
Lijm- en Kitwijzer
Dé gids voor inspiratie en advies.

ik werk alleen met Bison.
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nieuw in het assortiment

U heeft ze vast al gezien op TV: onze 
klusjesman met zijn klusmaat Bison in 
levenden lijve! In diverse klussituaties 
helpt Bison de klusser waar hij maar 
kan. Hij straalt kracht en vertrouwen 
uit, met een sympathieke knipoog.  
Ik werk alleen met Bison. U ook?

ik werk alleen met Bison.

Poly Max® Express Dé supersnelle alleskunner voor iedere klus. Met 
Poly Max® Express zitten alle lijm- en monteer-
klussen na 30 minuten handvast. De verbinding 
is snel klaar voor lichte belasting of vervoer, 
terwijl dit normaal 24 uur duurt. De maximale 
eindsterkte van de verbinding wordt al na 4 uur 
bereikt. Poly Max® Express: dé nr. 1 in snelheid.

Nexus® Glue De ultieme huishoud reparatielijm! Nexus® Glue 
combineert alle voordelen van alleslijm, contact-
lijm en secondelijm zonder de nadelen ervan.  De 
lijm is supersterk, supersnel, maar ook corrigeer-
baar en lijmt de vingers niet direct aan elkaar. 
Nexus® Glue is ideaal voor alle kleine reparaties 
en hobby toepassingen in & om het huis en op 
kantoor. Het lijmt alle flexibele, harde, poreuze en 
niet-poreuze materialen aan elkaar en op allerlei 
ondergronden. Eén druppel is voldoende voor een 
sterke reparatie. Niet voor niets is Nexus® Glue 
door de Nederlandse en Belgische consument 
gekozen tot Product van het Jaar 2010.
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De ene Montagekit is de andere niet. Extra zekerheid krijg je door de juiste variant te 
kiezen. Beantwoord eerst volgende vragen: 

1. Is de ondergrond poreus of niet?
2. Komt het material onder spanning te staan?
3. Is een hoge aanvangshechting gewenst?
4. Wil ik onzichtbaar monteren?  

•	 Super	sterk	voor	plinten,	latten,	regelwerk.
•	 Ook	voor	materialen	onder	spanning.
•	 Voor	niet-poreuze	ondergronden.
•	 Direct	vast	met	vast-los-vast	methode 

(zie pagina 5).

Tip: Montagekit Topspeed is de snelle variant.

Montagekit Original

•	 Extreem	hoge	aanvangshechting:	120	kg/m2.
•	 Ideaal	voor	toepassingen	boven	het	hoofd.
•	 Voor	alle	materialen	op	poreuze	ondergronden.
•	 Oplosmiddelvrij.

Montagekit Direct Grip

montagekitten 
Maken spijkers en schroeven overbodig.

•	 Voor	alle	materialen	op	poreuze	ondergronden.
•	 Ook	voor	vlakverlijming	en	piepschuim.
•	 Makkelijk	verwerkbaar.
•	 Oplosmiddelvrij.

Montagekit Super

•	 Speciaal	voor	onzichtbaar	monteren.
•	 Ook	voor	vlakverlijming	en	piepschuim.
•	 Droogt	glashelder	op.
•	 Oplosmiddelvrij.

Montagekit Transparant
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Vast-los-vast methode

Voor het bevestigen van een plint, lambrisering of (houten) plaatmateriaal onder  
spanning gebruik je bij voorkeur Montagekit Original. Pas de vast-los-vast methode 
toe zodat de materialen direct vast zitten. Deze werkwijze is belangrijk omdat je vaak 
niet kunt klemmen en de muur bijna nooit helemaal recht is. Hierdoor komt er span-
ning op de materialen en wordt het hout wat kromgetrokken. Door de vast-los-vast 
methode zitten de materialen direct vast.

De vijf stappen zijn:
1. Dotten of strepen aanbrengen.
2. Delen monteren en stevig samendrukken.
3. Lostrekken en vijf minuten laten drogen.
4. Opnieuw bevestigen.
5. Stevig aandrukken of aankloppen (rubber hamer). 
Wil je niets aan het toeval overlaten? Bekijk het complete stappenplan op  
www.bison.nl, voor het perfect monteren van een ‘strakke’ plint. 

Perfect monteren van een plint? Gebruik Montagekit Original én dit 
makkelijke stappenplan. Succes verzekerd.

Met Montagekit Heavy Duty. De montagelijm 
voor het zware werk buiten. De oplossing voor 
kunststof plaatwerk aan gevels (Trespa).  
Ideaal voor zware voorwerpen en verbindingen.

Buiten monteren kan ook

Montagekit Tape is de snelle oplossing als je iets 
op wilt hangen, maar niet kunt boren. Supersterk.  
Ook voor: rookmelders, kabelgoten, elektrici-
teitsdozen en plaatmateriaal. Buitengebruik? 
Kan ook: brievenbussen, naamplaatjes, 
huisnummers, etc.

Monteren met een tape
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Poly max® 
Lijmen, monteren en afdichten.

Poly Max® is de oplossing voor bijna alle klussen. Je kunt er name-
lijk mee lijmen, monteren en afdichten!

Poly Max® is een universele, hoogwaardige montagelijm en afdichtingskit op basis 
van de unieke SMP technologie. Voor het lijmen, monteren en afdichten van vrijwel alle 
(bouw)materialen op vrijwel alle ondergronden (zowel gladde, poreuze als niet-poreuze 
ondergronden). Extra sterk, binnen en buiten toepasbaar en blijvend elastisch.

