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Thomsit staat voor service. 

Thomsit – het krachtige merk voor de vloertechniek. 

Thomsit behoort al meer dan 70 jaar tot de bekendste 
merken op het gebied van vloertechniek. Met een 
breed scala aan producten, van de sanering en 
voorbereiding van de ondergrond via het egaliseren 
van de vloer tot het lijmen en bevestigen van de 
meest uiteenlopende vloerbedekkingsmaterialen, 
biedt Thomsit de professionele gebruiker optimale 
prestaties, betrouwbaarheid en veiligheid. Bovendien 
profiteren de Thomsit-partners eveneens van een 
perfecte ondersteuning bij het plannen en realiseren 
van projecten. 

De basis voor een goed advies is de permanente 
uitwisseling van ervaringen met vloerenleggers en 
handel. In de praktijk beproefde, innovatieve en 
uitgebreid geteste systemen zorgen steeds voor perfecte 
resultaten. Sinds januari 2017 is het merk Thomsit het 
nieuwe hoofdmerk in het productportfolio van de PCI-
Groep voor West-Europa.  

U kunt van ons een hoge mate van verantwoordelijkheid 

verwachten als het gaat om gezondheid, milieu en 

duurzaamheid. Wij werken proactief aan duurzame 

oplossingen, die veel verder gaan dan de wettelijke 

normen. 

Wij denken en handelen duurzaam. 

 ze
er emissiearm

Thomsit biedt u een compleet gamma aan services 
die u bij uw werkzaamheden kunnen helpen. 

Onze kracht is de uitgebreide begeleiding op de bouwplaats. 
Wij zijn ter plaatse wanneer u ons nodig hebt. 

Want op de bouwplaats zijn de technische uitdagingen 
het beste te herkennen. En zo divers als deze bijzon-
dere taken nu eenmaal zijn, zo omvangrijk is onze 
begeleiding. Desgewenst begeleiden wij u met advies 
gedurende het gehele legproces. 
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Praktische tips 

Online systeem 
aanbeveling

Aanbestedingsdocumenten

Het handboek 
Vloeradvies 

Trainingen

CM-meting 

Proefhechting

Opbouw-
aanbeveling 

Bouwplaats
beoordeling 

Analyse van oorzaken 
bij problemen 
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Al meer dan 70 jaar veiligheid.

Thomsit biedt u al meer dan 70 jaar een betrouwbare premium kwaliteit – voor maximale veiligheid. Elk product is uitgerust 
met een veiligheidsbuffer die verder gaat dan de geboden prestaties. Zo zijn wij er zeker van dat u zich zeker voelt.

Eerste oplosmiddelvrije
linoleumlijm 
Thomsit ‘A’

Eerste oplosmiddelvrije 
dispersielijm K 188 E

Eerste emissie- 
arme tapijtlijm 
T 450 
Futura

Flextec-technologie 
wordt geïntroduceerd

Droge lijm 
Drytack

Turbo-technologie 
ontwikkeld

Nieuw in het 
productportfolio 
van de PCI-Groep

Eerste online-
projectadvies

XXL Power voor
ultra gladde 
oppervlakken
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Levering:  Boven e 550,- of 1.000 kg per zending franco huis, indien lager zal er een servicefee 
 van e 35,- toegepast worden. Goederen worden geleverd op retour Europalletten.   
 Kosten daarvan zijn niet in de prijs opgenomen. Alle klachten omtrent leveringen 
 dienen ons binnen 3 dagen na ontvangst van de goederen gemeld te worden.

Leveringstermijn:  Bestellingen voor 10.30 uur worden in de loop van de volgende werkdag geleverd.
 
Tarief tijdslevering:  Levering tussen 07.00 en 09.00 uur: e 50,-. Specifieke levertijden zijn op aanvraag 
 en na prijsopgave mogelijk.

Betaling:  Binnen 30 dagen vanaf factuurdatum netto.

Bestelproducten:  Leveringstermijn ca. 10 werkdagen.
 
 Op al onze leveringen zijn onze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van   
 toepassing. Prijzen onder voorbehoud van drukfouten. Kiloprijzen zijn gebaseerd op   
 afgeronde bedragen. Alle genoemde prijzen zijn excl. BTW.
 
Customer Service:  Telefoonnummer: +31 162 476662
 Faxnummer: +31 162 429694
 E-mail: bestellungen-certho@basf.com
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Ons service-programma voor uw succes.
Met de Thomsit PROJECTADVISEUR en de Thomsit 
PROJECTADVISEUR PARKET hebt u online gelijk twee 
mogelijkheden om het voor u juiste systeemadvies te krijgen. 

6

Bezoek ons op: 
www.thomsit.nl/be
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Ons service-programma voor uw succes.

• Aanbevelingen voor een groot aantal 
 verschillende systeemconfiguraties 
• Ruime keuze aan vloerbedekkingsproducten 
• In enkele stappen resultaat 
• Eenvoudige, ongecompliceerde toepassing 
• 24 uur per dag, 365 dagen per jaar
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Ondergrond repareren

R 727 2-c Epoxy-giethars 
Voor het afdichten van fijne scheuren en  
voegen in dekvloeren  

• Hoog vloeiend vermogen 
• Ideaal voor fijne scheuren 
• Snelle uitharding 
• Geurarm alternatief voor conventionele 
 polyesterharsen

Uiterst emissie-arme tweecomponenten-giethars 
voor:
• het afdichten van scheuren en voegen in  
 dekvloeren 

 

R 729 Silicaat-Giethars 
Voor het afdichten van fijne scheuren en  
voegen in dekvloeren   

• Geurarm 
• Kan zonder roergereedschap worden gemengd 
• Vloeibaar of pasteus instelbaar 
• Perfect te doseren

Uiterst emissie-arme tweecomponenten-giethars 
voor: 
• het afdichten van scheuren en voegen in  
 dekvloeren 

 R 729                                   GISCODE RU 1

Artikel-nr. nieuw:   30903 (voorheen IDH 1812089) 
Verpakkingsinhoud:   2 x 300 ml 
Verzendeenheid:   6 x 2 flessen 
Verzendeenheden per pallet:  39 
Verbruik:   afhankelijk van breedte en diepte  
   van de scheuren resp. voegen 
Mengverhouding:   1:1 volumedelen 
Egaliseerbaar:   op zijn vroegst na 1 uur 
Verwerkingstijd: ca.   10 min.

 ze
er emissiearm

 ze
er emissiearm

 R 727                                   GISCODE RE 1

Artikel-nr. nieuw:   30001 (voorheen IDH 1290045) 
Verpakkingsinhoud:   1 kg 
Verzendeenheid:   12 
Verzendeenheden per pallet:  24 
Verbruik:   afhankelijk van breedte en diepte  
   van de scheuren resp. voegen 
Mengverhouding A: B:  7 : 1 gewichtsdelen 
Egaliseerbaar:   op zijn vroegst na 1 uur 
Verwerkingstijd:   ca. 15 min.
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Ondergrond repareren

TF 320 Thomsit-Floor® 
glasvezelstrengen 
Voor het repareren van scheuren tot 5 mm 

• Stevige wapening van scheuren, voegen en 
 overgangen 
• Alternatief voor het repareren van scheuren met hars 
• Zeer hoge trek- en scheurvastheid 
• Eenvoudig en snel aan te brengen 

Alkalibestendige glasvezelstrengen: 
• voor het eenvoudig en veilig repareren van scheuren, 
 schijn- en werkvoegen, en overgangen tussen 
 verschillende ondergronden tot een breedte van 5 mm 
• een veilig alternatief voor het repareren met gietharsen  
 bij vastliggende scheuren en voegen in delen met   
 geringe beweging 

Binnen het systeem te combineren met TF 310 Thomsit- 
Floor® glasvezelvlies en aanbevolen Thomsit reparatie- en 
egaliseermiddelen. In combinatie met aanbevolen Thomsit 
egaliseermiddelen kunnen ook hoogbelastbare vloeren 
worden vervaardigd, bijv. voor handel en industrie. 

TF 310 Thomsit-Floor® 
glasvezelvlies 
Ter versteviging en wapening 

• Voor het repareren van scheuren tot een breedte van   
 3 mm 
• Zeer hoge treksterkte 
• Eenvoudig en snel aan te brengen 
• Te combineren met Thomsit egaliseermiddelen 

Alkalibestendig glasvezelvlies voor verstevigende wapening 
van Thomsit egaliseermiddelen bij gebruik op: 
• ondergronden met scheuren en schijnvoegen tot een   
   breedte van 3 mm bij geringe te verwachten 
 bewegingen 
• scheurgevoelige ondergronden 
• licht trillende resp. trillingsgevoelige ondergronden, 
 zoals houten plankenvloeren, spaanplaten, OSB 
• verschillende ondergronden 

In combinatie met aanbevolen Thomsit egaliseermiddelen 
kunnen ook hoogbelastbare vloeren worden vervaardigd,  
bijv. voor handel en industrie. 

 TF 310  

Artikel-nr.:  30221
Verpakking:  1 rol, 90 m² 
Afmetingen:  lengte 100 m x breedte 0,90 m 
Verzendeenheid:  1 
Verzendeenheden per pallet:  24

 TF 320  

Artikel-nr.:  30222 
Verpakking:  1 rol, 36 m² 
Afmetingen:  lengte 45 m x breedte 0,80 m 
Verzendeenheid:  1 
Verzendeenheden per pallet:  24 

TF 300 Thomsit-Floor® 
wapeningsnet 
Voor stabilisatie en drukverdeling  

• Hoogwaardig glaszijdeweefsel
• Eenvoudig en nauwkeurig te snijden 

Speciaal wapeningsnet voor de stabilisatie en druk- 
verdeling op houten plankenvloeren voorafgaand aan 
het egaliseren met Thomsit SL 85 systeem-egaliseer- 
middel of Thomsit FA 97 vezelversterkt egaliseermiddel. 

In combinatie met Thomsit R 755 epoxy-primer ook 
geschikt voor de stabilisatie van reparabele dekvloeren. 
In combinatie met Thomsit FF 69 FlexFinish of Thomsit 
S 810 polyurethaan-egaliseermiddel te gebruiken op 
isolerende onderlagen ter voorkoming van restindrukken. 

 TF 300  

Artikel-nr. nieuw:  30176 (voorheen IDH 124774)
Verpakking:  1 rol, 50 m² 
Afmetingen:  lengte 50 m x breedte 1 m 
Verzendeenheid:  1 
Verzendeenheden per pallet:  30
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Ondergrond voorstrijken 

R 766 Multi-primer 
Voor absorberende en dichte ondergronden  

• Universeel inzetbaar 
• Sterk geconcentreerd – zeer hoog rendement 
• Snel drogend 
• Geschikt voor onder parket 

Uiterst emissie-arm voorstrijkmiddel als hechtbrug voor 
Thomsit egaliseermiddel op: 
• cementdekvloeren en betonvloeren 
• calciumsulfaatdekvloeren 
• reparatiemiddel 
• droge afbouwplaten 
• oude, onbezande gietasfaltdekvloeren 
• stenen vloeren en keramische tegels 
• houten plankenvloeren, spaanplaten en OSB-platen 
• reactieharslagen als tussenprimer 

Ook te gebruiken voorafgaand aan het direct lijmen van 
vloerbedekkingen en parket met Thomsit dispersie- en 2-com-
ponenten polyurethaanlijmen op geschikte ondergronden. 

 ze
er emissiearm

Niet gebruiken op sulfietloog- en zachte bitumineuze 
lijm.
Thomsit R 766 vormt geen afdichting tegen vocht. 

 R 766                                GISCODE D1

Artikel-nr. nieuw:  30134 (voorheen IDH 388910) 
Verpakkingsinhoud:  10 kg 
Verzendeenheid:  1  
Verzendeenheden per pallet: 60 
Verbruik:  absorberende ondergronden:   
  ca.150-200 g/m²   
  1:4 verdund:  30-40 g/m²  
  betonvloeren:  ca. 300 g/m²  
  1:1 verdund:  150 g/m²  
  dichte ondergronden: ca.  50-100 g/m²  
  1:1 verdund:  25-50 g/m²  
  Thomsit R 740 / R 755:   
  onverdund:  80 g/m² 
Droogtijd:  0 - 12 uur, afhankelijk van ondergrond  
  en toepassingsgebied 

R 790 Vul- en voorstrijkmiddel 
Voor het renoveren van oude ondergronden met 
veel naden 

• Naden opvullen en voorstrijken in één handeling 
• Snellere droging 
• Vezelversterkt 
• Consistentie variabel instelbaar 
• Bijzonder geschikt voor houten planken en   
 keramische tegels 

Uiterst emissie-arme, tweecomponenten polymeerdisper-
sie- speciaal cement-primer als voegenvulmiddel en hecht-
brug voor Thomsit egaliseermiddelen op: 
• houten plankenvloeren, spaanplaten P4-P7, OSB-platen  
 (OSB2-OSB4), parketvloeren en overige houten   
 ondergronden met naden 
• onvoldoende bezande gietasfaltdekvloeren 
• stenen vloeren en keramische tegels 
• coatings 
• vastzittende, gestructureerde oude PVC-/CV-bekledingen 
• cement-/calciumsulfaatdekvloeren en betonvloeren 

• magnesium-/steenhoutdekvloeren 
• oude (hierboven genoemde) ondergronden met sterk
 hechtende, waterbestendige lijmresten of egaliseermiddelen
Niet gebruiken op sulfietloog- en zachte bitumineuze lijm. 
Thomsit R 790 vormt geen afdichting tegen vocht. 
 

