilt, stoffen,
papier, karton, vezelplaten, isolatiemateriaal
onderling of op hout, steen, staal, etc. Multiinstelbaar spuitbeeld.

SPUITLIJM 0099

Universele spuitlijm (contactlijm) uitermate
geschikt voor het lijmen van bekledingstoffen,
Vloerbedekking, tapijttegels, ondertapijt,
Schuimrubber (vlokken, zittingen, rugvullingen
etc.)

Aromaatvrij

SPUITLIJM 0023

Spuitlijm (contactlijm) met een hoge
aanvangshechting. Uitermate geschikt voor het
lijmen van vele meubilerings-schuimen zoals
latex-, polyether- en polyurethaanschuimen.

LIJMTANK 803

Aromaatvrije en hittebestendige +110°C contactlijm verpakt in een gebruiksklare lijmtank.
Verwerking zonder aansluiting op een compressor. Een ideale oplossing voor het werken op locatie.
De lijm heeft een hoge aanvangshechting en een gunstige droog- en opentijd. In rode en
transparante versie verkrijgbaar.

SPUITLIJM 0044

Spuitlijm op basis van synthetische rubber. De
lijm is o.a. ontwikkeld t.b.v. schuimverlijmingen.
Decoratieve doeleinden zowel permanente als
tijdelijke hechting voor papier, karton, hout,
textiel en diverse soorten kunststof.
Bijlard International
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APPARATUUR

DRUKVAT OP WIELEN

MEMBRAANPOMP

Membraanpomp op statief voor het verspuiten van contactlijm (spuitlijm) uit 10L, 25L blik. 200L vat.

Pneumatisch drukvat op wielen voor het verspuiten van contactlijm (spuitlijm).

REINIGERS & VERDUNNERS

VERDUNNER

Voor het verdunnen van neopreen
contactlijm, het reinigen en schoonmaken
van de lijmondergronden, het verwijderen van
lijmresten en het reinigen van gereedschap.

VERDUNNER 901

Mengsel van oplosmiddelen specifiek
samengesteld voor het gebruik bij Gietlijm 2921.
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CITRONEL

Biologische cleaner op basis van citrusterpenen. Voor het ontvetten en reinigen van
vele ondergronden en voor het verwijderen van
contactlijm-, inkt-, olie- en vetresten.

CLEANER CS 60

Professionele cleaner met zeer goede reinigende,- en ontvettende eigenschappen op basis
van zuivere propanon. Cleaner CS 60 is uitstekend geschikt voor het verwijderen van alle
natte lijmresten en vele opgedroogde lijmresten.

HOUTLIJMEN & APPARATUUR

CERTIFICAATNR. 32936

HOUTLIJM 1KD2

HOUTLIJM EXPRESS 25

HOUTLIJM 1KD2 SNEL

HOUTLIJM 1KD3

Hoogwaardige witte houtlijm D2 voor
binnentoepassingen. Transparant na droging.
Ongevuld. Op basis van PVAc.
* Open tijd ± 8 minuten. Perstijd 1-2 uur.

Hoogwaadige Zéér sneldrogende witte houtlijm
D2 voor binnentoepassingen. Transparant na
droging. Ongevuld. Op basis van PVAc.
* Open tijd ± 5 minuten. Perstijd 5-10 minuten.

Hoogwaardige vochtbestendige geel gekleurde
houtlijm uitermate geschikt voor het verlijmen
van vuren en/of grenen. Ongevuld. Voldoet aan
norm NEN-EN 204 D2. Op basis van PVAc.
*Open tijd ±8 minuten. Perstijd 1-2 uur.

Waterbestendige witte houtlijm.
Waterbestendig volgens EN-norm 204 D3 (DIN
68602 B3). Sneldrogend. Transparant na droging.
Ongevuld. Op basis van PVAc.
* Open tijd ± 8 minuten. Perstijd 30-60 minuten.