•	 Zeer	hoge	eindsterkte.
•	 Binnen	en	buiten	toepasbaar.
•	 Blijvend	elastisch.
•	 Overschilderbaar.
•	 Lijmen,	monteren	en	afdichten	met	1	product.
•	 SMP	technologie.

Poly Max® Original

Poly Max®: enkele van de 1001 toepassingen

1 Lijmen Glas, kunststoffen, steen, beton, hout, ijzer en vele 
andere materialen.

2 monteren Plinten, schroten, latten, isolatieplaten en sierlijsten.

3 AfDicHten Voegen, naden en kieren, reparaties bij daken, goten 
en schoorstenen, topafdichting bij beglazing.
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•	 Zeer	hoge	aanvangshechting.
•	 Ideaal	voor	verticale	toepassingen.
•	 Binnen	en	buiten	toepasbaar.
•	 Blijvend	elastisch.
•	 Lijmen,	monteren	en	afdichten	met	1	product.
•	 SMP	technologie.

Poly Max® High Tack

•	 Snelle	eindsterkte	opbouw.
•	 Handvast	na	30	minuten.
•	 Binnen	en	buiten	toepasbaar.
•	 Blijvend	elastisch.
•	 Lijmen,	monteren	en	afdichten	met	1	product.
•	 SMP	technologie.

Poly Max® Express
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Bison Kit®

De meest verkochte contactlijm ter wereld. Deze 
‘stoere jongen’ repareert onder meer schoenen, 
schoenzolen, tassen en riemen. Of de formica 
randjes van een tafel. Direct vast en super sterk. 
Pure kracht van Bison.

Tip: de lijm is er ook in een transparante uitvoering.

De broer van Bison Kit®, maar dan gelvormig. 
Druipt niet en trekt geen draden. Geschikt voor 
dezelfde klussen als Bison Kit®. Ideaal voor 
verticale toepassingen.

Bison Kit®

Bison Tix®

Contactlijmen als Bison Kit® en Bison Tix® 
breng je tweezijdig aan. In plaats van de twee 
ingesmeerde delen direct samen te voegen,  
moet de lijm eerst drogen. Na samenvoegen zit  
de verbinding direct vast.

Contactlijmen breng je tweezijdig aan
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Secondelijmen

Een hoogwaardige secondelijm in een revolutio-
naire verpakking. Exact doseren, zonder knoeien. 
Lijmt razendsnel de meeste kunststoffen, metaal, 
rubber, porselein, hout en kurk. Super sterk en 
zuinig in het gebruik: één druppel is genoeg voor 
circa twee cm2 lijmkracht. Extra precisie met 
behulp van de extra lange doseertuit.

Secondelijm Tipper

Voor de kleine, snelle verlijming. Het gebroken 
knopje van je mp3-speler of home theatre, het oor 
van een porseleinen kopje, de losgeraakte steen 
in een ketting. Bison Secondelijm is er in een 
vloeibare en gelvariant: 
•	 vloeibaar: voor harde, niet-poreuze materialen 

zoals kunststof en metaal;
•	 gel: met name voor poreuze materialen 

(aardewerk).

Hout is een lastig materiaal om te verlijmen met 
Secondelijm. Secondelijm met een Activator 
is de oplossing! Dankzij de Activator verlijm je 
razendsnel hout, MDF en spaanplaat. Ideaal voor  
moeilijke verbindingen, zoals verstekverbindingen  
bij foto- en schilderijlijsten.

Secondelijmen

Secondelijm met Activator
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Huishoud- en Hobbylijmen

Een handige knutsellijm die alles kan. Hou hem bij 
de hand en gebruik hem voor papier, karton, een 
creatieve collage, een eigen set ansichtkaarten. 
Nu ook verkrijgbaar in oplosmiddelvrije variant.

Lijmt vele soorten kunststoffen die in het 
huishouden voorkomen, zoals ABS, acrylglas 
(Perspex®, Plexiglas®), polycarbonaat (Lexan®)  
en Hard PVC.

Alleslijm

Hard Plastic Lijm

Een passie voor bouwmodellen? Bij Bison kun 
je terecht voor transparante modelbouwlijm. 
Bison Model Plastic is geschikt voor ieder 
polystyreen vliegtuig, schip en auto.

Model Plastic

Transparante modelbouwlijm voor balsahout. 
Heel bekend bij modelbouwers van zweefvlieg-
tuigjes.

Tip: breng eens een bezoek aan Railz Miniworld! 
Een waar paradijs voor modelbouwers! Kijk voor 
meer info op www.railzminiworld.nl

Model Balsa
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Huishoud- en Hobbylijmen

Oftewel: vloeibaar rubber. De reparatiemassa 
voor 1001 zaken: slippers, duikpakken,
wetsuits, regenpakken en reistassen. Neem ‘m 
mee op vakantie! 

Tip: Rubber Repair maakt waterdicht.  
En is dus ook een goede oplossing voor gescheurde 
schoenzolen.

Rubber Repair

Speciaal voor grotere gaten en scheuren in vinyl 
(zacht PVC). Maakt opblaasboten, zwembandjes,  
regenkleding en PVC-vijverfolie weer lucht- en 
waterdicht.

Zacht Plastic Lijm

Voor de echte mooimakers m/v. Textiel, jute, vilt 
en kokos. Doek, patchwork en plaid.
Kleding herstellen? Het omzomen van een 
spijkerbroek kan ook.

