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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.

Wij leveren lijmen die afgestemd zijn op de wensen van de 
klant. Ons eigen laboratorium staat garant voor de constante 
kwaliteit en ontwikkeling van nieuwe en nog betere producten. 
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. 
Met gratis advies op de werkvloer en mogelijkheden om 
productieprocessen goedkoper en/of efficiënter te laten 
verlopen is Bijlard méér dan een leverancier. Bijlard...laat je 
nooit meer los!

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

Professioneel advies op maat bij u op de zaak of op uw project.

INHOUD

Onze professionele 
adviseurs
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CONTACT KIT 
Aromaatvrije universele vloeibare contactlijm. 
Warmte bestendig tot +120°C. Verkambaar of 
verkwastbaar. 

CONTACT TIX
Aromaatvrije universele tixotrope contactlijm. 
Druipt niet. Geschikt voor verticale 
toepassingen. Voorsmeren overbodig. 
Warmte bestendig tot +120°C. 

SPUITLIJM ROOD & TRANSPARANT
Verspuitbare transparante/rode aromaatvrije universele contactlijm. Warmte bestendig 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.

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. 
Bevat tolueen. 

Kijk op www.bijlard.com voor de verschillende volumes

Ons gehele assortiment is
uit voorraad leverbaar!

NEOPREEN CONTACTLIJMEN

Aromaatvrij

Aromaatvrij

Aromaatvrij

Aromaatvrij



MEMBRAANPOMP 
+ WP III F PISTOOL 
Membraanpomp op statief voor het verspuiten 
van contactlijm (spuitlijm) uit 10L, 25L blik. 200L 
vat.

DRUKVAT OP WIELEN 
+ WP III F PISTOOL 
Pneumatisch drukvat op wielen voor het 
verspuiten van contactlijm (spuitlijm).

BOVENBEKER PISTOOL 
Walther Pilot III F pistool met bovenbeker voor 
het verspuiten van contactlijm (spuitlijm).

Bijlard International      5

APPARATUUR
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SBR CONTACTLIJMEN

BIJLARD TRAPPENLIJM 
Aromaatvrije en warmtebestendige +65°C contactlijm verpakt in een 
gebruiksklare lijmtank. Voor het lijmen van vele soorten vloerbedekking zoals 
tapijt op ondergronden van hout, beton of metaal.
Speciaal geschikt voor het verlijmen van materialen die direct vast moeten 
zitten en waarbij het niet mogelijk is gebruik te maken van klemmen of een 
pers, zoals bijvoorbeeld bij materialen onder spanning of gebogen werk, 
of voorwerpen die meteen belast en verwerkt moeten kunnen worden (b.v. 
productiewerk).

LIJMTANK 803  
ROOD & TRANSPARANT
Aromaatvrije en hittebestendige +110°C 
contactlijm verpakt in een gebruiksklare 
lijmtank. 
Verwerking zonder aansluiting op een 

compressor met een bij het systeem 
leverbare slang en professioneel 

spuitpistool. 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. 

Aromaatvrij

Aromaatvrij
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LIJMSPRAY 0099 
CLASSIC MIST SPRAY
Contactlijm in spuitbus zowel voor permanente 
als repositioneerbare verbindingen. 
De lijm kent een groot toepassings-gebied 
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. 
Spuitpatroon mist. 

SPUITLIJM 0099 
Universele spuitlijm (contactlijm) uitermate 
geschikt voor het lijmen van bekledingstoffen, 
Vloerbedekking, tapijttegels, ondertapijt, 
Schuimrubber (vlokken, zittingen, rugvullingen 
etc.)

SPUITLIJM 0023 
Spuitlijm (contactlijm) met een hoge 
aanvangshechting. Uitermate geschikt voor het 
lijmen van vele meubileringsschuimen zoals 
latex-, polyether- en polyurethaanschuimen. 

SPUITLIJM 0044 
Spuitlijm ontwikkeld t.b.v. schuimverlijmingen. 
Decoratieve doeleinden zowel permanente als 
tijdelijke hechting voor papier, karton, hout, 
textiel en diverse soorten kunststof.

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 assem-
bleren van materialen binnen de meubelstoffe-
ring 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. Multi-
instelbaar spuitbeeld.  