APPARATUUR
< DRUKVAT A8
HOUTLIJM SPRAY
Pneumatisch drukvat 8 liter voor
het opbrengen van witte PVAc
houtlijmen met universeel pistool.
Accessoires voor onder andere
vlak-, slis-, drevel-, groef-, pen en
gat-, Lamello-, en veerverlijming
zijn leverbaar. Geschikt voor
Houtlijm 1KD2, 1KD2 Snel, Express
25, 1KD3, MP 13 en 1KD4.

> DRUKVAT A12
HOUTLIJM SPRAY

Pneumatisch drukvat 12 liter voor
het verspuiten van witte PVAc
houtlijm.
Speciaal geschikt voor het
verspuiten van Houtlijm 1KD3 Spray
en Houtlijm V7.
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HOUTLIJM 1KD4 KOMO

1-component weer- en zeewaterbestendige
witte houtlijm (D4) op basis van PVAc.
Transparant na droging. Ongevuld. Deze lijm
voldoet aan de norm NEN EN 204 D4 en WATT
91 en is voorzien van het KOMO certificaat
‘lijmen voor niet-dragende toepassingen’.
Nr 32936.
* Open tijd ± 8 minuten. Perstijd 30-60 minuten.

HOUTLIJM 1KD3 SPRAY

Verspuitbare waterbestendige witte houtlijm.
Waterbestendig volgens EN-norm 204 D3 (DIN
68602 B3) Droogt transparant op. Ongevuld. Op
basis van PVAc.
* Open tijd ± 10 minuten. Perstijd 20 minuten.

HOUTLIJM MP13

Houtlijm MP13 is hoog-visceuze,
waterbestendige witte houtlijm (D3), volgens
EN-norm 204 D3 (DIN 68602 B3). Kan uitstekend
worden gebruikt in een lijmwals.
Droogt transparant op. Ongevuld. Op basis van
PVAc.
* Open tijd ± 10 minuten. Perstijd 30-60 minuten.

HOUTLIJM V7

Waterbestendige vormvaste houtlijm (D3).
Met een snelle afbindtijd, die door zijn hardheid
een uitstekende vormvastheid garandeert. Met
fineer doorslag remmend additief. Op basis van
PVAc.
* Open tijd ±10 minuten. Perstijd 20 minuten.

RS 80 CLASSIC

Zeer hoogwaardige 2-componenten houtlijm.
Voor het lijmen van dragende constructies en
verbindingen van vele houtsoorten waaraan
zeer hoge eisen worden gesteld. Op basis van
resorcinol- en paraformaldehyde.
* Open tijd 10 minuten. Perstijd 5 uur.

VOLG ONS
OP
FACEBOOK
* Open tijd en perstijd zijn afhankelijk van opgebrachte lijmhoeveelheid, houtvochtgehalte, temperatuur, alsmede de structuur en de poreusheid van het materiaal. Wij staan voor u klaar met advies.

Bijlard International
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DYNEA
Bijlard International is sinds 2012 agent en distributeur van het gerenommeerde merk Dynea.
Dynea levert voornamelijk Prefere lijmen voor industriële en houtverwerkende bedrijven, voor dragende en niet-dragende constructies. De
lijmen zijn bij voorkeur geschikt om snel constructies aan elkaar te verlijmen, dat kan variëren van 30 tot 180 seconden.
Prefere vult het uitgebreide assortiment houtlijmen van Bijlard Int. uitstekend aan met MUF-, UF- en EPI-lijmen en wij zijn het oor en oog van
Dynea in de Benelux. Door de intensieve samenwerking komt men tot een perfect product voor de eindverbruikers.