Textiellijm

De Bison Glue Gun is een elektrisch lijmpistool 
voor allerhande lijmklussen. De lijmpatronen – 
transparant – worden door verhitting vloeibaar. 
Unieke (kerst)kaarten maken, een aparte surprise, 
de rug van een boek repareren of héél bijzondere 
feestkleding maken. Ook hout, keramiek en hard 
plastic krijgen een nieuwe look.

Unieke surprises, bijzondere feestkleding
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Speciale lijmen

Een klein ongemak dat vaker voorkomt dan je 
denkt: de achteruitkijkspiegel op de voorruit van 
de auto laat los. Hiervoor hoef je niet meer naar 
je garage, want Car Mirror is namelijk speciaal 
geschikt voor het verlijmen van een metalen 
spiegelvoet op glas.

Car Mirror

Je collage tijdelijk verlijmen? Eenzijdig sprayen!
Je poster voorgoed aan de muur? Doe het dan 
tweezijdig, dus wand én poster.

Tip: gebruik Lijmspray om de binnenkant van je 
koffer te bekleden met schuim. Zo bescherm je je 
waardevolle spullen.

Lijmspray

Een borgmiddel dat het lostrillen van moeren en 
bouten voorkomt. Neem geen enkel risico.

Lock Bond

Gebruik voor zilverspiegels altijd Bison 
Spiegellijm. Deze speciale zuurvrije lijm tast 
de laklaag van de spiegel niet aan. De lijm in 
verticale strepen aanbrengen.

Spiegellijm

Kleine reparaties aan boot, caravan of auto. Bison heeft voor elke klus  
de beste oplossing!
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epoxylijmen

•	 Kombi Turbo: de kracht van een epoxy en de 
snelheid van een secondelijm.

•	 Kombi Snel®: binnen 5 minuten een 
glasheldere reparatie.

•	 Kombi Power: 2 componenten poly-
urethaanlijm voor de moeilijkste verbindingen.

•	 Kombi Pro XL voor het verlijmen van grotere 
oppervlakken.

•	 Kombi Plastic: voor snelle en sterke  
reparaties aan kunststof voorwerpen, zoals 
huishoudelijke apparaten, speelgoed, 
kunststof onderdelen aan gereedschap en 
onderdelen van auto, motor of (brom)fiets.

•	 Kombi Metaal voor ijzersterke reparaties 
aan voorwerpen van metaal die bestand 
moeten zijn tegen zware omstandigheden. 
Gereedschap, onderdelen van auto, motor, 
(brom)fiets, (tuin)hekken of bestek.

Kombi Stick: 2-componenten kneedmassa voor 
permanente reparaties en restauraties in en om het 
huis. Hardt zelfs uit onder water! Snel en gemak-
kelijk verwerkbaar zonder gereedschap. Opvullen, 
herstellen, creëren en verlijmen. Na uitharden is 
schuren, schilderen en zelfs boren mogelijk.
Tip: nu ook verkrijgbaar in handige portion pack: 
altijd een vers product in de ideale hoeveelheid 
voor 1 klus!

Epoxylijmen voor universele toepassingen

Epoxylijmen voor speciale materialen

Vullende epoxy kneedmassa
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Hard PVc lijmen

Voor het verlijmen van afvoerbuizen, hulpstuk-
ken en goten van hard PVC en ABS (‘slagvaste’ 
kunststof). Korte tijd nastelbaar, met kwast. 
Bekende buitentoepassingen: het herstellen van 
loszittende dakgootdelen en het plaatsen van 
een regenpijp. 

Gelvormige Hard PVC Lijm Gel met KOMO-keur. 
Voor afvoerbuizen, hulpstukken en goten van 
hard PVC met ruime toepassingen.
•	 Druipt niet.
•	 Met kwast.

Let goed op! De op deze pagina beschreven 
Hard pVC lijmen zijn niet geschikt voor 
drukleidingen!

Hard PVC Lijm

Hard PVC Lijm Gel

Voor het makkelijker monteren van kunstof lei-
dingsystemen met rubbermanchet verbindingen 
(buizen, moffen en fittingen). Toegestaan voor 
drinkwatersystemen. Geschikt voor alle diame-
ters. Ook geschikt voor natte ondergronden.

PVC Glijmiddel

pVC Cleaner reinigt en ontvet de te verlijmen 
buizen, moffen en fittingen. Maakt de buis en 
fitting klaar voor optimale verlijming. Voor Hard 
PVC, PVC-c en ABS. De ondergrond moet altijd 
goed droog, schoon, stof- en vetvrij zijn.

Reinigen en ontvetten
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D2

D2

D3

Houtlijmen & Polyurethaanlijmen 
De Bison houtlijmen zijn sterker dan hout.

D3, een waterbestendige houtlijm. De oplossing 
voor een verlijming in sanitaire
ruimtes, een vochtige kelder of een niet-
verwarmde schuur. 

Houtlijm Extra D3

Heeft een supersnelle droogtijd van maar  
4 minuten. Een witte vochtbestendige houtlijm 
die transparant opdroogt.

Houtlijm Topspeed D2

Lijmt alle soorten hout op hout – als het maar 
binnen is! Deze Houtlijm (D2) wordt tevens 
gebruikt voor het fineren en het lijmen van 
papier en karton.

Houtlijm D2
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D-normeringen geven aan in hoeverre een lijm waterbestendig is.

•	  vochtbestendig; ideaal voor binnen; 

•	  waterbestendig; perfect voor vochtige binnenruimtes; 

•	  watervast; probleemloos buiten te gebruiken (zie pagina 18/19).

               In hoeverre is mijn houtlijm waterbestendig?