Aromaatvrij Aromaatvrij
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HOUTLIJMEN                        & APPARATUURREINIGERS, VERDUNNERS & ONTVETTERS

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 T 
Mengsel van oplosmiddelen specifiek samen-
gesteld voor het gebruik bij Ankerweld Gietlijm 
2921. Bevat Tolueen.

CITRONEL
Biologische cleaner op basis van citrus-
terpenen. 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.

HOUTLIJM 1KD2
Hoogwaardige witte houtlijm D2 voor binnentoe-
passingen. Transparant na droging. Ongevuld. 
Op basis van PVAc.  
* Open tijd ± 8 minuten. Perstijd 1-2 uur.

HOUTLIJM 1KD2 SNEL
Hoogwaardige zéér snel drogende witte hout-
lijm D2 voor binnentoepassingen. Transparant 
na droging. Ongevuld. Op basis van PVAc. 
* Open tijd ± 5 minuten. Perstijd 5-10 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.
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HOUTLIJMEN                        & APPARATUUR

HOUTLIJM EXPRESS 25 
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 Open tijd ± 8 minuten. Perstijd 1-2 uur.

HOUTLIJM 1KD3
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.

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 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

HOUTLIJM 1KD4 MET KOMO
1-component weer- en zeewaterbestendige 
witte houtlijm (D4) op basis van PVAc. Trans-
parant 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 MP 13
Houtlijm D3 MP13 is hoog visceuze en waterbe-
stendige witte houtlijm volgens EN-norm 204 D3 
(DIN 68602 B3) Droogt transparant op. Ongevuld. 
Op basis van PVAc. 
* Open tijd ± 10 minuten.  Perstijd 30-60 minuten. 

DRUKVAT A8 HOUTLIJM 
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, 
MP13 en 1KD4.

DRUKVAT A12 
HOUTLIJM SPRAY
Pneumatisch drukvat 12 liter voor het verspuiten 
van witte PVAc houtlijm met Walther Pilot 90 
pistool. Speciaal geschikt voor het verspuiten 
van Houtlijm 1KD3 Spray  en Houtlijm V7.

*  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.
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MS-POLYMEER LIJMEN
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CS 40 TRANSPARANT
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.

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.

CS HIGH TACK 
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.

CS SPRAY 
Verspuitbare adichtingskit op basis van een MS-
polymeer. Kan direct, zowel in een dunne streep 
als met een breder spuitpatroon, aangebracht 
worden. Kan eventueel nog nabewerkt of 
gemodelleerd worden met behulp van een 
kwast. Goed verdraagzaam met de gangbare 
lakken.
Direct (nat in nat) met een coating over te 
spuiten. Uitstekende hechting op metalen, 
primers en lakken. Snelle doorharding. 

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.

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.

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 

invloed van de luchtvochtigheid.

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

WWW.BIJLARD.COM

Bijlard 
Floor & Wall

Ook leverbaar in worst



KITPISTOLEN
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ELECTRAFLOW FLOOR-FIX
Accu aangedreven voor 3kg. worsten. 
De ideale oplossing voor het efficient verlijmen 
van hout- en parketvloeren. 

POWERFLOW 600
Gesloten handkitspuit voor worsten.

PRO 2000
Volledig gesloten lichtgewicht kunststof 
kitspuit voor kokers.

H40
Metalen kitspuit op oliedruk, werkt zeer 
nauwkeurig voor kokers.

CHILTON
Kitspuit geschikt voor kokers.

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

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

Nieuwe generatie luchtkitspuiten voor kokers en worsten



POLYURETHAANLIJMEN 
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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
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.



FLOOR
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MS
FLOOR

MS FLOOR
Is 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 houdt optreedt. 

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



BIJLARD VOOR ONDER DE VLOER
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NADENLIJM 
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. 

PU 2K 
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.

PU MULTIPRIMER 
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.

EPOXY SCHERM 
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 MS-FLOOR. Geschikt voor 
vloerverwarming. 

EGALINE 12 
Licht verwerkbare en waterbestendige zelf 
nivellerende egalisatiemortel tot 12mm. 
Geschikt voor vloerverwarming en koeling.  



HOTMELT
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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.

HOTMELT 
HG 90 / HH 103
Hotmelt voor kantenaanlijmmachine in granulaatvorm (HG 90) 
en voor Holzher-kantenaanlijmmachines in patroonvorm (HH 103). 
Op basis van EVA.
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PVC / ABS FOLIELIJM  / MMA-LIJM

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.