MEER OVER DYNEA
Dynea innoveert, ontwikkelt, produceert en verkoopt houtlijmsoorten
voor klanten in Europa. De samenstellingen variëren van
aminoharsen tot polyurethaansoorten, emulsiepolymeren en hotmeltlijmen. Met diepgaande chemische expertise en decennia ervaring
levert Dynea complete en hoogwaardige chemische oplossingen,
waaronder lijmen, apparatuur, gereedschap, software en consultingservices.
Naast de speciale houtlijmen levert Dynea ook additieven aan de
coatingindustrie, gietharsen, isolatieharsen en andere gerelateerde
producten.
De activiteiten zijn onder meer:
• Houtlijmoplossingen, -technologieën en -services
• Industriële coatingadditieven
• Ontwerp en licentieverlening voor een fabriek voor
formaldehydeproductie.
• Services, waaronder tankreinigingsservices, analyseservices,
services op het gebied van chemische regelgeving en
maakloonservices.

Dynea is een zelfstandig bedrijf en volledig in eigendom bij
particuliere Noorse investeerders, het management en de
werknemers. De totale omzet bedroeg circa 950 miljoen NOK
(110 miljoen euro) in 2014 en Dynea verkocht ongeveer 150.000
metrieke ton aan producten. Er zijn ongeveer 200 enthousiaste
lijmprofessionals in dienst.
Dynea kan terugkijken op een lange geschiedenis, sinds 1947. Tot
2000 was het onderdeel van de beursgenoteerde industriegroep
Dyno, waar het de chemische tak van de groep vormde. In 2000 werd
het een onderdeel van de nieuw gevormde Dynea Group, waarbij
de hars- en lijmactiviteiten van Dyno, Neste Chemicals en Perstorp
werden samengevoegd. De Dynea Group werd in delen ontmanteld
en verkocht in de periode van 2007 tot 2013, toen het huidige Dynea
werd opgericht en verkocht aan Eltek Holding in Noorwegen.

WAAR ZIJN WIJ ACTIEF
Dynea is marktleider op de Europese houtlijmmarkt en heeft een brede portfolio van lijmsoorten voor de houtverwerkende industrie. Dynea levert ook aan klanten in Azië, Afrika en Noord- en Zuid-Amerika. Het hoofdkantoor en de
belangrijkste locatie van Dynea is in Lillestrøm, Noorwegen. Andere locaties zijn onder meer Dynea Hongarije en
Nordalim (Denemarken). Bovendien hebben we maakloonproductie/contractproductie in Duitsland, Finland, Nederland,
Oostenrijk en Italië.
Voor meer informatie over Dynea producten in de Benelux, neemt u contact op met
Ted Engelen, salesmanager Bijlard International.
Telefoon: +31 (0)6 – 22 45 27 47
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E-mail: ted@bijlard.com

POLYURETHAANLIJMEN

PU-TX

Tixotrope, (zee-) watervaste, 1-component
polyurethaan houtlijm voor binnen en buiten.
Druipt niet. Voor het lijmen van hout en in
combinatie met andere materialen, zoals metaal,
beton en kunststof.

PU-BOND

Professionele spleetvullende, watervaste (D4)
constructielijm op basis van polyurethaan.
(Zee-)watervast volgens EN-norm 204 D4 (DIN
68602 B4) Door zijn enorme interne sterkte en
zijn minimale volumeverandering geeft hij zelfs
zonder klemmen een zeer hoge eindsterkte.
Belastbaar tot 140 kg. /cm2.

PU-CLASSIC

Vloeibare, (zee-) watervaste, 1-component
polyurethaan houtlijm voor binnen en
buiten. Voor het lijmen van hout en in
combinatie met andere materialen, zoals
metaal, beton en kunststof.

PU-2K-7 MIX

PU-2K

Zeer hoogwaardige hoogvisceuze 2-componentenlijm op basis van polyurethaan. Uitermate geschikt
voor verlijming van moeilijk verlijmbare materialen en/of materiaalcombinaties en het realiseren van
verbindingen die zeer sterk of bestand moeten zijn tegen extreme omstandigheden.