De Rolls Royce onder de lijmen. Een 100% 
professionele 2-componentenlijm die ook in het 
doe-het-zelfkanaal verkrijgbaar is. Super sterk 
verlijmen van grote oppervlakken. Buiten-
gewoon goed voor moeilijke verbindingen 
waaraan hoge eisen worden gesteld.

Polyurethaanlijm 2K Expert
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D4

PU Konstruktielijmen 
Voor alle houtverbindingen buiten.

De gel structuur voorkomt druipen. Ideaal dus 
voor de lastige verticale verbindingen. Er zijn 
nog twee varianten in de Konstruktie Tix:
•	Konstruktie Tix Topspeed: handvast in  

5 min.
•	Konstruktie Tix Fiber: vezelsterke verbinding 

binnen 10 min.

Konstruktie Tix D4

Ramen, deuren, kozijnen, pergola’s. Voor 
hoogwaardige houten constructies dus. Lijmt 
hout op hout, metaal, steen, etc. Supersterke  
(zee)watervaste en vullende bruislijm.

Tip: Konstruktielijm Fiber is de vezelsterke en 
transparante variant.

Konstruktielijm D4

D4
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Voor de zéér hoogwaardige verlijmingen binnen 
en buiten. D4: weerbestendig en (zee)watervast! 
Slagvast, prachtproduct voor de botenbouw. En, 
door de goede vullende eigenschappen, geschikt 
voor slecht passende houtverbindingen waaraan 
hoge eisen worden gesteld.

Tip: de toevoeging 2K Expert spreekt boekdelen. 
De beste Hout Konstruktielijm ter wereld. De twee 
componenten (hars en harder) zorgen voor een 
supersterke, slag- en stootvaste verbinding.

Hout Konstruktielijm  
2K Expert (D4)

Bruislijmen als Konstruktielijm en Konstruktie 
Tix zijn óók binnen te gebruiken. Ze worden veel 
gebruikt bij minder goed passende houtconstruc-
ties. En bij hout in combinatie met materialen als 
metaal en kunststof (sandwichpanelen).

Bruislijmen: ook voor binnen!

De tuin is een buitenkamer. Bison helpt je de tuin 
of terras te verfraaien. Een pergola accentueert 
zichtlijnen en kan voor schaduw zorgen. Een hou-
ten vlonderterras zorgt voor sfeer en ontspanning. 

Op www.bison.nl (klusadviseur) staan tientallen 
ideeën voor een tuinhuis, schutting, houten 
bloembakken of konijnenhok. Alles is mogelijk, als 
je maar weet dat ook buiten een goed begin het 
halve werk is. Maak een goed plan over de locatie, 
de stand van de zon, materiaalopties, montage en 
(klim)planten. 

Vernieuw je buitenboel
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wand&Klaar® Behanglijmen 
Iedereen kan behangen.

De extra sterke variant. Ideaal voor alle soorten 
vinyl en papieren behang en zware behangsoor-
ten, zoals fotobehang. 
•	 Kant & klaar lijm.
•	 100% klontvrij.
•	 Voor zware wandbekleding.
•	 Strijkt makkelijk uit.

Wand&Klaar® Behanglijm Vinyl/Papier

Direct aan de slag met het populaire vliesbe-
hang. De lijm is direct met een roller of kwast 
op de muur aan te brengen. Behangen was nog 
nooit zo gemakkelijk.
•	 Kant & klaar lijm.
•	 100% klontvrij.
•	 Corrigeerbaar.
•	 Strijkt makkelijk uit.

Wand&Klaar® Behanglijm Vliesbehang

De oplossing voor decoreren met glasweefsel. 
En bovendien makkelijk verwijderbaar, ook 
jaren later.
•	 Kant & klaar lijm.
•	 Direct op de muur aan te brengen.
•	 Perfect overschilderbaar.
•	 Strijkt makkelijk uit.

Wand&Klaar® Behanglijm Glasweefsel
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Wand&Klaar® behangen in 4 stappen:

Behang laten maken van je eigen foto’s?  
Kijk op www.bison.nl (product: Behanglijm 
Wand&Klaar® Vinyl/papier) hoe je je eigen  
behang bestelt. Bison Wand&Klaar® Vinyl/papier  
is namelijk dé lijm voor je hoogstpersoonlijke 
fotobehang.

Je eigen fotobehang?

Volg altijd de instructies van de behangfabrikant.
*Behangsoorten met een papieren rug dienen nog wel ingeweekt te worden.

Stap 1: Breng Wand&Klaar® Behanglijm rechstreeks aan op de 
muur, met een roller of kwast.*
Voordeel: U heeft geen behangtafel nodig en het behang hoeft niet 
vooraf in te weken, wat een hoop geknoei, tijd en geld bespaart!

Stap 2: Breng het behang aan op de muur.
Voordeel: Wand&Klaar® Behanglijm is gemakkelijk te corrigeren 
en glad te strijken.

Stap 3: Snijd het behang op maat.
Voordeel: Met Wand&Klaar® Behanglijm wordt behangen echt 
gemakkelijk, omdat werken met droog behang veel eenvoudiger is 
dan werken met ingeweekt papier.

Stap 4: Bent u toe aan verandering? Geen probleem! Behang dat 
aangebracht is met Wand&Klaar® Behanglijm is eenvoudig 
verwijderbaar, ook jaren later.
Voordeel: als Wand&Klaar® Behanglijm correct toegepast wordt, 
dan kunt u achteraf het behang gewoon droog met de hand lostrek-
ken. De muur blijft droog en onbeschadigd: u kunt dus meteen weer 
een nieuw behang aanbrengen!