 R 790                                                        GISCODE D 1 
                                    GISCODE ZP 1

Artikel-nr. nieuw:  30122 (voorheen IDH 1241420) 
Verpakkingsinhoud:  14 kg 
Verzendeenheid:  1 
Verzendeenheden    
per pallet:  16 
Verbruik:  houten ondergronden: afhankelijk van het  
  voegaandeel  200-800 g/m² 
  overige ondergronden:  200-400 g/m² 
Droogtijd:  ca. 90 min. 
Mengverhouding:  4,5 : 9,5 gewichtsdelen 
Verwerkingstijd:  ca. 40 min.

R 777 Acryl Primer Ready-Mixed 
Voor absorberende dek- en betonvloeren  

• Bindt reststof 
• Sluit poriën in de dekvloer en regelt het absorptie-  
 vermogen 
• Krachtige hechtbrug 
• Zeer hoog rendement 

Uiterst emissie-arme voorstrijk als hechtbrug voor Thomsit 
egaliseermiddelen: 
• cementdekvloeren en betonvloeren 
• calciumsulfaatdekvloeren 
• reparatiemiddel 
• droge afbouwplaten 

Ook te gebruiken voorafgaand aan het direct lijmen van 
vloerbedekkingen met Thomsit-lijmen op geschikte onder-
gronden.
Thomsit R 777 vormt geen afdichting tegen vocht. 

 R 777                              GISCODE D 1 

Artikel-nr. nieuw:  30131 (voorheen IDH 44436)  
Verpakkingsinhoud:  10 kg 
Verzendeenheid:  1  
Verzendeenheden per pallet: 60 
Verbruik:  ca. 100 g/m²  
Droogtijd:  0 - 24 uur, afhankelijk van ondergrond                              

                  en toepassingsgebied

 ze
er emissiearm
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Ondergrond vochtblokkeren 

 ze
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Thomsit R 740 is universeel te gebruiken als snelle voor-
behandeling voorafgaand aan egaliseren (tussenprimer 
noodzakelijk) op absorberende en dichte ondergronden, 
alsmede voorafgaand aan het direct lijmen van parket met 
reactieharslijmen. Ook te gebruiken ter versteviging van 
sterk absorberende en onvoldoende stevige of afzandige 
ondergronden. 

R 755 Vochtscherm 2k 
Voor kritieke ondergronden en sterke belasting

• Optimale bescherming tegen restvocht 
• Hoogbelastbaar 
• Zeer goede hechting 

Uiterst emissie-arme, tweecomponenten epoxyhars-primer als:
• bescherming van capillair opstijgend vocht of   
 restvocht in cementdekvloeren tot 6 CM-procent en   
 betonvloeren tot 7 CM-procent 
• afsluiting van oude ondergronden en gietasfalt   
 voorafgaand aan het direct lijmen met elastische parket 
 lijmen (weekmakerblokkering) 
• bescherming tegen vochtgevoelige ondergronden, zoals  
 vasthechtende lijmresten, droge afbouwplaten, houten  
 ondergronden, magnesium- en steenhoutdekvloeren 
• bindmiddel voor epoxyharsmortel en -dekvloeren in   
 combinatie met kwartszand Thomsit QS 10 / QS 20.  
 (Afzanden met kwartszand of tussentijdse voorbehande- 
 ling voorafgaand aan het egaliseren noodzakelijk) 

Geen vervanging van afdichtingen conform DIN 
18533 en DIN 18534. 

 R 755                                     GISCODE RE 1

Artikel-Nr. nieuw: 30159 (7 kg) 30158 (21 kg) 
voorheen IDH: (145191) (698966)
Verpakkingsinhoud: 7 kg  21 kg
Verzendeenheid:  1  1
Verzendeenheden  
per pallet:  39  11
Verbruik:    lamsvachtroller: ca. 300 g/m² per laag 
Mengverhouding  
A : B: 5 : 2 Gewichtsdelen 
Uithardingstijd tenminste 12 uur
Verwerkingstijd:  ca. 40 min.

R 756 EasyExpress Epoxy-
verzegelingsprimer 
Voor het poriënvullend afsluiten van overmatig 
restvocht bij cementaire ondergronden 

• Vormt optimale afsluiting van restvocht 
• Maakt cementdekvloeren en beton reeds 4 tot 6 dagen  
 na het aanbrengen belegbaar 
• Enkellaagse opbouw zonder afzanding met kwartszand
• Geen omslachtige CM-meting vereist 
• Poriënvullend 
• Verstevigt ondergronden met instabiel oppervlak 
• Oplosmiddelvrij 

Uiterst emissie-arme, extreem dunvloeibare en 
poriën-vullende epoxy-verzegelingsprimer voor: 
• cementdekvloeren en beton
 
Aanbrengen is reeds 3-5 dagen na dekvloer- resp.   
betonstortwerkzaamheden mogelijk. Het restvocht in   
de ondergrond wordt volledig afgesloten (tussentijdse   
voorbehandeling voorafgaand aan het egaliseren  

 R 756                                   GISCODE RE 1

Artikel-nr. nieuw:   30124 (voorheen IDH 1033674) 
Verpakkingsinhoud:   5 kg 
Verzendeenheid:   1 
Verzendeenheden per pallet:  39 
Verbruik:   1e laag: ca. 150 g/m²   
   2e laag: ca. 75 g/m² 
Mengverhouding:  A: B: 4 : 1 gewichtsdelen 
Uithardingstijd:   tenminste 24 uur

 ze
er emissiearm

noodzakelijk). Bij toepassing op cementdekvloeren met 
vloerverwarming kan reeds twee dagen na het aanbrengen 
met verwarmen worden begonnen, Verwarmen tot beleg-
baarheid is niet noodzakelijk. Thomsit R 756 kan worden 
gebruikt onder alle textiele en elastische vloerbedekkingen, 
alsmede onder parket.
Geen vervanging van afdichtingen conform DIN 
18533 en DIN 18534.

R 740 Reno Express voorstrijk 
Voor absorberende en dichte ondergronden 

• Universeel inzetbaar 
• Voorkomt migratie van weekmakers 
• Ter afsluiting tegen vocht 
• Reeds na 1 uur uitgehard 

Uiterst emissie-arme, niet-waterhoudende, één- 
componenten-polyurethaanprimer als: 
• afsluiting van oude ondergronden en gietasfalt   
 voorafgaand aan het direct lijmen met elastische   
 parketlijmen (weekmakerblokkering) 
• bescherming tegen vochtgevoelige ondergronden,   
 zoals vasthechtende lijmresten, droge afbouwplaten,  
 houten ondergronden, magnesium- en steenhout-  
 dekvloeren
• verzegeling van capillair opstijgend vocht of restvocht  
 in cementdekvloeren tot 4 CM-procent (verwarmde   
 cementdekvloeren: 3 CM-procent) en betonvloeren tot  
 5 CM-procent 

 R 740                            GISCODE RU 1 
Artikel-nr. nieuw:  30138 (voorheen IDH 1194873) 
Verpakkingsinhoud:  12 kg
Verzendeenheid:  1 
Verzendeenheden per pallet: 60 
Verbruik:  kortpolige/schuimstofroller:   
  80-120 g/m² per laag   
  pluche-lamsvachtroller:   
  100 - 150 g/m² per laag 
Uithardingstijd:  ca. 60 - 90 min.
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Ondergrond egaliseren 

AS 1 Anhydriet- 
egaliseermiddel 
Voor het egaliseren van 1 - 20 mm in één  
bewerking 
 
• Te gebruiken op een groot aantal oude ondergronden 
• Zelfvloeiend en verpompbaar 
• Zorgt voor gladde oppervlakken met gering aantal   
 poriën 
• Nagenoeg spanningsvrij 
• Zeer hoge druk- en buigtrekvastheid 

Uiterst emissie-arm calciumsulfaat-vloeregaliseermiddel 
voor het maken van een legklare ondergrond voor het 
leggen van vloerbedekkingen.
Thomsit AS 1 Rapid is te gebruiken op geschikte: 
• dekvloeren en beton 
• gietasfaltdekvloeren tot 10 mm 
• prefab-ondergronden, spaan- (P4 tot P7) en OSB-  
 platen (OSB2 tot OSB4) 
• keramische tegels, natuursteen en terrazzo 

• bestaande ondervloeren met vasthechtende, watervaste lijm- 
   resten in combinatie met elastische Thomsit-lijmen onder parket

Uitsluitend voor droge binnentoepassingen. Thomsit AS 1 
Rapid niet gebruiken als dekvloer of eindvloer. 

 AS 1                          GISCODE CP 1

Artikel-nr. nieuw:  30155 (voorheen IDH 1151568) 
Verpakkingsinhoud:  25 kg 
Verzendeenheid:  1 
Verzendeenheden per pallet: 42 
Verbruik:  per mm laagdikte: ca. 1,6 kg/m² 
Verwerkingstijd:  ca. 25 min. 
Beloopbaar na:  ca. 3 uur 
Belegbaar na:  ca. 24 uur (laagdikte 3 mm) +   
  ca. 24 uur per verdere mm laagdikte 

AS 2 Vezelversterkt anhydriet- 
egaliseermiddel 
Voor het egaliseren van 3 - 30 mm in één  
bewerking 
 
• Voorkomt scheuren door vezelwapening 
• Ideaal voor het renoveren van oude ondergronden 
• Nagenoeg spanningsvrij 
• Zelfvloeiend en verpompbaar 

Vezelversterkt calciumsulfaat-vloeregaliseermiddel voor 
het maken van een legklare ondergrond voor het leggen 
van vloerbedekkingen. Thomsit AS 2 kan worden gebruikt 
op geschikte:
• calciumsulfaat- en cementdekvloeren en beton 
• magnesium-, steenhout- en gietasfaltdekvloeren 
• houten vloeren, spaan- (P4 tot P7) en OSB-platen   
   (OSB2 tot OSB4) 
• keramische tegels, natuursteen en terrazzo 
• bestaande ondervloeren met vasthechtende, watervaste 
   lijmresten 
    

Te gebruiken op gietasfaltdekvloeren tot 10 mm. Geschikt  
in combinatie met elastische Thomsit-lijmen onder parket. 

Uitsluitend voor droge binnentoepassingen. 
Thomsit AS 2 niet gebruiken als dekvloer of   
eindvloer. 

 AS 2                            GISCODE CP 1

Artikel-nr. nieuw:  30154 (voorheen IDH 1246011) 
Verpakkingsinhoud:  25 kg 
Verzendeenheid:  1 
Verzendeenheden per pallet: 42 
Verbruik:  per mm laagdikte: ca. 1,5 kg/m² 
Verwerkingstijd:  ca. 25 min. 
Beloopbaar na:  ca. 3 uur 
Belegbaar na:  ca. 24 uur (laagdikte 3 mm) +   
  ca. 24 uur per verdere mm laagdikte

12

OS Egaliseermiddel 
Voor het egaliseren tot 10 mm in één bewerking 

• Zelfvloeiend en verpompbaar
• Hoge eindsterkte
• Ultra glad

Zeer emissiearm egaliseermiddel voor het egaliseren 
van ondergronden die conform de normen zijn en direct 
kunnen worden belegd met vloerbedekking. Thomsit OS 
kan worden gebruikt op:
• dekvloeren en beton
• tegels en platen
• natuursteen en terrazzo

 OS                                                              GISCODE ZP 1 
Artikel-nr.:  30224 
Verpakkingsinhoud:  25 kg 
Verzendeenheid:  1
Verzendeenheden per pallet:  42
Verbruik:  per mm laagdikte: ca. 1,5 kg/m² 
Verwerkingstijd:  ca. 25 min.
Beloopbaar na:  ca. 2 uur
Belegbaar na:   ca. 24 uur (laagdikte 3 mm)   
   ca. 48-72 uur laagdikte > 3 mm)

 ze
er emissiearm

Uitsluitend voor droge binnentoepassingen.  
Thomsit OS niet gebruiken als dekvloer of eindvloer.
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Ondergrond egaliseren 
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XXL XPRESS Snel egaliseer- 
middel 
Voor het egaliseren van 0,5 - 20 mm in één 
bewerking 

• Reeds na 90 minuten belegbaar 
• Stofarm voor schoon werken 
• Extreem goed vloeivermogen 
• Zeer glad oppervlak, hierdoor eenvoudig aanbrengen  
   van lijm en gereduceerd lijmverbruik 
• Zeer hoge eindsterktes (geschikt voor parket) 

Uiterst emissie-arm, vloeregaliseermiddel voor het legklaar 
maken van de ondergrond voor het leggen van vloer-
bedekkingen en parket. Thomsit XXL XPRESS is reeds na 
ca. 90 minuten belegbaar en daarom ideaal voor snelle 
vloerbedekkingswerkzaamheden onder hoge tijdsdruk.   
Thomsit XXL Xpress kan worden gebruikt op: 
• dekvloeren 
• beton 
• tegels en platen 
• natuursteen en terrazzo 

•bestaande ondervloeren met vasthechtende, watervaste  
  lijmresten 
 
Uitsluitend voor droge binnentoepassingen. Thomsit XXL 
XPRESS niet gebruiken als dekvloer.

 XXL XPRESS                           GISCODE ZP 1

Artikel-nr. nieuw:  30157 (voorheen IDH 1050550) 
Verpakkingsinhoud:  25 kg 
Verzendeenheid:  1 
Verzendeenheden per pallet: 42 
Verbruik:  per mm laagdikte: ca. 1,5 kg/m² 
Verwerkingstijd:  ca. 20 min. 
Beloopbaar na:  ca. 90 min. 
Belegbaar na:  textiele en elastische vloer-  
  bedekkingen: ca. 90 min.   
  parket: ca. 12 uur 

Uitsluitend voor droge binnen toepassingen.   