Zeer hoogwaardige professionele hoog
visceuze 2-componentenlijm op basis van
polyurethaan. Universeel, zeer sterk, weer- en
(zee) waterbestendig, koude- en hittebestendig,
oplosmiddelvrij en spleetvullend. Uitermate
geschikt voor moeilijk verlijmbare materialen
en materiaalcombinaties en het realiseren van
verbindingen die zeer sterk of bestand tegen
extreme omstandigheden moeten zijn.
Bijlard International
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MS-POLYMEER LIJMEN

CS 60

Elastische overschilderbare lijm op basis van
MS-polymeer. Voor zowel lijmen, monteren
en afdichten van vrijwel alle in de bouw
voorkomende materialen en (zelfs vochtige)
ondergronden. Verkrijgbaar in standaard
kleuren, wit grijs zwart en bruin.

CS HIGH TACK

CS 40 TRANSPARANT

STONEFLEX VOEGKIT

SPRAY SEALANT

Elastische, overschilderbare montagelijm
op basis van MS-polymeer met extreem
hoge aanvangskleefkracht. Voor structurele
verlijming van vrijwel alle in de bouw
voorkomende materialen en (zelfs vochtige)
ondergronden.

Transparante elastische overschilderbare
lijm op basis van MS-polymeer. Voor zowel
lijmen en afdichten van vrijwel alle in de bouw
voorkomende materialen en (zelfs vochtige)
ondergronden.

CERTIFICAATNR. 33354

GLAZING 2.0 SEALANT

Een professionele duurzame, zeer goed UV
bestendige, elastische, droog afmesbare en
overschilderbare beglazingskit op basis van
MSP. Voor topafdichting en hielafdichting
in beglazingssystemen, volgens NPR 3577
van enkel glas, dubbel glas, gelaagd glas,
inbraakwerend glas en zelfreinigende beglazing.
Voor het afdichten van aansluitvoegen welke
achteraf overschilderd kunnen worden en voor
reparaties aan bestaande voegen op basis van
MSP.
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Deze kit heeft een specifieke cementstructuur,
waardoor hij opgaat in zijn omgeving. Door zijn
elastische eigenschappen kan hij blijvende
beweging opvangen is daardoor uitstekend
geschikt voor alle voorkomende aansluiten dilatatievoegen, zoals voegen tussen
gevelelementen, aansluitvoegen rondom
kozijnen, dilatatievoegen in metselwerk, beton,
etc.

Een hoogwaardige afdichtingskit voor
o.a. de automotive-sector t.b.v. reparaties
of bescherming van ondergronden. Kan
met behulp van een speciaal spuitpistool
(kitspuit Jetﬂow3) als een spray worden
aangebracht. Tevens bestemd voor het
duurzaam beschermen van bouwdelen tegen
mechanische trillingen. Naden kieren en
aansluitingen in de metaalbouw rond pijpen,
goten en luchtkanalen. Hecht zonder primer op
vrijwel elke ondergrond. Mocht de ondergrond
zeer poreus zijn, dan primer CS60 gebruiken.

Bijlard
Floor & Wall

CS FLOOR & WALL

Elastische, 1-component oplosmiddelvrije vloer en wandlijm op basis van MS-polymeer.
Voor het lijmen van parket en/of tapijt (geen PVC) op zowel poreuze als niet-poreuze ondergronden zoals beton, cement, anhydrite, hout, spaanplaat,
board, volkern, metalen, HI-MACS® e.d.

Dé ideale partner voor verlijming op vloer en wand. Bijlard CS Floor & Wall is een professionele,
elastische, 1-komponent oplosmiddelvrije vloer en wandlijm op basis van MSP, welke uithardt onder
WWW.BIJLARD.COM
invloed van de luchtvochtigheid.

WWW.BIJLARD.COM
BIJLARD INTERNATIONAL - ZOETERMEER - THE NETHERLANDS
TEL: 0031 (0)79 - 343 75 38 - INFO@BIJLARD.COM

PRIMER CS 60

Zwarte 1-component polyurethaan vocht
uithardende primer. Speciaal geschikt is voor
de voorbehandeling van houten rachelwerk en
voor ondergronden zoals hout, steen en beton.