MMA -MIX-BOND 3.4
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. 

DISPERSIELIJM 12C
Dispercielijm op basis van kunsthars voor binnen toepassingen.
Voor het verlijmen van zacht PVC, hard polystyreen- en polyester folie op 
poreuze materialen.



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

LATEXLIJM 330 
60% natuurlijke latex rubberlijm voor gebruik 
bij hard- en zachtboard, textiel, vilt, fineer etc. 
Bevat geen organische oplosmiddelen.

CARPETSPRAY 5920 ORIGINAL 
ANTI-RAFEL SPRAY 
Impregneermiddel voor het snijvast maken van 
geweven tapijt, sisal, kokos, etc. 
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HANDGEREEDSCHAP

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

LIJM KLEBO 150MM
Lijmopbrengapparaat voor een 
perfecte dosering en gelijkmatige 
verspreiding van vloeibare 
contactlijm. Tijdwinst 30% en 20% 
minder lijmgebruik.

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. 

LIJMFIX
De lijmfix is een praktisch 
lijmopbrengapparaat voor het snel 
en gelijkmatig opbrengen van lijm 
op lijsten en latten.

LIJMKRAAN ERGO 30 
Zeer functionele kraan voor 
gebruik op de 25 kilo jerrycan.
Voordelen: geen lijmverlies, niet 
meer tillen, eenvoudig doseerbaar, 
lekvrij, minder knoeien. Voorkomt 
stof en zaagsel in de lijm. Makkelijk 
te reinigen. 

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

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

LIJMKWASTEN
Oplosmiddel en water bestendige 
lijmkwasten.

KUNSTSTOF BLAUW 
NO 1

LIJMSPATEL BLAUW 
NO 1

SQRAPER LIJMKAM 
B3  - B11 - B15.

AANDRUKROL 10 CM
Voor het aandrukken van verlijmd h.p.l. op de ondergrond, met als doel de 
eindsterkte van de verbinding te verhogen.



VACUÜMTECHNIEK, TAPES & SCHUURMATERIALEN

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.
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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  BVP250 Vacuümpomp 25 m3/h 
BVP100 Vacuümpomp 10 m3/h BVP400 Vacuümpomp 40 m3/h 

FOAMTAPE  DUBBELZIJDIG
0,82 x  19 mm  50m1  Spiegel
0.82 x  19 mm  50m1  zw.t 479
2.05 x  25 mm  25 m1  type 482
2.05 x  12 mm  25 m1  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



Bijlard is verdeler van het Italiaanse Sait Abrasivi S.p.A. Eén van de grootste 
schuurmiddelen producenten in de wereld. Rollen, stroken, delta’s, smalbanden, 
breedbanden, schijven en soft pads.

Exclusive 
Distributor Benelux
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PREFERE LIJMEN 
voor dragende en niet-dragende constructies.

 

 

 

TO AGENTS AND DISTRIBUTORS OF DURANTE & VIVAN SpA 

We are glad to inform you that a new Sales Manager for the export markets, Luca 
Marcuzzi, has joined Durante & Vivan from 10th February 2015. 

Luca, will report to Fabio Padoan, worldwide responsible for the export managements. 

Please find here below the contact details of Luca Marcuzzi: 

Mail address: luca.marcuzzi@durante-vivan.com
Mobile phone: +39 366 5802536 

In the next weeks, he will get in touch with you personally to introduce himself.  

Yours sincerely 
 
Cosetta Ottolini 
Business Director 
cosetta.ottolini@durante-vivan.com 
  

 
DURANTE & VIVAN S.P.A. 
Via G. Garibaldi, 23 
33080 - Ghirano di Prata (PN) 
Tel.  +39 0434.605211 
Fax  +39 0434.605203 
www.durante-vivan.com 
 
 
 

PU REACTIVE HOT MELT EN EVA HOT MELT



COLOFON
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Ons gehele assortiment is
uit voorraad leverbaar!
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HAAL ALLES ERUIT!

✓ Haakse hoek 
✓ Braamvrij 
✓ Kamt makkelijker
✓ Verbeterde gladheid 
✓ Hogere slijtvastheid

WWW.BIJLARD.COM

Innovatief!

90°
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