DX Egaliseermiddel 
Voor het egaliseren van 0,5 - 15 mm in één  
bewerking  

• Zeer goed verloop 
• Spanningsarm 
• Hoge sterktes 
• Ultra glad oppervlak 
• Geschikt voor onder parket 

Uiterst emissie-arm vloeregaliseermiddel voor het maken 
van legklare ondergronden voor het leggen van vloerbe-
dekkingen en parket. Thomsit DX kan worden gebruikt op: 
• minerale dekvloeren 
• prefab-dekvloeren op gips-/vezelplaten 
• gietasfaltdekvloer IC 10 -15 
• beton 
• tegels en platen 
• natuursteen en terrazzo 
• bestaande ondervloeren met vasthechtende, watervaste  
 lijmresten 
 

Uitsluitend voor droge binnentoepassingen. Thomsit 
DX niet gebruiken als dekvloer of eindvloer. 

 DX                           GISCODE ZP 1 
Artikel-nr. nieuw:   30141 (voorheen IDH 91681) 
Verpakkingsinhoud:  25 kg 
Verzendeenheid:  1 
Verzendeenheden per pallet:  42 
Verbruik:  per mm laagdikte: ca. 1,5 kg/m² 
Verwerkingstijd:  ca. 30 min. 
Beloopbaar na:  ca. 2 uur 
Belegbaar na:  ca. 24 uur (laagdikte tot 10 mm)  
  ca. 48 uur (laagdikte 10 - 15 mm) 
Belegbaar bij parket na:  ca. 24 uur (laagdikte tot 5 mm)   
  ca. 48 uur (laagdikte 5 - 10 mm)  
  ca. 72 uur (laagdikte 10 - 15 mm)
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XXL Power Egaliseermiddel 
Voor het egaliseren van 0,5 - 20 mm in één bewerking 

• Extra snel en extra variabel 
• Verbeterde vloeieigenschappen 
• Zeer groot absorptievermogen 
• Snel belegbaar 
• Hoge eindsterktes 
• Geschikt voor industriële toepassingen 

Uiterst emissie-arm vloeregaliseermiddel voor het  
legklaar maken de ondergrond voor het leggen van 
vloerbedekkingen en parket. Thomsit XXL Power kan  
worden gebruikt op: 
• dekvloeren en beton 
• tegels, natuursteen en terrazzo 
• nieuwe, vastgeschroefde spaan- en OSB-platen 
• oude ondergronden met stevig vastzittende, watervaste
 lijmresten 

Kan ook gebruikt worden in gebieden onderhevig 
aan intensief gebruik, bijv. ziekenhuizen, winkels, 
winkelcentra en industriehallen.

 XXL Power                           GISCODE ZP 1 
Artikel-nr. nieuw:  30148 (voorheen IDH 2001640) 
Verpakkingsinhoud:  25 kg 
Verzendeenheid:  1 
Verzendeenheden per pallet: 42 
Verbruik:  per mm laagdikte: ca. 1,5 kg/m² 
Verwerkingstijd:  ca. 30 min. 
Beloopbaar na:  ca. 2 uur
Belegbaar voor   
vloerbedekking na:  ca. 12 uur (laagdikte tot 5 mm)  
  ca. 24 uur (laagdikte 10 mm)  
  ca. 48 uur (laagdikte 10-20 mm)
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Ondergrond egaliseren 

SL 85 Systeem egaliseermiddel 
Flexibele vloer-egalisatie van 0,5 - 50 mm in één 
bewerking  

• Zeer goed vloeiend en verpompbaar   
• Spanningsarm   
• Ideaal op houten planken   
• Vorkheftruckbestendig voor industriële vloeren   
• Schuifvast onder parket 

Uiterst emissie-arm vloeregaliseermiddel voor het leg-
klaar maken van de ondergrond voor het leggen van 
vloerbedekkingen en parket. 

Thomsit SL 85 kan worden gebruikt op geschikte:   
• dekvloeren en beton   
• tegels en platen   
• natuursteen en terrazzo   
• oude ondergronden met stevig vastzittende,   
 watervaste lijmresten

Thomsit SL 85 is uitermate geschikt voor gebruik op 
zwaarbelaste ziekenhuis- en industrievloeren. Daarnaast 
kan het worden gebruikt voor directe egalisatie van stevig 
vastzittende lijmresten (m.u.v. wateroplosbare lijmresten, 

zoals sulfietloge lijm, en zachte bitumen parketlijmen). 
Thomsit SL 85 voldoet aan de hoogste eisen ten aan-
zien van arbeidsveiligheid, luchtkwaliteit in gesloten 
ruimten en milieu. Thomsit SL 85 niet gebruiken als 
dekvloer of eindvloer. 

Uitsluitend voor droge binnentoepassingen. Thomsit 
DS 40 niet gebruiken als dekvloer of eindvloer. 

 SL 85                          GISCODE ZP 1 

Artikel-nr. nieuw:  30143 (voorheen IDH 91672) 
Verpakkingsinhoud:  25 kg 
Verzendeenheid:  1 
Verzendeenheden per pallet: 42 
Verbruik:  per mm laagdikte: ca. 1,5 kg/m² 
Verwerkingstijd:  ca. 30 min. 
Beloopbaar na:  ca. 2 uur 
Belegbaar na:  ca. 24 uur 

DS 40 Egaliseermiddel voor 
dikke lagen 
Voor het egaliseren van 3 - 40 mm in één  
bewerking  

• Zelfvloeiend en verpompbaar 
• Glad oppervlak 
• Snel beloop- en belegbaar 
• Geschikt voor parket 
• Spanningsarm en hoge eindsterktes 
• Bijzonder geschikt voor het egaliseren van grove   
 oneffenheden 

Uiterst emissie-arm egaliseermiddel voor dikke lagen, 
voor het egaliseren van: 
• dekvloeren 
• beton 
• tegels en platen 
• natuursteen en terrazzo 
• oude ondergronden met stevig vastzittende,   
 watervaste lijmresten

 DS 40                           GISCODE ZP 1 
Artikel-nr. nieuw:  30144 (voorheen IDH 876313) 
Verpakkingsinhoud:  25 kg 
Verzendeenheid:  1 
Verzendeenheden per pallet:  42 
Verbruik:  per mm laagdikte: ca. 1,7 kg/m² 
Verwerkingstijd:  ca. 40 min. 
Beloopbaar na:  ca. 2 uur 
Belegbaar na:  ca. 24 - 96 uur, afhankelijk van   
  bedekking en laagdikte
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FA 97 Vezelversterkt   
egaliseermiddel 
Voor het egaliseren van houten vloeren en dek-
vloeren van 3 - 15 mm in één bewerking 

• Vezelversterkt   
• Uitstekend geschikt voor het renoveren van oude   
   ondergronden   
• Zelfvloeiend  
• Spanningsarm   
• Hoge eindsterktes 

Uiterst emissie-arm vloeregaliseermiddel voor het legklaar 
maken van de ondergrond voor het leggen van vloer- 
bedekkingen. Thomsit FA 97 kan worden gebruikt op:   
• houten vloeren   
• dekvloeren  
• beton  
• tegels en platen  
• natuursteen en terrazzo   
• oude ondergronden met stevig vastzittende,   
   watervaste lijmresten 

Uitsluitend voor droge binnentoepassingen.  
Geschikt voor gebruik in combinatie met elastische 
Thomsit lijmen onder parket. Thomsit FA 97 niet 
gebruiken als dekvloer of eindvloer. 

 FA 97                          GISCODE ZP 1

Artikel-nr. nieuw:  30145 (voorheen IDH 69736) 
Verpakkingsinhoud:  25 kg 
Verzendeenheid:  1 
Verzendeenheden per pallet:  42 
Verbruik:  per mm laagdikte: ca. 1,5 kg/m² 
Verwerkingstijd:  ca. 30 min. 
Beloopbaar na:  ca. 2,5 uur 
Belegbaar na:  ca. 24 uur 
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Ondergrond egaliseren 

FF 69 Flex-Finish 
Voor het egaliseren van oneffenheden en als week-  
makerblokkering 

Direct te gebruiken 
• Voor het gladmaken van oude vloerbedekkingen met reliëf 
• Migratieblokkering op PVC en isolerende onderlagen 
• Uiterst flexibel 

Kant-en-klare, uiterst emissie-arme dispersieuitvlakmiddel 
voor: 
• gebruik als migratieblokkering, bijv. op PVC- en   
 CV-vloerbedekkingen, rubbergranulaat-onderlagen,   
 spaan-/ OSB-platen 
• egaliseren van waterbestendige, vastzittende lijm-  
 resten (behalve: resten van sulfietloog- en zachte   
 bitumineuze lijm) 
• gladmaken van zachte wandbekledingen 
• dichtplamuren van Thomsit Floor® TF 300 wapenings-  
 net op Thomsit Floor® TF 303 en TF 305 

Oneffenheden tot 1 mm kunnen in één bewerking worden 
geëgaliseerd.

Op Thomsit FF 69 uitsluitend dispersielijm gebruiken.

 FF 69                             GISCODE D 1 
Artikel-nr. nieuw:  30107 (voorheen IDH 44359) 
Verpakkingsinhoud:  20 kg 
Verzendeenheid:  1 
Verzendeenheden per pallet:  24 
Verbruik:  TF 300 Wapeningsnet op   
  isolerende onderlagen TF 303 en  
  TF 305:   
  Laag 2-voudig, ca. 1300 g/m²   
  Gladde gebruiksoppervlakken:   
  Laag 1-voudig, ca. 400 - 600 g/m²  
  Vloerbedekkingen met   
  gestructureerd oppervlak:  
  Laag 2-voudig, ca. 500 - 800 g/m²  
  Overige ondergronden:   
  Laag 1-voudig, ca. 600 - 1.300 g/m² 
Beloopbaar na:  ca. 6 uur 
Belegbaar na:  ca. 24 uur 
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RS 88 Renovatie egaliseermiddel 
Voor het uitvlakken van 1 - 100 mm in één  
bewerking  

• Voor gaten in trappen, bordessen en dekvloeren
• Aan te passen mengseldikte voor egalisatie- en   
 vulwerkzaamheden
• Snel legklaar, ongeacht de laagdikte
• Spanningsarm
• Hoge eindsterkte 

Universeel, snel egaliseermiddel voor het legklaar maken 
van ondergronden in laagdikten van 1 – 100 mm in één 
bewerking. De mengseldikte kan worden afgestemd - van
stevig tot smeuïg - door de hoeveelheid aanmaakwater 
aan te passen. Thomsit RS 88 is geschikt voor: 
• het vullen van gaten en uitsparingen 
• het uitvlakken van trappen en bordessen 
• het over- en bijwerken van oneffenheden 

Uitsluitend voor droge binnentoepassingen.  

 RS 88                          GISCODE ZP 1
Artikel-nr. nieuw:  30191 (voorheen IDH 91683) 
Verpakkingsinhoud:  25 kg 
Verzendeenheid:  1 
Verzendeenheden per pallet: 42 
Verbruik:  per mm laagdikte: ca. 1,5 kg/m²
Verwerkingstijd:  ca 5 - 15 minuten, afhankelijk van  
  de gebruikte hoeveelheid water 
Beloopbaar na:  ca. 30 - 60 min. 
Belegbaar na:  60 minuten (tot 30 mm)

Niet gebruiken voor het egaliseren van grote 
oppervlakken of het maken van dekvloeren/eind-
vloeren. Thomsit RS 88 voldoet aan de hoogste 
eisen ten aanzien van arbeidsveiligheid en milieu. 

RS FIX Fijn reparatiemiddel 
Voor het snel egaliseren/opvullen van 0 - 4 mm  
laagdikte en het vastzetten van metalen haken 

• Tot nul uitsmeerbaar 
• Perfecte oppervlakteafwerking 
• Bijzonder snel belegbaar 
• Voor nagenoeg alle ondergronden 

Zeer fijn, sneldrogende reparatie- en egalisatiemortel op 
basis van cement, met een hoog polymeergehalte voor 
het egaliseren van oneffenheden of troffelafdrukken, het 
opvullen van kleine oppervlaktegebreken, kleine onef-
fenheden zoals bijv. voegen in tegelvloeren of gleuven in 
houten vloeren en voor het fixeren van metalen beugels. 
Thomsit RS FIX kan worden gebruikt op geschikte: 
• dekvloeren en beton 
• droge dekvloerelementen 
• tegels en platen 
• natuursteen en terrazzo 
• spaan- en OSB-platen 

 RS FIX                            GISCODE ZP 1

Artikel-nr. nieuw:  30215 (voorheen IDH 1578028) 
Verpakkingsinhoud:  2 x 5 kg 
Verzendeenheid:  1 
Verzendeenheden per pallet:  33 
Verbruik:  ca. 1,2 kg/m² per 1 mm laagdikte 
Bestreken oppervlak:  5 kg bij 2 mm laagdikte: ca. 2,1 m² 
Verwerkingstijd:  ca. 5 min. 
Beloopbaar na:  ca. 30 min. 
Belegbaar na:  ca. 30 min.   
  ca. 12 uur voor parket, kurk,   
  laminaat
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• oude ondergronden met stevig vastzittende, watervaste
 lijm- en egaliseerresten 

Uitsluitend voor droge binnentoepassingen. Thomsit 
RS FIX voldoet aan de hoogste eisen ten aanzien van 
arbeidsveiligheid en milieu. 
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Ondergrond egaliseren 

S 810 Polyurethaan  
egaliseermiddel 
Voor sterk belaste en kritische ondergronden  

• Zelfnivellerend 
• Spanningsvrij uithardend 
• Vocht- en weerbestendig 
• Ook buiten te gebruiken 

Oplosmiddelvrije, tweecomponenten polyurethaan- 
uitvlakmassa voor: 
• minerale ondergronden 
• bitumineuze ondergronden zoals gietasfalt, fijn asfalt 
 beton, bitumenlijm, vastliggende stampasfalt-platen 
• vastliggende rubbernoppenvloeren, elastische vloeren 
• metaalhoudende ondergronden 

Geschikt als migratieblokkering (bijv. tegen weekmakers) 
op rubbergranulaat-onderlagen, zoals Regupol en isole-
rende onderlagen van kurk/rubber. 
Bijzonder aan te bevelen voor egaliseringswerkzaam- 
heden op vochtgevoelige ondergronden, zoals  
magnesiumdekvloeren of oude sulfietloog-lijmen, en voor 

het egaliseren van ondergronden bij te verwachten hoge 
belasting (bijv. rollende lasten in de industrie). 
Ook geschikt voor de verzegeling van PAK-verontreinigde 
ondergronden, zoals oud parket. Neem hiervoor contact 
met ons op voor technisch advies. 