Het verwijderen van oud behang kán een hels 
karwei zijn. Niet met Bison Behangafweek. 
Verwijdert alle soorten behang. Snel en makkelijk.

Behangafweek
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Vloer- & Parketlijmen
Strakke vloerverlijming en –afwerking.

Bison Vloerbedekkingslijm is een kant-en-
klare, vochtbestendige lijm voor het permanent 
verlijmen van alle soorten vloerbedekking en 
tapijttegels	op	poreuze	ondergronden.	Zeer	
geschikt voor vloerverwarming en intensief 
gebruik, zoals op trappen en in kantoren.

Bison Vloerbedekkingslijm Verwijderbaar 
is een kant-en-klare lijm voor het semi-perma-
nent verlijmen van alle soorten vinyl en tapijt, 
op poreuze ondergronden. Vloerbedekking en 
lijmresten zijn eenvoudig verwijderbaar.

Vloerbedekkingslijm

Vloerbedekkingslijm 
Verwijderbaar

Haal het beste uit je laminaat- of parketvloer 
naar boven met Bison Laminaatparketlijm.  
Voor het gemakkelijk verlijmen van de naden 
van alle soorten zwevend laminaat- en 
lamelparket. Beschermt de voegen tegen vocht, 
waardoor het hout niet kan zwellen en er geen 
aftekening van de naden optreedt. Ook geschikt 
voor kliklaminaat.

Laminaatparketlijm

Kant-en-klare pastalijm voor het verlijmen van 
ongelakte massief houten parketsoorten (dikker 
dan 10mm) op poreuze ondergronden (beton, 
cement, estrich, hout, spaanplaat en board). 
Geschikt voor vloeren met vloerverwarming, 
makkelijk verwerkbaar en corrigeerbaar.

Tip: gebruik voor zwevend- of laminaatparket 
Bison Laminaatparketlijm.

Parketlijm  
voor Massief Parket

Tip: gebruik bij intensief gebruik van de vloer-
bedekking en in vochtige ruimtes Bison  
Vloerbedekkingslijm.
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Bison Tegellijm is een kant-en-klare pastalijm 
voor het verlijmen van alle soorten wandtegels 
op poreuze ondergronden (pleisterwerk, gips-
blokken, (gas)beton, hout, board en spaanplaat). 
Gebruik Bison Tegellijm Super voor het verlijmen 
van tegels over een bestaande tegelwand, buiten-
tegelwerk en het verlijmen van zware wandtegels.

Bison Tegellijm: gemakkelijk verwerkbaar, 
blijvend elastisch en vochtbestendig.

Tegellijm/Tegellijm Super

Parket- & tegellijmen

De finishing touch; voor een mooie en nette 
afwerking van uw laminaat- of parketvloer. 
Dicht met Bison Parketkit de naden en kieren 
tussen vloer en muur. Ideaal wanneer toepas-
sing van plinten niet mogelijk is. Verkrijgbaar in 
verschillende kleuren.

Parketkit

De lijm voor isolatie- en decoratieplaten van 
polystyreenschuim, oftewel piepschuim.
Plafondtegels, ornamenten als een koof, een 
sierlijst en meer.

Polystyreenschuimlijm
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Siliconenkitten 
Waterdicht voegen in een handomdraai.

Voor het waterdicht afwerken van sanitair en 
keramische toepassingen. Blijvend elastisch, 
waterbestendig.	Zeer	belangrijk	in	een	vaak	
vochtige ruimtes zoals keukens en badkamers: 
ongevoelig voor schimmel. 

Tip: nu ook verkrijgbaar in Transparant.

Siliconenkit Sanitair

De mooiste sanitairafdichtingen blijven 
onbeperkt stralen. Super Silicone Sanitair is 
ongevoelig voor schimmel en verkleuren. 

Super Silicone Sanitair

Meer dan nuttig, een noodzaak: het voorkomen 
van lekkages. Bij afdichtingen tegen water kan 
een kit die niet goed op de ondergrond hecht voor 
lekkages zorgen. Siliconenkit voor Acrylbaden  
is geschikt voor acrylbaden en kunststof 
douchewanden en – bakken. Verkrijgbaar in de 
populaire (badkamer)kleur wit, pergamon/camee 
en transparant. Zuurvrij.

Dé afwerking voor je acrylbad!

Een hoogwaardige siliconenkit voor toepassingen 
met glas (aquaria, vitrinebouw, glasconstructie). 
Je zou het misschien niet verwachten, maar  
Siliconenkit Glas is ook een heerlijk hobby 
product. Met deze kit kun je namelijk ook 
3D-lijmen. Je leukste knutsel- en ansichtkaarten  
in drie (!) dimensies. 

Siliconenkit Glas
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Loodslabben, kunststof kozijnen en voegen 
waterdicht afdichten. Blijvend elastisch, de oplos-
sing voor werkende voegen, naden en kieren. 
Hecht op steen, metselwerk, metaal en kunststof. 

Een kit die tegen extreem hoge temperaturen kan.  
Deze siliconenkit is de oplossing voor het verlijmen  
en afdichten van rook- en warmteafvoerkanalen 
en hitteschermen voor de open haard.

Tip: met High Temp repareer je ook een losse ruit 
van oven of magnetron of de randen rondom een 
(keramische) kookplaat.

Siliconenkit Bouw

Siliconenkit High Temp

De kit voor alle toepassingen die overschilderd 
moeten worden. Blijft elastisch en krimpt niet. 
Ideaal voor afdichtingen bij (kunststof) deur- en 
raamkozijnen, steen en metselwerk.