PRIMER CS 60 SPECIAL

Transparante 1-component polyurethaan vocht
uithardende primer. Speciaal geschikt is voor
de voorbehandeling van houten rachelwerk en
voor ondergronden zoals hout, steen en beton.
Bijlard International
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KITPISTOLEN

PRO 2000

Volledig gesloten lichtgewicht kunststof
kitspuit voor kokers.

CHILTON

Professionele kitspuit geschikt voor
310 ml kokers.

Nieuwe generatie luchtkitspuiten voor kokers en worsten

FLOOR PRODUCT

AIRFLOW III

Aluminium behuizing voor kokers en worsten.
Automatische ontluchtings ventiel en drukregelaar 1-8bar.

14
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ELECTRAFLOW FLOOR-FIX

Accu aangedreven lijmpistool, geschikt voor
worsten van 3 kg. De ideale oplossing voor
het efficiënt en arbo-technisch verantwoord
verlijmen van hout- en parketvloeren.

JETFLOW III

Lichtgewicht luchtkitspuit voor gebruik bij verspuitbare MS-Polymeer
CS Spray in kokers en worsten.

PRIVATE LABELS

PRIVATE LABEL

KWALITEIT ZIT ALTIJD IN DE NAAM!
Ter ondersteuning van uw eigen huisstijl, is het mogelijk de kwaliteitsproducten van Bijlard International van uw eigen logo en naam te voorzien.
Natuurlijk is er concurrentie van andere aanbieders van vergelijkbare producten, maar er is niemand die uw unieke product heeft.
Mooiere verkoopmarges met de wetenschap dat de kwaliteit van het product gewaarborgd is door Bijlard International.
En…Made in Holland! natuurlijk.
Neem contact op met uw accountmanager van Bijlard International en vraag naar de mogelijkheden!

Bijlard International
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FLOOR PRODUCTEN

EMICODE
Schone lucht binnenshuis voor uw gezondheid en
ter bescherming van het milieu.
Mensen brengen steeds meer tijd binnenshuis door. Daarom wordt de luchtkwaliteit en uitstoot van
installatiemateriaal op vloeren en wanden steeds belangrijker. Om een gezonde leefomgeving te
verzekeren, is het belangrijk aandacht te besteden aan de bestanddelen van vloerisolatiemateriaal
en bouwproducten zoals isolatiepanelen, lijmen en afsluitingen. Vertrouw op materialen met het
EMICODE® label om de gezondheid en luchthygiëne in de omgeving en binnenshuis zo goed mogelijk
t e beschermen. Deze materialen hebben een lage uitstoot, voldoen aan de strengste eisen en
normen en worden constant gecontroleerd door onafhankelijke inspectie - organisaties. Hierdoor
garandeert EMICODE® jarenlang een schone en veilige luchtkwaliteit binnenshuis, voor een gezond
en comfortabel binnenklimaat .
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MS 2K FLOOR

De MS 2K FLOOR is een speciaal ontwikkelde,
milieuvriendelijke, supersnelle 2-Komponenten
parketlijm, die na 2 uur volledig belastbaar is.
Door zijn unieke formule is de lijm 2x zo sterk,
voorkomt doorzweten en is tevens geschikt om
hoogteverschillen tussen hout en ondervloer op
te vangen tot wel 100%. Voor het verlijmen van
alle soorten parket en tussenvloeren, waarbij
snelheid van belang is.

MS FLOOR

Een elastische, 1-komponent oplosmiddelvrije
parketlijm op basis van MSP, welke uithardt
onder invloed van de luchtvochtigheid. Voor
het verlijmen van parket op alle voorkomende
ondervloeren zonder primer. Geschikt voor
vochtige ruimtes. Geluidsabsorberend
en blijvend elastisch. Geschikt voor
vloerverwarming en -koeling. Watervrij
waardoor er geen uitzetting van hout optreedt.