 S 810                               GISCODE RU 1

Artikel-nr. nieuw 30200 30201 30199 
voorheen IDH:  (507790) (507788) (507791)
Verpakkingsinhoud:  10 kg (A+B) 6,25 kg (A) 25 kg (B)
Verzendeenheid:  1 11 
Verzendeenheden  
per pallet: 39 72 16
Verbruik:   per mm laagdikte: ca. 1,3 kg/m²
Verwerkingstijd:  ca. 25 min.
Belegbaar na:  ca. 24 uur
Mechanisch belastbaar: ca. 8 uur
Chemisch belastbaar:  na ca. 7 dagen 
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Vloerbedekking lijmen

K 188 S Speciale PVC-lijm 
Voor PVC- en CV-vloerbedekkingen op  
absorberende ondergronden  

• Hoge aanvangshechtkracht 
• Zeer goed uitstrijkbaar 
• Gunstig verbruik 
• Bijzonder geschikt voor PVC-designvloeren (LVT) 

Uiterst emissie-arme natbed-dispersielijm voor: 
• homogene en heterogene PVC-vloeren in banen en   
 platen 
• CV-vloeren
• kwartsvinylplaten 
Op absorberende, belegbare ondergronden. 

Niet geschikt voor PVC-gelamineerde kurkvloeren. 

Thomsit K 188 S voldoet aan de hoogste eisen ten 
aanzien van arbeidsveiligheid, luchtkwaliteit in 
gesloten ruimten en milieu. 

 K 188 E                                       GISCODE D 1 

Artikel-nr. nieuw:  30194 30193 
voorheen IDH:  (44343) (44345)
Verpakkingsinhoud:  13 kg 20 kg
Verzendeenheid:  1 1
Verzendeenheden  
per pallet: 33 24
Verbruik:    Roller: ca. 200 g/m² 

Vertanding A1-A5: ca. 150 - 300 g/m²
Uitdamptijd:  Natte verlijming: ca. 15 min. 
  Hecht-/contactverlijming: ca. 45 min.
Open tijd Natte verlijming: ca. 40 min. (PVC) 
    Hecht-/contactverlijming:  ca. 120 min. (PVC)
Belastbaar na:   ca. 24 uur

 K 188 S                              GISCODE D 1 

Artikel-nr. nieuw:  30196 (voorheen IDH 315633) 
Verpakkingsinhoud:  14 kg 
Verzendeenheid:  1 
Verzendeenheden per pallet: 33 
Verbruik bij vertanding:  A2: ca. 300 g/m²   
  A3: ca. 380 g/m² 
Uitdamptijd:  ca. 10 min. 
Open tijd:  ca. 30 min. 
Belastbaar na:  ca. 24 uur

K 188 E Aquaplast Premium 
Quality 
Voor PVC-, CV-, polyolefine- en rubbervloeren  

• Extra hoge tack
• Verlijming mogelijk volgens natbed, hecht- en contact- 
 methode 
• Uiterst gering verbruik 

Uiterst emissie-arme, hoogwaardige en zeer sterk   
hechtende dispersielijm voor: 
• homogene en heterogene PVC-vloeren in banen en   
 platen 
• CV-vloeren 
• kwartsvinylplaten 
• polyolefinevloeren in banen 
• rubbervloeren met een dikte tot 2,5 mm met gladde,  
 geschuurde achterzijde in banen en platen 
• textiele vloerbedekkingen met latex-, PVC- en   
 PUR-schuim-achterzijde 
• Thomsit-Floor® isolerende onderlagen 
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K 188 Speciale PVC-lijm 
Voor PVC-vloerbedekkingen op zuigende  
ondergronden  

• Oplosmiddelvrij en zeer emissiearm
• Zuinig in gebruik
• Zeer goede aanvangskleefkracht en eindkleefkracht

Hoogwaardige dunvloeibare lijm met hoge prestaties 
voor de hechting van:
• homogene en heterogene PVC-vloeren in banen en   
 tegels
• flexibele kwartsvinyltegels
• vloerbedekkingen met een schuim- of PVC-rug
Op absorberende ondergronden.

 K 188                          GISCODE D 1
Artikel-nr. nieuw:  30211 (voorheen IDH 2026559)
Verpakkingsinhoud:  14 kg
Verzendeenheid:  1
Verzendeenheden per pallet: 33
Verbruik bij vertanding: Gladde rug:  
  A2: ca. 280 g/m²  
  A3: ca. 300 g/m²  
  Structuurrug, naaldvilt:  
  B1: ca. 350 g/m²
Uitdamptijd:  ca. 10 min.
Open tijd:  ca. 30 min.
Belastbaar na:  ca. 24 uur
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Vloerbedekking lijmen 
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K 150 Dispersiekleefstof voor 
rubber 
Voor rubber- en PVC-vloerbedekkingen op absor-
berende ondergronden  

• Korte uitdamptijd 
• Zeer goede verwerkbaarheid en gering verbruik 
• Combineert goede hechtkracht met harde lijmril 
• Bijzonder geschikt voor PVC-designvloeren 

Uiterst emissie-arme, vezelgemodificeerde dispersielijm 
voor: 
• rubbervloeren met een dikte tot 4,0 mm met gladde,  
 geschuurde achterzijde in banen en platen 
• homogene en heterogene PVC-vloeren in banen en   
 platen 
• CV-vloeren 
• kwartsvinylplaten 
Op absorberende, belegbare ondergronden.

Niet geschikt voor natuurkurk of PVC- 
gelamineerde kurkvloeren. 

Thomsit K 150 voldoet aan de hoogste eisen ten 
aanzien van arbeidsveiligheid, luchtkwaliteit in 
gesloten ruimten en milieu. 

 K 150                            GISCODE D 1 

Artikel-nr. nieuw:  30100 (voorheen IDH 989792) 
Verpakkingsinhoud:  14 kg 
Verzendeenheid:  1
Verzendeenheden per pallet:  33 
Verbruik bij vertanding:  A2: ca. 260 g/m²   
  B1: ca. 360 g/m² 
Uitdamptijd:  ca. 5 min. 
Open tijd:  ca. 15 min. 
Belastbaar na:  ca. 24 uur

T 410 Aquatack tapijtlijm 
Krachtig voor alle textiele bedekkingen van vloeren 
en wanden  

• Bijzonder grote hechtkracht 
• Groot aantal toepassingen 
• Lange open tijd 
• Zeer goede eindhechtkracht 

Uiterst emissie-arme, hoogwaardige en zeer sterk   
hechtende dispersielijm voor: 
• textiele bedekkingen met dubbele rug, latexschuim-,   
 vlies- en PUR-rug 
• geweven stoffen 
• stugge naaldvliesvloerbedekkingen 
• kokos-/sisalvloerbedekkingen met latexrug 
• PVC- en andere samengestelde vloerbedekkingen   
 met vliesrug 
• Thomsit isolerende onderlagen 
Op belegbare ondergronden. 

Uitgesproken contacthechteigenschappen van de speciale lijm 
maken direct verlijmen op wanden en trappen mogelijk. 

Ook geschikt voor het verlijmen van textiele vloerbedekkin-
gen op homogeen PVC. 
 
Thomsit T 410 voldoet aan de hoogste eisen ten aan-
zien van arbeidsveiligheid, luchtkwaliteit in gesloten 
ruimten en milieu. 

 T 410                         GISCODE D 1 

Artikel-nr. nieuw:  30192 (voorheen IDH 44518) 
Verpakkingsinhoud:  15 kg 
Verzendeenheid:  1 
Verzendeenheden per pallet:  33 
Verbruik bij vertanding:  A2: ca. 300 g/m²   
  B1, B2: ca. 400 - 550 g/m² 
Uitdamptijd:  ca. 15 min. 
Open tijd:  ca. 40 min. 
Belastbaar na:  ca. 24 uur 
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R 710 Polyurethaanlijm 
Voor vloerbedekkingen binnen en buiten
 
• Extreem belastbaar 
• Vocht- en weerbestendig 
• Zeer hoog rendement 

Uiterst emissie-arme, tweecomponenten polyurethaanlijm 
voor: 
• rubberplaten (bijv. Norament) 
• designvloeren (LVT), PVC- en kwartsvinyltegels 
• buitenvloeren 
• beton, keramiek 
• piepschuim, houtmaterialen en bouwplaten 
Op absorberende en dichte ondergronden in sterk belaste  
commerciële en industriële omgevingen. Zowel binnen  
als buiten te gebruiken. 

Thomsit R 710 voldoet aan de hoogste eisen ten  
aanzien van arbeidsveiligheid, luchtkwaliteit in gesloten  
ruimten en milieu. 

 R 710                                GISCODE RU 1 

Artikel-nr. nieuw:  30161 30160 
voorheen IDH:  (145210) (450775)
Verpakkingsinhoud: 4 kg 10 kg
Verzendeenheid:  1 1
Verzendeenheden  
per pallet: 90 39
Verbruik bij vertanding:   A2: ca. 300 g/m² 

B1, B2: ca. 400 - 600 g/m²
Verwerkingstijd: ca. 25 min.
Uitdamptijd:  geen
Open tijd:  ca. 45 min.
Belastbaar:    Mechanisch: na ca. 8 uur 
                Chemisch: na ca. 7 dagen
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T 440 Dispersiekleefstof voor
tapijt 
Krachtige snellijm voor textiele bedekkingen  

• Gemakkelijk uitstrijkbaar 
• Snelle hechting 
• Op de praktijk gerichte open tijd 
• Hoge eindhechtkracht 

Uiterst emissie-arme, hoogwaardige en sterk hechtende 
dispersielijm voor: 
• tufting-vloerbedekkingen met dubbele rug, latex
 schuim- en vliesrug 
• geweven stoffen 
• naaldvliesvloerbedekkingen 
• PVC- en andere compound-vloerbedekkingen met   
 textielrug 
• Thomsit isolerende onderlagen 
Op absorberende, belegbare ondergronden. 

Ook geschikt voor het verlijmen van diffusie-open  
vloerbedekkingen op homogeen PVC en op Thomsit- 
onderlagen.

Thomsit T 440 voldoet aan de hoogste eisen ten aan-
zien van arbeidsveiligheid, luchtkwaliteit in gesloten 
ruimten en milieu. 

 T 440                           GISCODE D 1 

Artikel-nr. nieuw:  30216  30195  
voorheen IDH: 1375174   44250
Verpakkingsinhoud:  6 kg  15 kg 
Verzendeenheid:  1 
Verzendeenheden per pallet: 72  33 
Verbruik bij vertanding:  A2: ca. 350 g/m²  
  B1, B2: ca. 450 - 650 g/m² 
Uitdamptijd:  ca. 10 min. 
Open tijd:  ca. 25 min. 
Belastbaar na:  ca. 24 uur 
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TL 280 Combi Dispersiekleefstof 

Voor tapijt en linoleum  

• Oplosmiddelvrij en zeer emissiearm
• Uitstekende verwerkbaarheid
• Hoge aanvangshechting en lange verwerkingstijd

Speciale dispersiekleefstof voor het verlijmen van:
• Getufte vloerbedekking met textielrug
• Linoleum banen en tegels en PVC design vloerbedekking  
 in particuliere woningen met geringe belasting
• Thomsit-Floor® ondervloeren
Op absorberende ondergronden.

Gebruik Thomsit L 240 D voor linoleum en Thomsit   
K 188 E voor PVC design vloerbedekking in geval van  
middelgrote en zware belasting.

 TL 280                              GISCODE D 1 

Artikel-nr. nieuw:  30210 (voorheen IDH 2026560)
Verpakkingsinhoud:  15 kg
Verzendeenheid:  1
Verzendeenheden per pallet: 33
Verbruik bij vertanding:       A2: ca. 350 g/m²  
  B1, B2: ca. 450-650 g/m²
Uitdamptijd:  ca. 10 min.
Open tijd:  ca. 35 min.
Belastbaar na:  ca. 24 uur
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L 240 D Dispersiekleefstof
Voor linoleum in banen en platen  

• Universeel voor alle linoleumvloerbedekkingen 
• Korte uitdamptijd voor snel werken 
• Zeer goede aanvangshechting 
• Schuifvaste hechting
• Hoge maatvastheid 

Uiterst emissie-arme dispersielijm met hoge 
aanvangshechtkracht voor: 
• linoleum in banen en platen 
• Korkment 
• Thomsit-Floor® isolerende onderlagen 
• kurklinoleum 
Op absorberende, legklare ondergronden. 