Ideaal voor het waterbestendig afdichten  
van koplampen, autoruiten, patrijspoorten en 
bootlichten.

Siliconenkit hecht niet op siliconenkit. Voor een 
nieuwe afdichting, moet je dus eerst de bestaande 
kitresten verwijderen. En dat is eenvoudiger dan je 
denkt, dankzij Siliconenkit restenverwijderaar!

Super Sealer Construction

Siliconenkit Auto Marine

Siliconenkit restenverwijderaar
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Stap voor stap afdichten
Tien stappen die ook jou dicht bij de perfecte afdichting brengen.

De Silicone Multi Tool is het handige gereed-
schap voor: het openen van de koker, het verwijde-
ren van overtollig kit en het gladstrijken van de kit. 
Het resultaat is een prachtig strakke voeg. Maak 
de Silicone Multi Tool in zeepwater schoon. 

Overtollige voegkit verwijderen

1. Verwijder eventuele kitresten eerst grondig 
met de Siliconenkitrestenverwijderaar.

2. Maak de voeg met een borstel goed stofvrij. 
Ontvet de voeg daarna met Ontvetter/ 
Verdunner voor Bison Kit®.

3. Behandel poreuze ondergronden en kunst-
stoffen eerst voor met Bison Silicon Primer.*

4. Breng de Voegen Tape aan  op  de beide 
zijden van de voeg die je wilt gaan afdichten.

5. Monteer de koker in de Bison Kitpistool.
6. Spuit de kit gelijkmatig in de voeg tussen de 

stroken Voegen Tape.
7. Maak de voegkit nat met zeepsop.
8. Verwijder met de Silicone Multi Tool de 

overbodige kit.
9. Voegen Tape verwijderen. Verwijder de 

Voegen Tape vóór de kit is uitgehard.
10. Nogmaals voorzichtig glad maken met zeepsop.

Het ideale hulpmiddel voor de perfecte kitnaad!

Tip: gemakkelijk kitten? Zie Bison Kitstrip 
Sanitair op pagina 38.
*Voegen Tape is alleen verkrijgbaar in Nederland.

Voegen Tape

* Voorbehandelen met Silicon Primer is niet nodig bij 
neutrale kitten als Siliconenkit Bouw en Siliconenkit 
voor Acrylbaden.
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Acrylaatkitten

Voorkom een lelijke naad en tocht bij raam- en 
deurkozijnen. Bison Acrylaatkit hecht zónder 
primer op hout, baksteen, metselwerk, pleister-
werk, glas, keramische tegels, metalen en Hard 
PVC. En dan: schilderen maar! Verkrijgbaar in de 
kleuren: wit, grijs, bruin, zwart en transparant. 

Tip: Bison Acrylaatkit Regenvast. Direct 
regen bestendig. Speciaal voor buiten.

Acrylaatkit

Een scheur in structuurverf of sierpleister? Ook 
daaraan heeft Bison gedacht. De korrelige struc-
tuur van deze kit maakt ook voor deze oppervlak-
ken een onzichtbare reparatie mogelijk.

Acrylaatkit Structuur

Al na een half uur – de tijdspanne van een 
boterham en een goede kop koffie – overschil-
derbaar met latex en acrylverf!

Acrylaatkit 30 Minuten

Met overschilderbare acrylaatkitten dicht je weinig werkende voegen, 
naden en kieren af. Ook voor het ‘vullen’ van scheuren in muren.
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overige kitten
Voor elke toepassing heeft Bison een kit.

Gebruik Butyleenkit voor het verlijmen van 
enkel glas in het kozijn. Daarna de glaslatten 
tegen het glas en op het kozijn verlijmen.

Voor het perfect en waterdicht afdichten van 
voegen bij enkele en dubbele (isolerende) 
beglazing gebruik je Beglazingskit. Voor de 
naden dus tussen ruit en kozijn én tussen ruit 
en glaslat. Blijvend elastisch, binnen en buiten 
toepasbaar.

Is het ideale hulpmiddel voor de perfecte 
kitnaad. Geschikt voor het aanbrengen van 
een perfecte voeg langs bad, douche, wastafel, 
toilet, aanrechtblad. Maar ook voor het aan-
brengen van acrylaat- en siliconenkitten voor 
bouwtoepassingen, zoals het afdichten langs 
kozijnen, tussen muur en plafonds. Kitten is nog 
nooit zo makkelijk geweest.

Waterdicht repareren op en rond het dak. Stopt 
lekkages aan dak, goot, luchtkanaal (airco), 
schoorsteen of lichtstraat. Hecht zelfs op natte 
ondergronden.	Zelfs	tijdens	een	stortbui	kun	je	
direct het probleem oplossen.

Tip: gebruik voor de perfecte ronde voeg de 
Kitstrip Sanitair Ronde Voeg.

Kitstrip Sanitair

Lekkagekit

Beglazingskit

Butyleenkit

Beglazing perfect afwerken voor de meer ervaren klusser.
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Natuursteen – marmer, graniet, zand- en leisteen 
– is te mooi om het in de afwerking te verprutsen. 
Dicht perfect af en vormt géén vlekken op natuur-
steen en poreuze ondergronden. Waterbestendig. 
Toepassingen? Denk aan vloeren, plinten,
aanrechtblad en badkamer.

Voor het herstellen van brede scheuren en 
barsten in cementvoegen, (betonnen) muren, 
zowel binnen als buiten. Uitermate geschikt voor 
het restaureren van verouderde muren.