PVC-LIJM FLOOR

Is een oplosmiddelvrije PVC- en Vinyllijm op
basis van acrylaat dispersie met een zeer hoge
aanvangshechting. Voor het verlijmen van PVC-,
vinyl en rubber vloerbedekkingen in stroken en
tegels op de meest voorkomende ondergronden.
Tevens toepasbaar als universele lijm voor
alle gangbare soorten zachte en halfzachte
vloerbedekking voor binnen op vloer en wand.
U kunt de PVClijm FLOOR het beste aanbrengen
met de nieuwe Sraper® A3.
Bijlard International
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FLOOR PRODUCTEN

MS FLOOR BOOSTER

GAP FILLER FLOOR

FLEXX FLOOR

PU MULTIPRIMER FLOOR

AQUA UNI PRIMER FLOOR

EPOXY SCHERM FLOOR

De Booster is een speciaal ontwikkelde
milieuvriendelijke super-snelle activator die
de doordroging van MSP’s terugbrengt tot wel
45 minuten. De Booster is onder andere te
gebruiken in de MS-FLOOR. Tevens bij lagere
temperaturen te gebruiken.

1-komponent voorstrijkmiddel op basis van
polyurethaan. Voor het afsluiten en/of het
verstevigen van sterk zuigende en vaste
of verzandende ondervloeren. Kan ook als
afsluiting dienen tegen capillair optrekkend
vocht of restvocht in betonvloeren en
cementdekvloeren tot 4 CM procent
(cementdekvloeren met vloerverwarming:
3 CM-procent). Direct te verlijmen met PU 2K
of MS-FLOOR.
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Voor het snel en deugdelijk opvullen van
storende holle ruimtes onder alle soorten
parket, inclusief alle tapis vloeren, zonder
weekmaker uittreding. Toepasbaar op alle
voorkomende ondervloeren. GAP FILLER
FLOOR is watervrij waardoor er geen uitzetting
van hout optreedt. Geluidsabsorberend door
blijvend elastisch karakter. Geschikt voor
vloerverwarming.

Is een kant en klaar voorstrijkmiddel op basis
van Styreen Acrylaat, voor het afsluiten en/of
verstevigen van sterk zuigende en niet zuigende
ondergronden.
Snel drogend, universeel toepasbaar, wateren alkalibestendig, oplosmiddelvrij, zeer laag
verbruik, inzetbaar voor vloerverwarming.

Een elastische, 1-komponent nadenlijm op basis
van MSP. Speciaal voor het kraakvrij verlijmen
van alle soorten laminaat- en parketvloeren.
Door de elasticiteit van de FLEXX FLOOR
worden natuurlijke spanningen van de houten
vloer op een juiste manier opgevangen.

2-komponenten voorstrijkmiddel op basis
van epoxy hars. Voor het afsluiten en/of het
verstevigen van sterk zuigende en vaste of
verzandende ondergronden. In het bijzonder daar
waar hoge belasting te verwachten is. Kan ook als
afsluiting dienen tegen capillair optrekkend vocht
of restvocht in betonvloeren en cementdekvloeren
tot 7 CM-%. Direct te verlijmen met PU2K of MSFLOOR. Geschikt voor vloerverwarming.

EGALINE 10A FLOOR

Licht verwerkbare en waterbestendige zelfnivellerende egalisatiemortel tot 10 mm op basis
van anhydriet. Geschikt voor vloerverwarming
en koeling.

EGALINE 10C FLOOR

Licht verwerkbare en waterbestendige zelfnivellerende egalisatiemortel tot 10 mm op basis
van cement. Geschikt voor vloerverwarming en
koeling.

PLINTENKIT FLOOR

Hoogwaardige lijm op basis van MSP met
extreem hoge aanvangshechting voor verlijming
van bijvoorbeeld plinten, panelen voor wanden,
vloeren, plafonds, enz. Stempelen of klemmen
is niet nodig.