Geschikt voor woningen, bedrijven, kantoren en klinieken 
met normale belasting zonder vloertransportmiddelen. 
Bovendien te gebruiken voor het verlijmen van linoleum  
op geschikte isolerende onderlagen. 

 L 240 D                           GISCODE D 1 
Artikel-nr. nieuw:  30117 (voorheen IDH 1514035) 
Verpakkingsinhoud:  15 kg 
Verzendeenheid:  1 
Verzendeenheden per pallet: 33 
Verbruik bij vertanding:  B1: ca. 400 g/m² 
Uitdamptijd:  ca. 5 min. 
Open tijd:  ca. 15 min. 
Belastbaar na:  ca. 24 uur 
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Thomsit L 240 D voldoet aan de hoogste eisen ten 
aanzien van arbeidsveiligheid, luchtkwaliteit in 
gesloten ruimten en milieu. 
Certificaten met betrekking tot de ontvlambaarheid 
(DIN EN 13501-1) voor het systeem L 240 D en 
linoleumvloerbedekking zijn verkrijgbaar bij de 
vloerbedekkingfabrikanten. 
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Thomsit K 175 voldoet aan de hoogste eisen ten aan-
zien van arbeidsveiligheid, luchtkwaliteit in gesloten 
ruimten en milieu. 

K 175 Contactlijm op waterbasis 
Oplosmiddelvrije neopreenlijm voor  
vloerbedekkingen 
 
• Oplosmiddelvrij en uiterst emissie-arm 
• Groot aantal toepassingen
• Zeer krachtig ˝fixatie-effect“ 
• Direct belastbaar 

Uiterst emissie-arme neopreenlijm voor: 
• rubbervloeren met gladde, geschuurde achterzijde 
• homogene en heterogene PVC-vloeren 
• linoleum- en kurkvloeren 
• textiel- en naaldvliesvloeren 
• zachte wandbekledingen 
• Thomsit Floor® TF 303 en TF 305 
• voorgevormde traptreden, trapranden en plinten 

Te gebruiken op absorberende en niet-absorberende 
ondergronden binnen op vloeren, wanden en plafonds. 
Ook geschikt voor reparatiewerkzaamheden, hechting op 
inspectieluiken etc. 

 K 175                          GISCODE D1 
Artikel-nr. nieuw:  30214 (voorheen IDH 1714925) 
Verpakkingsinhoud:  5 kg 
Verzendeenheid:  1 
Verzendeenheden per pallet:  72 
Verbruik: Bij contactoppervlak   
  vloerbedekking:  
  Roller: ca. 150-200 g/m² 
  ondergrond:  
  Vertanding A4: ca. 100-150 g/m 
Uitdamptijd:  ca. 20 - 40 min. 
Open tijd:  ca. 90 - 120 min. 
Belastbaar na:  direct

UK 800 Universele vloerlijm 
Zeer grote hechtkracht voor alle elastische en   
textiele vloerbedekkingen  

• Voor nagenoeg alle vloerbedekkingen 
• Hoge aanvangshechtkracht, ook ideaal voor stugge vloeren 
• Gemakkelijk te verwerken met lijmkam/roller 
• Sterke draadvorming 
• Economisch ‘Eén-voor-alles’-concept 

Uiterst emissie-arme, hoogwaardige en universele dispersie-
lijm voor: 
• tufting-vloerbedekkingen met textielrug, latexschuimrug en  
 PUR-rug 
• geweven textielvloerbedekkingen 
• naaldvliesvloerbedekkingen 
• kokos-/sisalvloerbedekkingen met latexrug 
• samengestelde vloerbedekkingen met textiele achterzijde 
• rubbervloeren met een dikte tot 2,5 mm met gladde,   
 geschuurde achterzijde in banen en platen 
• homogene en heterogene PVC-vloeren in banen en   
 platen, alsmede CV-vloeren 
• kwartsvinylplaten 
• linoleum in banen en platen
Op belegbare ondergronden.

 

Niet geschikt voor natuurkurk en PVC-gelamineerde 
kurkvloeren.  

 UK 800                          GISCODE D 1 

Artikel-nr. nieuw:  30119 (voorheen IDH 1330803) 
Verpakkingsinhoud:  15 kg
Verzendeenheid:  1
Verzendeenheden per pallet: 33
Verbruik:   Roller:              275 g/m² 

Vertanding A1: 225 g/m² 
Vertanding A2: 275 g/m² 
Vertanding A3: 315 g/m² 
Vertanding B1: 325 g/m² 
Vertanding B2: 475 g/m²

Uitdamptijd:  ca. 5 - 20 min. (afhankelijk van  
  vloerbedekking) 
Open tijd: ca. 30 min.
Belastbaar na:   ca. 24 uur.
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TKL 300 speciaallijm 
Voor linoleum in sterk belaste omgevingen 
 
• Uiterst emissie-arm 
• Snelle uitharding 
• Vorkheftruckbestendig 
• Geschikt voor sportvloeren 

Uiterst emissie-arme, oplosmiddelvrije dispersielijm met 
watergebonden additieven voor de snelle en hoog- 
belastbare hechting van: 
• linoleum in banen en platen 

Op absorberende en niet-absorberende ondergronden 
voor industriële toepassingen en sportvloeren. 

Thomsit TKL 300 voldoet aan de hoogste eisen ten 
aanzien van arbeidsveiligheid, luchtkwaliteit in 
gesloten ruimten en milieu. 

 TKL 300  Komp. A:  GISCODE   D1 
   Komp. B:  GISCODE ZP1 

Artikel-nr. nieuw:  30106 (voorheen IDH 44460)
Verpakkingsinhoud:  13 kg
Verzendeenheid:  1
Verzendeenheden  
per pallet: 24
Verbruik bij vertanding:  B1: ca. 400 g/m² 
   B2: ca. 600 g/m²
Uitdamptijd:  ca. 5 min.
Pot life:  ca. 30 min.
Mengverhouding:  7 : 3
Open tijd:  ca. 15 min.
Belastbaar na:  ca. 24 uur
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Vloerbedekking stroomgeleidend lijmen  

K 112 Aquaplast EL 
Voor geleidende PVC- en rubbervloerbedekkingen  

• Licht en geleidend 
• Bijzonder grote hechtkracht 
• Gebruiksklaar 

Uiterst emissie-arme, speciale geleidende dispersielijm voor:
• geleidende PVC-vloerbedekkingen in banen en platen 
• geleidende rubbervloerbedekkingen in banen (tot   
 dikte 3,5 mm) en platen (tot dikte 2,0 mm). Bij hogere  
 vloerbedekkingen contact opnemen met de technische  
 dienst van Thomsit. 

Geleidende PVC-vloerbedekkingen moeten op gelei-
dende ondervloeren (bijv. behandeld met Thomsit R 762 
stroomgeleidende voorstrijk) worden aangebracht. Rub-
bervloerbedekkingen op absorberende ondergronden 
kunnen zonder stroomgeleidende voorstrijk worden aan-
gebracht. Aanbevolen voor bijv. operatie- en computer-
ruimten, laboratoria en explosiegevaarlijke productie- en 
opslagruimten.  

Thomsit K 112 voldoet aan de hoogste eisen ten   
aanzien van arbeidsveiligheid, luchtkwaliteit in  
gesloten ruimten en milieu. 

 K 112                           GISCODE D 1 

Artikel-nr. nieuw:  30108 (voorheen IDH 44341) 
Verpakkingsinhoud:  12 kg 
Verzendeenheid:  1 
Verzendeenheden per pallet:  33 
Verbruik bij vertanding:  S1: ca. 330 g/m² 
Uitdamptijd:  Natte verlijming: ca. 15 min.  
  Hecht-/contactverlijming: ca. 45 min. 
Open tijd:  Natte verlijming bij PVC: ca. 40 min.  
  Hecht-/contactverlijming   
  bij PVC: ca. 120 min. 
Belastbaar na:  ca. 24 uur 
Elektrische weerstand     
conform DIN EN 13 415:  < 3 x 105 Ω
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T 412 Aquatack Tapijt- en  
linoleumlijm, geleidend 
Krachtige kleefstof voor textiel- en linoleum- 
vloerbedekkingen 

• Licht en geleidend 
• Bijzonder grote hechtkracht 
• Groot aantal toepassingen 
• Lange open tijd, zeer hoge eindhechtkracht 

Uiterst emissie-arme, hoogwaardige, sterk hechtende   
dispersielijm voor geleidende resp. antistatische: 
• textiele bedekkingen met dubbele rug, latexschuim-,   
 vlies- en PUR-rug 
• geweven stoffen, naaldvliesvloerbedekkingen 
• geleidend linoleum in banen en platen 
Op absorberende, belegbare ondergronden.

Thomsit T 412 biedt de mogelijkheid om met geschikte 
vloerbedekkingen geleidende vloerconstructies te   
vervaardigen.

Thomsit T 412 voldoet aan de hoogste eisen ten aan-
zien van arbeidsveiligheid, luchtkwaliteit in gesloten 
ruimten en milieu. 

 T 412                                GISCODE D 
Artikel-nr. nieuw:  30103 (voorheen IDH 583238) 
Verpakkingsinhoud:  14 kg 
Verzendeenheid:  1 
Verzendeenheden per pallet: 33 
Verbruik bij vertanding:  B2: ca. 380 g/m²   
  S2: ca. 450 g/m² 
Uitdamptijd:  ca. 10 min. 
Open tijd:  ca. 25 min. 
Belastbaar na:  ca. 24 uur
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R 762 El Finish 
Voor het aanbrengen van een geleidende laag 

• Alternatief voor koperbandnet 
• TÜV-getest en gedurende lange tijd beproefd 

Uiterst emissie-arm, geleidend dispersieproduct voor het 
vervaardigen van een geleidende laag voorafgaand aan 
het aanbrengen van geleidende: 
• textiele vloerbedekkingen 
• linoleumvloerbedekkingen 
• PVC-vloerbedekkingen 
Te gebruiken op legklare dekvloeren, Thomsit egaliseer-
middelen en Thomsit Floor isolerende onderlagen.  
Geschikt voor vloerconstructies die moeten voldoen aan  
de eisen ten aanzien van elektrische geleidbaarheid.  
Aanbevolen voor bijv. operatie- en computerruimten, labo-
ratoria en explosiegevaarlijke productie- en opslagruimten.  
  
Vervangt het gebruikelijke koperbandnet en voorkomt 
hierdoor afdrukken van de koperen geleiders in de  
bovenste bedekking. 

Thomsit R 762 voldoet aan de hoogste eisen ten  
aanzien van arbeidsveiligheid, luchtkwaliteit in  
gesloten ruimten en milieu. 

 R 762                           GISCODE D 1 

Artikel-nr. nieuw:  30132 (voorheen IDH 44367) 
Verpakkingsinhoud:  10 kg 
Verzendeenheid:  1 
Verzendeenheden per pallet: 60 
Droogtijd:  ca. 2 uur 
Verbruik:  Roller: ca. 120 g/m² 
Elektrische weerstand     
conform DIN EN 13 415:  < 3 x 105 Ω



Vloerbedekking gemakkelijk verwijderbaar fixeren 

T 425 Tackifier
Kleverige antislipfixeer voor tapijttegels  

• Ideaal voor losliggende tegels met PVC- of vliesrug 
• Vervangen van afzonderlijke tegels mogelijk 
• Voorkomt verschuiven van tapijttegels 
• Ergonomisch aan te brengen met een roller 

Uiterst emissie-arm, kleverig antislipfixeermiddel voor  
het opneembaar leggen van losliggende tapijttegels, 
-banen en modules met achterzijden van: 
• glad PVC of zware APO-coating 
• textielrug zoals vilt of vlies 

Thomsit T 425 kan worden gebruikt op: 
• dubbele en holle vloeren (bijv. dekvloer, triplex, metaal)  
• vastliggende oude vloerbedekkingen (bijv. PVC/CV,   
 linoleum, stenen vloeren etc.) 
• legklare ondervloeren in zowel bedrijfsruimten   
 als woningen 

Vloerbedekkingen kunnen zo nodig gemakkelijk worden 
verwijderd en opnieuw worden aangebracht. Voor tegels 
met vliesgelamineerde zware coating Thomsit T 435  
gebruiken.

Thomsit T 425 voldoet aan de hoogste eisen ten  
aanzien van arbeidsveiligheid, luchtkwaliteit in  
gesloten ruimten en milieu. 

 T 425                        GISCODE D 1 

Artikel-nr. nieuw:  30130 (voorheen IDH 44451) 
Verpakkingsinhoud:  10 kg 
Verzendeenheid:  1 
Verzendeenheden per pallet: 60 
Verbruik:  50 - 100 g/m² (afhankelijk van  
  ondergrond en vloerbedekkingsrug) 
Uitdamptijd:  min. 30 min. 
Open tijd:  ca. 24 uur 
Belastbaar na:  direct na het leggen
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K 145 DesignTack
Rolfixeermiddel voor het verwerken van  
PVC-designvloeren (LVT)  

• Fixeert PVC-designvloeren op effectieve wijze  
• Ergonomisch aanbrengen met roller 
• Gering verbruik 
• Vloerbedekkingselementen blijven eenvoudig   
 vervangbaar 

Uiterst emissie-arm, sterk klevend rolfixeermiddel voor: 
• maatvaste PVC-designvloeren in planken en platen 
• tapijttegels met PVC-rug 

Thomsit K 145 DesignTack kan worden gebruikt op alle 
vlakke, legklare en met Thomsit-egaliseermiddelen  
behandelde ondergronden in woningen en bedrijfsruim-
ten. Het ergonomisch aanbrengen met een roller maakt 
een hoge legsnelheid en een snel gebruik van de nieuw 
gelegde vloer mogelijk. Afzonderlijke vloerbedekkings- 
elementen kunnen zo nodig eenvoudig verwijderd en  
vervangen worden. 