Buiten naden en kieren afdichten? Neem een 
voegkit die waterbestendig en overschilderbaar 
is. Universal combineert de voordelen van 
Acrylaatkit (overschilderbaar) en Siliconenkit 
(elastisch, waterbestendig).

Natuursteenkit

Beton Kit

Universal

Bison Openhaardenkit is hittebestendig 
tot 1250°C. Vuurvaste kit voor het afdichten 
van allesbranders, kachels, rookgasafvoer en 
schoorstenen. Ook geschikt voor stenen of 
betonnen BBQ’s buiten.

Openhaardenkit
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Afdichten

Vullers 

Kneedbaar staal is een ijzersterke, vullende 
epoxymassa. Ideale oplossing voor het repare-
ren van scheuren en gaten in lekkende metalen 
waterbuizen, radiatoren en watertanks.

Steel

Ga vandaag nog aan de slag met het vullen van 
spijkergaatjes en beschadigde kozijnen.
Kneedbaar Hout is een vulmiddel voor alle 
soorten hout. Houtbeschadigingen kun je 
er mooi glad mee afwerken. Na droging is 
het perfect overschilderbaar. Verkrijgbaar in 
verschillende houtkleuren: licht eiken, donker 
eiken, naturel, teak, vuren en meranti.

Kneedbaar Hout

Een lekkage, een ongeluk in een klein hoekje. Alles wat je nodig hebt 
voor deskundig repareren, restaureren en renoveren.

Van het opvullen van schroefgaten tot en met 
het repareren van beschadigde stuclagen in 
wand en plafond. Een vuller in vier varianten. 
Altijd een oplossing: 
•	 Repair Kit Hout & Parket. Kleine beschadi-

gingen, schroef- en spijkergaten wegwerken, 
niet-werkende scheuren repareren. 

•	 Repair Kit Wand & Plafond Glad. Voor 
je gaat schilderen de muren en plafonds 
egaliseren.

•	 Repair Kit Wand & Plafond Structuur.  
Voor je gaat schilderen de beschadigde 
stuclagen van muren en plafonds repareren. 
Met korrelstructuur.

•	 Repair Kit Allesvuller. Eén product voor uni-
verseel repareren, restaureren en renoveren. 

Repair Kit



30

Purschuim 

Het opvullen van oneffenheden, scheuren, kieren en zelfs gaten. Met 
andere woorden: afwerken, beschermen en isoleren.

Bouwschuim (polyurethaan) voor grote (!) 
naden, voegen en scheuren. Met Bison Pur-
schuim kun je vullen, afdichten en isoleren. Je 
kunt er ook mee lijmen en monteren.

Tip: Turbo Schuim, de variant die extra snel 
uithardt. Groot uitzettingsvermogen. Monteer het 
kozijn in de muur en vul de naden op. In een mum 
van tijd is deze schuim af te snijden. Razendsnel kun 
je verder. Hecht op de meeste bouwmaterialen.

Tip: nu ook een brandvertragende purschuim (B2)  
in het Bison assortiment.

Purschuim

Door een inventief ventiel is deze ‘super pur’ 
in alle standen te gebruiken (een normale bus 
moet je ondersteboven houden). Dus: uitspuit-
baar in alle richtingen (360°). Makkelijk voor 
werken in bijvoorbeeld de nok van het dak en 
andere moeilijk bereikbare plaatsen.

Super Schuim

Isolatieschuim met maximale snelheid, elastici-
teit en opbrengst:
•	 Super	snelle	doorharding.
•	 Blijvend	elastisch.
•	 Opbrengst:	minder	snijverlies.

PRO MAX Purschuim Extra
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tapes 

Een tweezijdige, zelfklevende schuimtape. Voor
kleine huishoudelijke klusjes: zeepbakjes, 
muurhaakjes, plastic houders, affiches, etc. 
Vochtbestendig, dus een goede oplossing voor
sanitaire ruimtes. 

Tip: Dubbel Fix is er ook in een verwijderbare 
variant.

Dubbel Fix

Tien meter kracht op een rol. Breed inzetbaar: 
repareren, versterken, beschermen, bundelen. 

Tip: neem Klus Tape mee op vakantie. Iedere lekkage 
aan tent of caravan repareer je hier tijdelijk mee.

UV-bestendige zwarte schuimtape. Ideaal voor 
het bevestigen van accessoires in, op en aan de 
auto of de caravan, zoals sierstrips, een derde 
remlicht, een handsfreeset en nog veel meer.

Klus Tape

Car Tape
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cleaners

Klussen aan ‘mobiliteit’ is een synoniem voor 
olie, vet en verf. Bison Hand Cleaner is 
eerste keus onder professionals. Reinigt hele 
vieze handen snel, makkelijk en poriëndiep. 
Verwijdert verf, latex, inkt, olie en vet.

Hand Cleaner

Bison Magic Wipes zijn de eerste reinigings-
doekjes die ondergrond, gereedschap én handen 
schoonmaken.	Zacht	voor	de	handen,	mede	door	
de verzorgende mineralen. Lekker fris, zonder 
agressieve middelen.

Magic Wipes
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Vochtproblemen 

In ruimtes met geen of weinig ventilatie kan een te hoge relatieve luchtvochtigheid  
ontstaan. Dit is niet alleen slecht voor je huis, het gaat ook ten koste van het leefklimaat. 
Voor het bestrijden van vochtproblemen en het verbeteren van het leefklimaat in en 
om het huis, heeft Bison het merk Air Max .