NADENLIJM FLOOR

Waterbestendige witte PVAc houtlijm voor alle
soorten laminaat- en parketvloeren met name in
vochtige ruimtes en buitentoepassingen, indien
niet blootgesteld aan weersinvloeden. Voldoet
aan norm NEN-EN 204 D3. (DIN 68602D3)
Sneldrogend, transparant na droging. Open
tijd +/- 8 minuten klemtijd ca. 30-60 minuten.
Ongevuld.

BIJLARD ONDERVLOER

Een contactgeluid dempende ondervloer op
basis van kurk-rubber polyurethaan granulaat
mengsel. Geschikt als contactgeluiddempende
onderlaag en als warmte-isolerende onderlaag,
het verbetert daardoor het loopcomfort.

SQRAPER® LIJMKAM
PU 2K FLOOR

Is een snelle hoogwaardige 2-komponenten lijm op basis van polyurethaan.
Voor het lijmen van parket op alle voorkomende ondervloeren mits juist behandeld met AQUA UNI
PRIMER, PU MULTI PRIMER of EPOXY SCHERM. Binnen en buiten toepasbaar en geschikt voor
vochtige ruimtes, echter niet onder water. PU 2K is watervrij waardoor er geen uitzetting van hout
optreedt. Geschikt voor vloerverwarming en koeling.

De Sqraper® heeft een revolutionair ontwerp,
namelijk een scherpe en een haakse hoek. Met
deze eigenschap kunt u de lijmemmer zo goed
als leeg schrapen. De Sqraper® is verkrijgbaar
in B3, B11 en B15, en in de nieuwe A3! Deze is
uitermate geschikt voor de PVC-lijm FLOOR en
de Bijlard contactlijmen. De Sqrapers hebben
een verbeterde gladheid, zijn braamvrij en
heeft minder last van weerstand waardoor het
uitsmeren aanzienlijk wordt vereenvoudigd.
Bijlard International
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SPECIALS PVC / ABS FOLIELIJM / MMA-LIJM

SUPER BOND

Hoogwaardige 2-componenten superlijm met
activator. Verlijmt muurvast in 10 seconden.

HOTMELT
HG 90 / HH 103

Hotmelt voor kantenaanlijmmachine in granulaatvorm (HG 90) en voor Holzher-kantenaanlijmmachines in patroonvorm (HH 103). Op basis
van EVA.

CARPETSPRAY 5920 ORIGINAL
ANTI-RAFEL SPRAY

LATEXLIJM 330

Impregneermiddel voor het snijvast maken van
geweven tapijt, sisal, kokos, etc.

60% natuurlijke latex rubberlijm voor gebruik
bij hard- en zachtboard, textiel, vilt, fineer etc.
Bevat geen organische oplosmiddelen.

DISPERSIELIJM 12C

MMA -MIX-BOND 3.4

Dispersielijm op basis van kunsthars voor
binnen toepassingen.
Voor het verlijmen van zacht PVC, hard
polystyreen- en polyester folie op poreuze
materialen.
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HPL-PRIMER

Primer voor HPL-kantenband.
Voor het voorbehandelen van HPL-kantenband.
Vergroot de hechting van de hotmelt bij gebruik
van een kantenaanlijmmachine.

LAKLIJM V3

Laklijm op basis van kunstharsdispersie.
Voor kops verlijmen van multiplex, vuren,
spaanplaat of MDF op een vlakke ondergrond
van 1- of 2-component(en) gelakt hout of
melamine.

Super snelle en extreem sterke 2-componentenlijm op basis van Methylmethacrylaat. Universeel
toepasbaar voor het verlijmen en repareren van nagenoeg alle materialen. De lijm geeft na
uitharding een taai-sterke verbinding die hufterproof is.
Eindsterkte tot 300 kg/cm2! Weer- en zeewaterbestendig. Spleetvullend tot 3 mm. Chemicaliën
bestendig. Oplosmiddelvrij. * Open tijd 3-4 minuten.

HANDGEREEDSCHAP

LIJM KLEBO 150MM

Lijmopbrengapparaat voor een perfecte
dosering en gelijkmatige verspreiding van
vloeibare contactlijm. Tijdwinst 30% en 20%
minder lijmgebruik.