Thomsit K 145 DesignTack voldoet aan de hoogste 
eisen ten aanzien van arbeidsveiligheid, lucht- 
kwaliteit in gesloten ruimten en milieu. 

 K 145                             GISCODE D 1 
Artikel-nr. nieuw:  30115 (voorheen IDH 1845993) 
Verpakkingsinhoud:  10 kg 
Verzendeenheid:  1 
Verzendeenheden per pallet:  40 
Verbruik:  Afhankelijk van de ondergrond  
  ca. 80 g/m² 
Uitdamptijd:  ca. 15 min. 
Open tijd:  ca. 2 uur 
Belastbaar na:  direct
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Vloerbedekking gemakkelijk verwijderbaar fixeren 

T 435 Tackifier Hechtstop 
Antislip fixeermiddel voor tapijttegels 

• Voorkomt verschuiven van tapijttegels 
• Maakt eenvoudig vervangen van afzonderlijke   
 elementen mogelijk 
• Ideaal voor tegels met vliesgelamineerde   
 zware coating 
• Ergonomisch aan te brengen met een roller 

Uiterst emissie-arm antislip fixeermiddel  voor het opneem-
baar leggen van losliggende tapijttegels en modules met: 
• vliesgelamineerde zware coating (bijv. bitumen) 
• textielrug zoals vilt of vlies 
• gladde APO-rug 

Thomsit T 435 kan worden gebruikt op: 
• dubbele en holle vloeren (bijv. dekvloer, triplex, metaal) 
• vastliggende oude vloerbedekkingen (bijv. PVC/CV,   
 linoleum, stenen vloeren etc.)
• legklare ondervloeren in zowel bedrijfsruimten als   
 woningen. Vloerbedekkingen kunnen zo nodig   
 gemakkelijk worden verwijderd en opnieuw worden   
 aangebracht

 T 435                           GISCODE D 1 

Artikel-nr. nieuw:  30126 (voorheen IDH 732409) 
Verpakkingsinhoud:  10 kg 
Verzendeenheid:  1 
Verzendeenheden per pallet:  60 
Verbruik:  50 - 150 g/m² (afhankelijk van  
  ondergrond en vloerbedekkingsrug) 
Uitdamptijd:  min. 30 min. 
Open tijd:  ca. 24 uur 
Belastbaar na:  direct
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Thomsit T 435 voldoet aan de hoogste eisen ten aan-
zien van arbeidsveiligheid, luchtkwaliteit in gesloten 
ruimten en milieu.

TK 199 Universele fixatie 
In water oplosbare hechtdispersie voor textiele en 
CV-vloerbedekkingen 

• Universele toepassing 
• Vereenvoudigt het terugplaatsen van vloerbedekkingen 
• Eenvoudig aan te brengen met roller of lijmkam 

Uiterst emissie-arm, kant-en-klaar speciaal product voor 
de fixatie van spanningsarme: 
• tufting-vloerbedekkingen met vlies-, textiel- of   
 latexschuimrug 
• textiele vloerbedekkingen met zware PVC-coating   
 (bijv. Anker Clinic) 
• PVC- en CV-vloerbedekkingen met en zonder vliesrug  
 op bestaande, waterbestendige, harde vloerbedekkingen  
 en geëgaliseerde ondergronden. Dankzij de instelbare  
 hechtwerking is vervangen van de vloerbedekking in de  
 toekomst duidelijk eenvoudiger

Thomsit TK 199 voldoet aan de hoogste eisen ten 
aanzien van arbeidsveiligheid, luchtkwaliteit in
gesloten ruimten en milieu.

 TK 199                                   GISCODE D 1 

Artikel-nr. nieuw:  30105 (voorheen IDH 44471)
Verpakkingsinhoud:  12 kg
Verzendeenheid:  1
Verzendeenheden  
per pallet: 30
Verbruik:   Lamsvachtroller:  ca. 100 - 150 g/m² 

 Vertanding A4: ca. 200 g/m² 
 Vertanding A2: ca. 300 g/m²

Uitdamptijd:   geen
Open tijd: tot 4 uur (absorberende ondergrond) 
  bij hechtfixatie: tot 2 uur  
  (dichte ondergrond) 
Belastbaar na:    ca. 24 uur
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Vloerbedekking droog lijmen en fixeren 
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DT 100 Quick-Lift® Hechtfolie 
Voor het opneembaar leggen van textiele, PVC-, 
CV- en rubbervloerbedekkingen zonder resten 

Met Thomsit DT 100 gelegde vloerbedekkingen hechten 
uitstekend op de ondergrond en hebben daarom niet 
de neiging om plooien of luchtbellen te vormen. De aan 
beide zijden van lijm voorziene hechtfolie is bedoeld voor 
het opneembaar leggen van maatvaste vloerbedekkingen, 
zoals: 
• tufting-vloerbedekkingen met vlies-, schuim- of   
 textielrug 
• Kugelgarn tapijt 
• tapijttegels 
• PVC- en CV-vloerbedekkingen 
• Noraplan en Norament 

Thomsit DT 100 kan worden gebruikt op legklare  
ondervloeren alsmede op vastzittende gebruiksvloeren 
met glad oppervlak. Niet gebruiken op natuursteenvloeren 
(bijv. marmer, travertin) en onafgewerkt parket indien 
deze vloeren later opnieuw moeten worden gebruikt. 

Hiertoe Thomsit T 590 Wechselfix of Thomsit TF 201 
Profielrolbaan gebruiken. Thomsit DT 100 Quick-Lift® 
Hechtfolie kan zonder resten van gladde, stabiele onder-
gronden worden losgetrokken. Niet gebruiken voor het 
lijmen van stugge vloerbedekkingen met hoge inwen-
dige spanning (bijv. naaldvlies). 

Thomsit DT 100 Quick-Lift® Hechtfolie voldoet aan 
de hoogste eisen ten aanzien van arbeidsveilig-
heid, luchtkwaliteit in gesloten ruimten en milieu. 

Geschikte vloerbedekkingstypen kunnen bij Thomsit wor-
den opgevraagd. 

 DT 100    

Artikel-nr. nieuw:  30168 (voorheen IDH 971113) 
Verpakking:  1 rol, 20 m² 
Afmetingen:  lengte 25 m x breedte 0,80 m 
Verzendeenheid:  1 
Verzendeenheden per pallet:  60 (2 kartons à 30 rollen)

DT 200 Quick-Lift® Weefsel 
Voor het opneembaar leggen van textiele, PVC-, 
CV- en rubbervloerbedekkingen 

• Snelle renovatietechniek zonder droogtijden 
• Stevige fixatie met ingebouwd breekpunt: Bovenzijde  
 sterk hechtend, onderzijde zwakker hechtend, voor   
 eenvoudig losnemen 
• Weekmakerbestendig 

Het aan beide zijde van lijm voorziene weefselband 
Thomsit DT 200 Quick-Lift® voorkomt de vorming van 
golvingen, plooien en luchtbellen in de vloerbedekking. 
Het is bedoeld voor het droog verlijmen van maatvaste 
vloerbedekkingen, zoals:
• tufting-vloerbedekkingen met vlies-, schuim- of textielrug 
• Kugelgarn tapijt 
• tapijttegels 
• PVC- en CV-vloerbedekkingen 
• Noraplan en Norament 

Leginstructies van de vloerbedekkingsfabrikant in acht 
nemen! 

 DT 200    

Artikel-nr. nieuw:  30167 (voorheen IDH 971115) 
Verpakking:  1 rol, 20 m² 
Afmetingen:  lengte 25 m x breedte 0,80 m 
Verzendeenheid:  1 
Verzendeenheden per pallet: 40 (2 kartons à 20 rollen)

DT 300 Drytack-tape
Voor afgewerkte tapijtplinten op ondergronden met 
een structuur tot 1 mm 

• Geen spijkers of schroeven 
• Zeer hoge aanvangs- en permanente hechtkracht 
• Snel en schoon te gebruiken 
• Slijtvast 

Thomsit DT 300 is een sterk hechtend kleefband voor het 
aanbrengen van afgewerkte tapijtplinten met: 
• textiele dubbele rug (TR) 
• latexschuimrug 

Thomsit DT 300 is geschikt voor ondergronden met een 
structuur tot 1 mm, zoals: 
• beton, metselwerk, gips 
• metaal 
• kunststof, verflagen 
• hout 
• keramiek 
• behang 

Thomsit DT 300 vervangt sterk oplosmiddelhoudende   
contactlijmen en kan zonder uitdamp- en droogtijd   
rationeel en zorgvuldig worden verwerkt.

 DT 300  

Artikel-nr. nieuw:  30180 30178 30177 
voorheen IDH: (975494) (975496) (975497)
Verpakking: 24 rollen 16 rollen 12 rollen
Afmetingen:  
Breedte:        55 mm  70 mm  85 mm 
Lengte:  50 m    50 m      50 m
Verzendeenheden  
per pallet: 18 18 18
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Vloerbedekking droog lijmen en fixeren 

Thomsit DT 550 vervangt sterk oplosmiddelhoudende 
contactlijmen en kan zonder uitdamp- en droogtijd  
rationeel en zorgvuldig worden verwerkt. 

DT 500 Drytack-tape 
Voor kernplinten op ondergronden met een  
structuur tot 1 mm 

• Geen spijkers of schroeven 
• Zeer hoge aanvangs- en permanente hechtkracht 
• Snel en schoon te gebruiken 
• Slijtvast 

Thomsit DT 500 is een bijzonder sterk hechtend kleefband 
voor het aanbrengen van maatvaste en flexibele kern- 
plinten (kerndikte max. 5 mm – zoals Döllken TS 60 life 
TOP, TS 100, C 60 TOP, S 60 flex life TOP, S 100). De tape 
is geschikt voor ondergronden met een structuur tot 1 mm, 
zoals: 
• beton, metselwerk, gips 
• metaal 
• kunststof, verflagen 
• hout 
• keramiek 
• behang 

Thomsit DT 500 vervangt sterk oplosmiddelhoudende  
contactlijmen en kan zonder uitdamp- en droogtijd  
rationeel en zorgvuldig worden verwerkt. 

 DT 500  

Artikel-nr. nieuw:  30182 (voorheen IDH 975480) 
Verpakking:  16 rollen 
Afmetingen:  lengte 50 m x breedte 35 mm 
Verzendeenheden per pallet: 21

DT 550 Drytack-tape in  
kernplinten 
Voor het verlijmen van vloerbedekkingsstrips in 
kernplinten 

• Zeer hoge aanvangs- en permanente hechtkracht 
• Snel en schoon te gebruiken 
• Slijtvast 

Thomsit DT 550 is een sterk hechtend kleefband voor het 
aanbrengen van vloerbedekkingsstrips in kernplinten. De 
tape is geschikt voor het verlijmen van vloerbedekkings-
strips, zoals: 

• textiele vloerbedekkingen met TR- en latexschuimrug 
• naaldvlies 
• Kugelgarn tapijt 
• geweven tapijtvloer 
• PVC-/CV-vloerbedekkingen 
• linoleum 
• rubber 
• Döllken Colorstrips

 DT 550  

Artikel-nr. nieuw:  30181 (voorheen IDH 975491) 
Verpakking:  32 rollen 
Afmetingen:  lengte 50 m x breedte 40 mm 
Verzendeenheden per pallet: 18 
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Vloerbedekking droog lijmen en fixeren 

DT 600 Drytack-tape 
Voor rubberplinten op ondergronden met een 
structuur tot 1 mm 

• Zeer hoge aanvangs- en permanente hechtkracht 
• Snel en schoon te gebruiken 
• Slijtvast 

Thomsit DT 600 is een sterk hechtend kleefband voor 
het aanbrengen van rubberplinten en holkielprofielen. 
De tape is geschikt voor ondergronden met een structuur 
tot 1 mm, zoals: 
• beton, metselwerk, gips 
• metaal 
• kunststof, verflagen 
• hout 
• keramiek 
• behang 

Thomsit DT 600 vervangt sterk oplosmiddelhoudende 
contactlijmen en kan zonder uitdamp- en droogtijd  
rationeel en zorgvuldig worden verwerkt. 

Voor ondergronden zoals:
• minerale dekvloeren 
• hout 
• metaal 
• stenen of keramische vloeren 
• vastliggende oude gebruiksvloeren

Thomsit DT 700 vervangt sterk oplosmiddelhoudende 
contactlijmen en kan zonder uitdamp- en droogtijd  
rationeel en zorgvuldig worden verwerkt. 