Air Max Vochtvreter® is een handig apparaat dat vocht, condens en muffe geurtjes 
effectief bestrijdt, en zo uw waardevolle spullen tegen vocht beschermt. Vochtvreter® 
verfrist de lucht, kost geen energie en is schoon in gebruik. Vochtvreter® is verkrijgbaar 
in verschillende soorten en maten; voor elke ruimte een passende oplossing.

Air Max Vochtvreter® navullingen zijn verkrijgbaar in Classic (los zout), Regular 
(handige navulzakjes) en Turbo Tab (krachtige tabletten). Voor het oplossen van vocht-
problemen en het verfrissen van de lucht, heeft Bison handige 2 in 1 oplossingen in 
verschillende frisse geuren.
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Air Max zorgt het hele jaar door voor handige en innovatieve home care 
oplossingen, zowel preventief als probleemoplossend.

Air Max Schimmelvreter® vernietigt onmid-
dellijk schimmel en algen op vochtige plaatsen 
binnen en buiten. Ideaal voor het schoonmaken 
van (tegel)wanden, vloeren en voegen in bad-
kamer, keuken, kelder en garage. Ook geschikt 
voor het schoonmaken van groene aanslag op 
gevels, balkons en plantenbakken.

Schimmelvreter®

Dé compacte oplossing voor vochtproblemen. 
Air Max Vochtvreter® Kant en Klaar 
combineert de betrouwbare werking van 
Vochtvreter® met maximaal gebruiksge-
mak. Uitermate geschikt voor het bestrijden 
van vochtproblemen en het beschermen 
van je waardevolle spullen in kleine ruimtes. 
Complete oplossing in de vorm van gel 
techniek, veilig in gebruik en lekt niet.

Tip: ook ideaal voor gebruik in muffe 
sporttassen!
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coatings 
Coatings beschermen tegen en voorkomen vochtproblemen.

Bestrijdt optrekkend vocht, vochtdoorslag, 
vocht- en schimmelplekken en salpeteruitslag 
op binnenmuren van woon-, bad- en slaap-
kamers, keukens, douches, trappenhuizen 
en souterrains. Voorkomt dat de muur weer 
nat wordt, terwijl deze kan blijven ademen. 
Overschilderbaar, zeer goed waterbestendig en 
bladdert niet.

Binnenmuur-  
en Kelder Coating

Buitenmuur Coating

Voor het afdichten van naden en scheuren in 
dakgoten, afvoerpijpen en -buizen, schoor-
stenen, golf- en profielplaten, dakelementen, 
lichtkoepels, deurposten, scheuren in lood, zink, 
aluminium, steen en beton. Ook tegen lekkages 
bij auto’s en caravans. Water- en weerbestendig.

Bison Buitenmuur Coating is een waterafsto-
tend impregneringsmiddel dat beschermt tegen 
doorslaand vocht. Voor het waterafstotend maken 
van gevels, dakpannen en buitenmuren van 
huizen, schuren, garages, bergingen van baksteen, 
beton, gasbeton, cement, pleisterwerk, kalkzand-
steen en andere poreuze steensoorten. Laat muren 
ademen, onzichtbaar en zeer lang werkzaam.

Afdichtband

Om de oorzaak van natte plekken op de (binnen)muur te achterhalen, 
boor je een gaatje met een diameter van minimaal 4mm in de muur en 
controleer je het boorstof. Nat boorstof betekent doorslaand, optrekkend 
of lekkagevocht. Droog boorstof betekent condensvocht (niet doorslaand).

Tip: gebruik voor het behandelen van onder-
gronds metselwerk Bison Binnenmuur- en 
Kelder Coating.
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Van Bison word je wijzer

WWW.BISON.NL / WWW.BISON.BE
De interactieve adviseur op internet, voor 
Nederland (NL) en België (BE). Alle informatie 
over lijmen en kitten, 24 uur per dag, 7 dagen 
in de week. Wil je op de hoogte blijven van de 
nieuwste ontwikkelingen? Abonneer je op de 
digitale Bison Nieuwsbrief via info@bison.nl  

VRAAG HET BISON
Leg je vraag of probleem voor aan de experts 
van het Bison Informatie Centrum. Stuur je vraag 
of probleem naar info@bison.nl en binnen twee 
werkdagen heb je een helder antwoord. Voor een 
pasklare oplossing kun je ook bellen: 
•	 voor Nederland: 0900 - BISONINFO  

(0900 - 247 6646)  alleen tijdens kantoor-
uren (€ 0,10 p/m).

•	 voor België: 070 - 224 028
 alleen tijdens kantooruren (€ 0,10 p/m). 

LIJMADVIES IN DE WINKEL 
In veel doe-het-zelf winkels en bouwmarkten staat de Bison Lijmadviescomputer. 
Deze computer helpt je bij het vinden van de juiste lijm. Lees ook altijd de aanwijzingen 
op de verpakking. 

Bison heeft op iedere klusvraag een krachtig antwoord. Deze Lijm- en Kitwijzer helpt je 
een heel eind op weg. Toch blijven er altijd vragen, over niet-alledaagse vraagstukken. Ook 
dan heeft Bison een antwoord. Via internet, e-mail of de telefoon én op de winkelvloer.  



Bison International

Postbus 160, NL 4460 AD Goes 
0900-247 6646 (€ 0,10 p/m)

info@bison.nl 
www.bison.nl

Dijkstraat 28, B 9140 Temse 
070-224 028 (€ 0,10 p/m)

info@bison.be 
www.bison.be 
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