LIJMKLEMMEN

(kunststof bekken) 100 en 150 mm.
Het werkstuk kan snel én eenvoudig met één
hand vastgeklemd en weer losgehaald worden.

LIJMOPBRENG-APPARAAT,
INCL. ROL

Voor het gelijkmatig en gedoseerd opbrengen van
vele lijmsoorten waaronder witte houtlijm en contactlijmen. Met grijze rubberen of oranje sponsrol.
Leverbaar in 72 mm, 150 mm en 180 mm.

LIJMKLEMMEN

MIXER

AANDRUKROL 10 CM

AANDRUKROL EXTREME

(metalen bekken) 100 en 150 mm.
Zeer goed geschikt voor las- & constructiewerk.

Hoogwaardige kwaliteit mixer voor het optimaal
mengen van Bijlard PU 2K, Bijlard MS FLOOR
BOOSTER en EGALINE.

LIJMKWASTEN

Oplosmiddel en water bestendige lijmkwasten.

LIJMSPAARBUSSEN

Lijmreservoir met kwast die na gebruik afgesloten kan worden.450 ml, 900 ml, 1,5 L en 3 L.

Voor het aandrukken van verlijmd HPL op de
ondergrond, met als doel de eindsterkte van de
verbinding te verhogen.

Voor het aandrukken van verlijmd HPL op de
ondergrond, met als doel de eindsterkte van de
verbinding te verhogen. 10 cm.
Bijlard International
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VACUÜMTECHNIEK & TAPES

VACUÜMZAKKEN

Alle vacuümzakken zijn vervaardigd van 0.75 mm dik transparant naadloos
Polyurethaan en incl. C-strip + buis sluitprofielen. Alle overige benodigde
accessoires zijn los leverbaar.
Vacuümzakken met afwijkende maten zijn door ons op maat te maken.
Polyurethaan vacuümzak afm. 250 x 160 cm			
Polyurethaan vacuümzak afm. 310 x 160 cm			
Polyurethaan vacuümzak afm. 370 x 160 cm

VACUÜMFOLIE EN TOEBEHOREN
Vacuümfolie 50 mu 1500mm. x 100m1, rol á 150 m2

VACUÜMPOMPEN

BVP60 Vacuümpomp 6 m3/h
BVP100 Vacuümpomp 10 m3/h

BVP250 Vacuümpomp 25 m3/h
BVP400 Vacuümpomp 40 m3/h

FOAMTAPE DUBBELZIJDIG

0,82 x
0.82 x
2.05 x
2.05 x

19 mm
19 mm
25 mm
12 mm

50m1
50m1
25 m1
25 m1

Spiegel
zw.t 479
type 482
type 482

BIJLARD CS 60 TAPE
12 x 3 mtr 20 mtr zwart

ENKELZIJDIG SCHILDERSTAPE
19 mm x 50 mtr type 583
25 mm x 50 mtr type 583
38 mm x 50 mtr type 583

DUBBELZIJDIG
Tapijtkleefband
50 mm x 25 mtr type 893
Tapijtband
12 mm x 25 mtr type 899
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BEKIJK ONZE
DEMONSTRATIE
VIDEO’S

SCHUURMATERIALEN

Bijlard International is verdeler van het Italiaanse Sait Abrasivi S.p.A.
Eén van de grootste schuurmiddelen producenten ter wereld. Rollen,
stroken, delta’s, smalbanden, breedbanden, schijven en soft-pads zijn
direct uit voorraad leverbaar.

SCHUUR-NET

Bijlard schuur-net is een snelle, efficiënte en kostenbesparende
revolutionaire schuurtechnologie. Met de Bijlard Schuur-net producten
kunt u stof en het voortdurend vollopen van uw schuurpapier voorgoed
vaarwel zeggen. De gepatenteerde constructie bestaat uit een fijn
netwerk van polyamide draadjes waar de korrel op aangebracht is.
Bijlard International
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