 DT 600  

Artikel-nr. nieuw:  30183 30179 
voorheen IDH: (970507) (975495)
Verpakking:  12 rollen 6 rollen
Afmetingen:  
Breedte: 50 mm 90 mm 
Rollengte:   50 m      50 m
Verzendeenheden  
per pallet: 21 21

DT 700 Drytack-tape voor 
trapsystemen 
Voor direct verlijmen van talrijke trapbekledingen

• Trappenhuis blijft steeds beloopbaar 
• Direct belastbaar 
• Snel en schoon te gebruiken 
• Geschikt voor een groot aantal bedekkingen 

Thomsit DT 700 is een belastbaar en bijzonder sterk 
hechtend kleefband voor het aanbrengen van vloerbe-
dekkingen op traptreden en bordessen tot 5m2. De tape 
is geschikt voor vloerbedekkingen zoals: 
• tufting-vloerbedekkingen met textielrug, vliesrug en   
 schuimrug 
• naaldvliesvloerbedekkingen met geringe inwendige   
 spanning 
• CV- en homogene PVC-vloerbedekkingen 
• PVC-traprandprofielen 
• linoleum tot 3,2 mm 
• voorgevormde rubberen traptreden 

 DT 700    

Artikel-nr. nieuw:  30184 (voorheen IDH 970505) 
Verpakking:  4 rollen 
Afmetingen:  lengte 22 m x breedte 160 mm 
Verzendeenheden per pallet: 30 
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Parketlijmen 

P 618 Dispersielijm 
Voor massief en kant-en-klaar parket alsmede voor

houtbestrating 

• Milieuvriendelijk product 
 - Oplosmiddel- en labelvrij 
 - Geen nadelige invloed op de binnenlucht 
• Snelle en grote aanvangsstabiliteit 
• Waterarm en gemakkelijk uitstrijkbaar 

Uiterst emissie-arme dispersielijm conform EN 14293 voor 
gestandaardiseerd(e): 
• mozaïek-, 22 mm staaf- en hoogkantlamelparket 
• 10 mm massief parket eiken (formaat tot 250 x 50 mm) 
• 2-laags kant-en-klaar parket (tot lengte 1200 mm) 
• Thomsit TF 302 ondervloer 

Voor gebruik op: 
• cementdekvloeren 
• spaan- (P4-P7) en OSB-platen (OSB/2-OSB/4) 
• voor parket geschikte Thomsit-egaliseermiddelen 
• nieuw gietasfalt en Thomsit TF 302 (voor houtsoorten,  
 zie technisch informatieblad) 
Voor gereed massief parket, alsmede voor grote parket- 

elementen bijv. Thomsit P 625 of P 695 gebruiken. 
 
Thomsit P 618 voldoet aan de hoogste eisen ten aan-
zien van arbeidsveiligheid, luchtkwaliteit in gesloten 
ruimten en milieu. 

P 625 2-c. PU-Parketlijm 
Voor massief en kant-en-klaar parket en laminaat 

• Geschikt voor alle parket- en houtsoorten 
• Water- en oplosmiddelvrij 
• Wordt hard in elke laagdikte 

Uiterst emissie-arme, tweecomponenten polyurethaan-
lijm conform EN 14293 voor: 
• alle parketsoorten 
• laminaatvloeren 

Voor gebruik op: 
• dekvloeren 
• droge dekvloerconstructies, spaan- (P4 – P7) en   
 OSB/2 – OSB/4-platen 
• alle voor parket geschikte Thomsit-egaliseermiddelen 
• natuursteen, tegels en terrazzo 
• Thomsit-Floor® TF 302 
• Thomsit-Floor® TF 303/305 

Thomsit P 625 voldoet aan de hoogste eisen ten  
aanzien van arbeidsveiligheid, luchtkwaliteit in  
gesloten ruimten en milieu. 

 P 625                             GISCODE RU 1 

Artikel-nr. nieuw:  30197 (voorheen IDH 1767959)
Verpakkingsinhoud 8 kg
Verzendeenheid:  1
Verzendeenheden  
per pallet: 52
Verbruik bij vertanding:  A2: ca. 400 g/m²  
  B3: ca. 950 g/m² 
  B15: ca. 1.600 g/m²
Verwerkingstijd:  ca. 40 min. 
Uitdamptijd:  geen 
Open tijd:  ca. 60 min. 
Belastbaar na:  ca. 24 uur 
Schuurwerkzaamheden/   
oppervlaktebehandeling:   op zijn vroegst na 24 uur 

 P 618                             GISCODE D 1 

Artikel-nr. nieuw:  30102 (voorheen IDH 644034) 
Verpakkingsinhoud:  15 kg 
Verzendeenheid:  1 
Verzendeenheden per pallet: 33 
Verbruik bij vertanding:  B3:   ca. 800 g/m²  
  B11: ca. 1000 g/m² 
Uitdamptijd:  geen 
Open tijd:  ca. 20 min. 
Belastbaar na:  ca. 24 uur 
Kant-en-klaar parket:  ca. 48 uur 
Schuurwerkzaamheden/   
oppervlaktebehandeling:  op zijn vroegst na 3 dagen  
  10 mm massief parket: na 10 dagen
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De elastische verlijming bouwt schuifkrachten af en 
vermindert hierdoor blijvend de invloed van spannin-
gen op de ondergrond. Voor het verlijmen van massief 
parket in grotere formaten, exotische houtsoorten 
Thomsit P 695 gebruiken.

P 665 Elastische lijm voor  
parket    

• Blijvend hoge hechtkracht 
• Geen voorstrijk nodig bij de meeste ondergronden 
• Water- en oplosmiddelvrij 
• Lijmbed met elastische eigenschappen 

Uiterst emissie-arme, speciale 1-componentenlijm voor: 
• staafparket eiken 
• meerlaagsparket 
• Thomsit isolerende onderlagen geschikt voor parket 

Voor gebruik op: 
• minerale dekvloeren 
• droge dekvloerconstructies, spaan- (P4-P7) en OSB/2  
 – OSB/4-platen 
• Thomsit-egaliseermiddelen DX, XXL, AS 1, AS 2 
• natuursteen, tegels en terrazzo 
• Thomsit-Floor® TF 302 
• Thomsit-Floor® TF 303/305 

 P 665                          GISCODE RS 10 

Artikel-nr.:  30229 
Verpakkingsinhoud:  16 kg 
Verzendeenheid:  1 
Verzendeenheden per pallet: 33 
Verbruik bij vertanding:  B2: ca. 750 g/m²  
  B11: ca. 1.100 g/m² 
  B12: ca. 1.200 g/m²
Uitdamptijd:  geen 
Open tijd:  tot ca. 30 min. 
Belastbaar na:  ca. 24 uur,   
  op dichte ondergronden: ca. 48 uur 
Schuurwerkzaamheden/   
oppervlaktebehandeling:  op zijn vroegst na 48 uur
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Parketlijmen 

P 685 Elast Universal
Elastische lijm voor massief en kant-en-klaar parket  

• Geschikt voor een groot aantal parketsoorten 
• Blijvend hoge hechtkracht 
• Geen voorstrijk nodig bij de meeste ondergronden 
• Met Flextec®-technologie: 
 – Water- en oplosmiddelvrij 
 – Uitstekend te verwerken
 – Vlekken gemakkelijk te verwijderen 
 – Uitermate elastisch 

Uiterst emissie-arme, speciale 1-componentenlijm  
conform EN 14293 voor: 
• staafparket 
• mozaïek-, hoogkantlamel- en lamelparket 
• meerlaagsparket 
• massieve planken vanaf een dikte van 16 mm tot een  
 breedte van 160 mm. 
• Thomsit isolerende onderlagen geschikt voor parket 

Voor gebruik op: 
• minerale dekvloeren 
• droge dekvloerconstructies, spaan- (P4 – P7) en   
 OSB/2 – OSB/4-platen 

• Thomsit-egaliseermiddelen DX, XXL, AS 1, AS 2 
• natuursteen, tegels en terrazzo 

Voor het verlijmen van massief parket in grotere formaten,     
exotische houtsoorten Thomsit P 695 gebruiken. 

 P 685                        GISCODE RS 10 
Artikel-nr. nieuw:  30101 (voorheen IDH 945328) 
Verpakkingsinhoud:  16 kg 
Verzendeenheid:  1 
Verzendeenheden per pallet: 32 
Verbruik bij vertanding:  B3:  ca. 850 g/m² 
  B11: ca. 1.050 g/m² 
  B15: ca. 1.150 g/m²
Uitdamptijd:  geen 
Open tijd:  ca. 30 min. 
Belastbaar na:  ca. 24 uur,    
  op dichte ondergronden: ca. 48 uur 
Schuurwerkzaamheden/    
oppervlaktebehandeling:  op zijn vroegst na 24 uur,  
  op dichte ondergronden na 48 uur
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P 675 Elast
Elastische lijm voor parket 

• Blijvend hoge hechtkracht 
• Geen voorstrijk nodig bij de meeste ondergronden 
• Met Flextec®-technologie: 
 – Water- en oplosmiddelvrij
 – Uitstekend te verwerken 
 – Vlekken gemakkelijk te verwijderen
 – Uitermate elastisch 

Uiterst emissie-arme, speciale 1-componentenlijm voor: 
• staafparket eiken 
• meerlaagsparket 
• Thomsit isolerende onderlagen geschikt voor parket 

Voor gebruik op: 
• minerale dekvloeren 
• droge dekvloerconstructies, spaan- (P4 – P7) en   
 OSB/2 – OSB/4-platen 
• Thomsit-egaliseermiddelen DX, XXL, AS 1, AS 2 
• natuursteen, tegels en terrazzo 

Voor het verlijmen van massief parket in grotere  
formaten, exotische houtsoorten Thomsit P 695  
gebruiken. 

 P 675                           GISCODE RS 10 

Artikel-nr. nieuw:  30120 (voorheen IDH 1255220) 
Verpakkingsinhoud:  18 kg 
Verzendeenheid:  1 
Verzendeenheden per pallet: 32 
Verbruik bij vertanding:  B11: ca. 1.100 g/m² 
  B15: ca. 1.200 g/m²
Uitdamptijd:  geen 
Open tijd:  ca. 20 min. 
Belastbaar na:  ca. 24 uur,   
  op dichte ondergronden: ca. 48 uur
Schuurwerkzaamheden/   
oppervlaktebehandeling:   op zijn vroegst na 24 uur,  
  op dichte ondergronden na 48 uur
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Parketlijmen 

• droge dekvloerconstructies, spaan- (P4 – P7) en   
 OSB/2 – OSB/4-platen 
• alle voor parket geschikte Thomsit-egaliseermiddelen 
• natuursteen, tegels en terrazzo 

P 695 Elast Universal Strong
Hard-elastische lijm voor massief en  
kant-en-klaar parket 

• Geschikt voor alle parketsoorten
• Voor Thomsit isolerende onderlagen geschikt   
 voor parket 
• Extra hoge aanvangsstabiliteit, reeds na 12 uur   
 beloopbaar 
• Uitermate elastisch, blijvend hoge hechtkracht,   
 geen verbrossing 
• Geen voorstrijk nodig bij de meeste ondergronden 
• Met Flextec®-technologie: 
 – Water- en oplosmiddelvrij 
 – Uitstekend te verwerken 
 – Vlekken gemakkelijk te verwijderen 
 – Uitermate elastisch 

Uiterst emissie-arme, speciale 1-componentenlijm  
conform EN 14293 voor alle parketsoorten.  
Voor gebruik op: 
• dekvloeren 

 P 695                        GISCODE RS 10 

Artikel-nr. nieuw:  30118 (voorheen IDH 1420873) 
Verpakkingsinhoud:  16 kg 
Verzendeenheid:  1 
Verzendeenheden per pallet: 32 
Verbruik bij vertanding:  B3:  ca. 800 g/m² 
  B11: ca. 1.000 g/m² 
  B15: ca. 1.150 g/m²
Uitdamptijd:  geen 
Open tijd:  ca. 20 min. 
Belastbaar na:  ca. 12 uur,   
  op dichte ondergronden: ca. 48 uur
 Schuurwerkzaamheden/    
oppervlaktebehandeling:  op zijn vroegst na 12 uur,  
  op dichte ondergronden na 24 uur 

 ze
er emissiearm

29

P 640 Laminaat Parketlijm  

• Oplosmiddelvrij
• In handige spuitflacon
• Uitermate geschikt voor het in messing-groef verlijmen  
 van laminaatparket bij zwevende plaatsing
• Snelle aanvangshechting
• Gering verbruik
• Zeer goede eindkleefkracht
• Arbeidsvriendelijk

Oplosmiddelvrije dispersiekleefstof in spuitflacon,  
specifiek geschikt voor het in messing-groefverbinding  
verlijmen van laminaatparket bij zwevende plaatsing.

 P 640                              GISCODE D 1 

Artikel-nr. nieuw:  30165 (voorheen IDH 173713)
Verpakkingsinhoud:  flacon 500 g
Verzendeenheid:  12 x 500 g
Verzendeenheden per pallet:  72
Verbruik:  ca. 25 g per strekkende meter voeg
Uitdamptijd:  geen
Open tijd:  ca. 15 min.
Belastbaar na:  ca. 24 uur
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Ondertapijten
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TF 303 Project Floor, 3 mm
Universele contactgeluidsisolatie onder een groot 
aantal vloerbedekkingen   

• Hoge reductie van contactgeluid en dun materiaal 
• Geurarm PUR-granulaat met hoogwaardig bindmiddel 
• Laag gewicht, gemakkelijk te verwerken
• Gepolijst oppervlak voor een perfect gladde afwerking  
 van uw vloer 

Als contactgeluidsisolatie met warmte-isolerende eigen-
schappen onder: 
• gelijmde elastische vloerbedekkingen, bijv. PVC, CV,   
 PO, linoleum vanaf 3,2 mm, rubber 
• gelijmde en gespannen textiele vloerbedekkingen 
• gelijmd of zwevend gelegd parket 

Slijtvast, eenvoudig te verwerken, praktische rol- 
afmetingen, snel en schoon te leggen. 

 TF 303  

Artikel-nr. nieuw:  30175 (voorheen IDH 1266673) 
Verpakking:  1 rol, 45 m² 
Afmetingen:  lengte 36 m x breedte 1,25 m 
Verzendeenheid:  1 
Verzendeenheden per pallet:  6

TF 404 Thomsit-Floor®  
Tex Comfort, 4 mm
Super contactgeluidsisolatie met verhoogd comfort  

• Contactgeluidsverbetering 27 dB 
• Hoog loopcomfort 
• Maatvast 
• Los legbaar 

Uiterst comfortabele contactgeluidsisolatie, met   
warmte-isolerende eigenschappen onder: 
• verlijmde en gespannen tapijtvloeren 

De speciale tweelaagse onderlaag bezit een hardere 
bovenlaag ten behoeve van de drukverdeling en een 
uitermate elastische onderlaag voor een merkbaar hoger 
loopcomfort. Te gebruiken op: 
• dekvloeren, spaanplaten en uitgevlakte houten   
 plankenvloeren 
• gebruiksvloeren zoals PVC, kwartsvinyltegels, linoleum,  
 verzegeld parket, stenen en keramische vloeren 

 TF 404    

Artikel-nr. nieuw:  30170 (voorheen IDH 851747) 
Verpakking:  1 rol, 50 m² 
Afmetingen:  lengte 25 m x breedte 2 m 
Verzendeenheid:  1 
Verzendeenheden per pallet: 6
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Thomsit-Floor® TF 404 kan, afhankelijk van de desbetreffende 
toepassing, verlijmd of los worden gebruikt. De isolerende 
onderlaag is slijtvast en reinigingsbestendig, eenvoudig te 
verwerken en te transporteren, en gemakkelijk te snijden.  
TF 404 wordt geleverd in praktische rolafmetingen, en kan  
snel en zonder veel afval worden gelegd.
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T 590 Quick-Lift® Wechselfix
Legonderlaag voor snel verwisselen van tapijt- en 
CV-vloerbedekkingen  

• Los te leggen 
• Beschermt ondergronden die behouden moeten blijven 
• Zonder resten te verwijderen 

Uiterst maatvaste speciale onderlaag zonder lijmcoating 
voor: 
• het veilig en zonder resten verwisselen van textiele en  
 CV-vloerbedekkingen in banen 

Beschermt de ondergrond op betrouwbare wijze tegen 
verontreiniging en beschadiging door lijm. 
Thomsit T 590 Quick-Lift® Wechselfix is te gebruiken op: 
• nagenoeg alle gebruiksvloeren, zoals: PVC-, CV-,   
 linoleum-, tapijt- en naaldvliesvloerbedekkingen   
 alsmede natuursteen- en parketvloeren   
• spaanplaten, uitgevlakte dekvloeren, houten planken  
 en andere legklare ondergronden. 

 T 590  

Artikel-nr. nieuw:  30169 (voorheen IDH 851749) 
Verpakking:  1 rol, 40 m² 
Afmetingen:  lengte 20 m x breedte 2 m 
Verzendeenheid:  1 
Verzendeenheden per pallet: 24

Thomsit T 590 Wechselfix voldoet aan de hoogste 
eisen ten aanzien van arbeidsveiligheid, lucht- 
kwaliteit in gesloten ruimten en milieu.

14 dB
nach DIN

TF 201 Thomsit-Floor®  
Membraan 
Maatvaste scheidingslaag voor problematische  
ondergronden  

• Vochtregulerend 
• Scheidt verontreinigingen 
• Direct belegbaar 
• Minimale inbouwhoogte 
• Los te leggen 

Maatvaste en altijd los te leggen scheidingslaag voor het 
veilig leggen van PVC- en CV-vloerbedekkingen in banen 
op problematische ondergronden. Hiertoe behoren bijv. 
cementdekvloeren met verhoogd restvochtgehalte tot max. 
6,0 CM %, calciumsulfaatdekvloeren (anhydriet) tot max. 
2,0 CM %, oude steenhout- en magnesiumdekvloeren. 
Ook te gebruiken op anderszins niet-belegbare, 
maar belastbare ondergronden, zoals was, vet, 
chemicaliënresten, oude verflagen/coatings of door stof 
verontreinigde vloeren. 

Sulfietloog- en bitumenlijmresten of terrazzoplaten en 
kunststeenvloeren kunnen eveneens met Thomsit- Floor® 
TF 201 Profielrolbanen worden afgedekt. 
Te gebruiken op verwarmde vloerconstructies bij 
ontbrekende rolbelastingen. 
 

Niet gebruiken op ondergronden met reliëf en 
mineraaloliehoudende verontreinigingen.  

 TF 201  

Artikel-nr. nieuw:  30171 (voorheen IDH 272497) 
Verpakking:  1 rol, 70 m² 
Afmetingen:  lengte 35 m x breedte 2 m 
Verzendeenheid:  1 
Verzendeenheden per pallet:  18
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Niet gebruiken op Thomsit FF 69 FlexFinish of in   
combinatie met oplosmiddelgevoelige materialen/
vloerbedekkingen.

K 182 Neopreen-contactlijm 
Extra 
Voor de contactverlijming van vloerbedekkingen 
 
• Groot aantal toepassingen 
• Uiterst grote hechtkracht 
• Direct belastbaar 

Oplosmiddelhoudende, extra sterke neopreen-contactlijm 
voor:
• rubbervloeren met gladde, geschuurde achterzijde 
• homogene en heterogene PVC-vloeren 
• linoleum- en kurkvloeren 
• textiel- en naaldvliesvloeren 
• trapranden, plinten en voorgevormde traptreden 
• Thomsit-Floor® TF 302, TF 303 en TF 305 op alle   
 legklare en vormvaste ondergronden 

 K 182                             GISCODE S 1 

Artikel-nr. nieuw:  30110 (voorheen IDH 44164) 
Verpakkingsinhoud:  5 kg 
Verzendeenheid:  1 
Verzendeenheden per pallet: 75 
Verbruik bij vertanding:  A0/kwast:  ca. 250 g/m²   
  A4, A3:  ca. 300 - 350 g/m² 
Uitdamptijd:  ca. 15 min. 
Open tijd:  ca. 60 min. 
Belastbaar na:  direct

R 765 Profielstriplijm 
Contactlijm voor stootranden en profielstrips  

• Zeer grote hechtkracht 
• Direct belastbaar 
• In hoge mate warmtebestendig 
• In hoge mate weekmakerbestendig 

Sterke oplosmiddelhoudende neopreen-contactlijm voor:
• profielstrips en stootranden van rubber of PVC 
• verlijming van vloerbedekkingen op wanden en   
 plafonds 
• verlijming van vloerbedekkingen in voertuigen 
Op alle belegbare ondergronden. 
 
 
Niet gebruiken op Thomsit FF 69 FlexFinish of in 
combinatie met oplosmiddelgevoelige materialen/
vloerbedekkingen. 

 R 765                                  GISCODE S 1 

Artikel-nr. nieuw:  30004 30164 
voorheen IDH: (395646) (44601)
Verpakkingsinhoud: 650 g 5 kg
Verzendeenheid: 6 x 650 g 1
Verzendeenheden  
per pallet: 72 75
Verbruik bij vertanding:  A0/kwast: ca. 250 g/m²   
  A3: ca. 350 g/m² 
Uitdamptijd:  ca. 20 min. 
Open tijd:  ca. 2 uur 
Belastbaar na:  direct 

Thomsit R 767 voldoet aan de hoogste eisen ten   
aanzien van arbeidsveiligheid, luchtkwaliteit in  
gesloten ruimten en milieu.

R 767 Montagelijm 
Voor plinten, sierlijsten en -profielen van hard PVC  

• Grote hechtkracht 
• Snelle uitharding 
• Eenvoudige toepassing 

Speciale oplosmiddelvrije lijm voor:
• plinten van hard PVC, klemprofielen, trapranden,   
 genagelde tapijtplinten van hout 
• sierlijsten en -profielen alsmede isolatiematerialen,   
 decoratie- en geluidsabsorberende platen van   
 piepschuim en polyurethaan hardschuim 
• isolatiematerialen van glas- en minerale vezels 
• gordijnroeden, tafelbladen en houtpanelen 

Ook geschikt voor bij tapijt-, PVC-, CV- en linoleum- 
bekledingen op vloeren en wanden. 

 R 767                             GISCODE D 1 

Artikel-nr. nieuw:  30166 (voorheen IDH 1393252) 
Verpakkingsinhoud:  koker 400 g 
Verzendeenheid:  25 x 400 g 
Verzendeenheden per pallet: 36 
Verbruik:  20 - 40 g/strekkende meter 
Uitdamptijd:  geen 
Open tijd:  ca. 10 min. 
Belastbaar na:  ca. 24 uur
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Overige producten 

10 Transparent 15 Wit 20 Crèmewit 25 Oudwit 30 Zilvergrijs 35 Grijs 40 Beigegrijs 45 Lichtgrijs 50 Zandgrijs

55 Cementgrijs 60 Bazalt 65 Antraciet 90 Midden-
bruin

95 Donkerbruin70 Zwart 75 Lichtbeige 80 Beige 85 Caramel

Kleurafwijkingen als gevolg van het drukproces 
voorbehouden. 

 ze
er emissiearm

SD 910 N Siliconen- 
afdichtmiddel 
Universeel zowel binnen als buiten te gebruiken  

• Voor binnen en buiten 
• Voor wand en vloer 

Afsluiten van hoek-, aansluit- en uitzetvoegen: 
• tussen de meest uiteenlopende componenten en   
 materialen 
• bij het leggen van elastische vloerbedekkingen 
• tussen deur-, raamkozijnen, rolluikbakken en beton,   
 pleisterwerk of keramiek (zie IVD-informatieblad nr. 9  
 - Spuitbare afdichtmiddelen in de aansluitvoeg voor   
 ramen en buitendeuren) 
• bij metalen opvullingen en vensterbanken of goot-  
 lijstaansluitingen bij platte daken en balkons 

• Temperatuurbestendig van - 40 °C tot + 165 °C,  
 o.a. geschikt voor vloerverwarmingen en voegen  
 die worden blootgesteld aan intensieve zonne-  
 straling. 
• Bestand tegen weersinvloeden en UV-straling,   
 daarom ideaal voor toepassing buiten.

 SD 910N  

Artikel-nr.:  Transparant  30230 
  Wit   30238 
  Crèmewit   30234 
  Oud wit   30245 
  Zilvergrijs   30236 
  Grijs   30241 
  Beigegrijs   30246 
  Lichtgrijs   30239 
  Zandgrijs   30240 
  Cementgrijs  30242 
  Bazalt   30237 
  Antraciet   30247 
  Zwart   30243 
  Lichtbeige   30235 
  Beige   30231 
  Karamel   30232 
  Middenbruin  30233 
  Donkerbruin  30244 
Verpakkingsinhoud:  koker 310 ml 
Verzendeenheid:  12 x 310 ml 
Verzendeenheden per pallet:  12 
Verbruik:  Voeggrootte 10 x 10 mm  
  ca. 100 ml/strekkende meter 
  Voeggrootte 5 x 5 mm   
  ca. 25 ml/strekkende meter 
Verwerkingstemperatuur:  +5 °C tot +35 °C   
  (ondergrondtemperatuur) 
Huidvormingstijd:  ca. 10 - 20 min. 
Uithardingsduur*:  ca. 2 mm/dag 

* Bij + 23 °C en 50 % relatieve luchtvochtigheid. Hogere temperaturen en/of een 
hogere luchtvochtigheid verkorten de huidvormingstijd en verhogen de uithar-
dingssnelheid, lagere temperaturen en/of een lagere luchtvochtigheid verlengen de 
huidvormingstijd en verlagen de uithardingssnelheid. 
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Overige producten 

TE 161 Aanmaakkuip  

Praktische aanmaakkuip voor Thomsit-egaliseermiddelen 

 TE 161  

Artikel-nr. nieuw:  30114 (voorheen IDH 272491)
Verzendeenheid:  1 st. 
 

TE 163 Maatemmer  

Praktische emmer met vulhoogtemarkeringen voor het 
correct toevoegen van water voor Thomsit-egaliseer- 
middelen

 TE 163  

Artikel-nr. nieuw:  30113 (voorheen IDH 272491) 
Verzendeenheid:  1 st. 

QS 10 Hoogwaardig kwartszand  
0,4 - 0,8 mm 
Vuurgedroogd kwartszand met korrelgrootte  
0,4 - 0,8 mm voor het vullen en afstrooien   

• Voor het maken van stroeve ondergronden 
• Vult en bepaalt de consistentie van reactieharsen 

Thomsit QS 10 wordt gebruikt voor het afstrooien van 
epoxyharsen, zoals Thomsit R 755, en zorgt voor een 
veilige en stroeve ondergrond voor de volgende lagen. 
Bovendien kan het product worden gebruikt voor het  
vullen en verdikken van giet- en hechtharsen. 

 QS 10 

Artikel-nr. nieuw:  30140 (voorheen IDH 942878) 
Verpakkingsinhoud:  25 kg 
Verzendeenheid:  1 
Verzendeenheden per pallet:  40 
Verbruik:  Bij gebruik als afstrooizand/  
  25 kg-verpakking tot 12,5 m²



De professionals van Thomsit bieden een uitgebreide projectondersteuning ter 

plaatse. Thomsit staat voor de grootst mogelijke ondersteuning in de planning 

en realisatie van het project en garandeert voorsprong in prestatie en veiligheid 

vanwege zijn ruim 70-jarige ervaring. 

Thomsit staat voor service. 
“Ze zijn er wanneer ik ze nodig heb.”

Bezoek ons op: 
www.thomsit.nl/be
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Toebehoren

Multi-Car Standaard* 

Praktische en veelzijdige transportwagen voor Thomsit-
lijmverpakkingen en -mengemmers. Gemakkelijk 
te gebruiken op bouwplaatsen en eenvoudig te 
demonteren voor ruimtebesparend transport. 
Kantelvoorziening en gebruiksvriendelijke functie-
elementen zoals parkeerremmen, wisselgreep links/
rechts en opbergvoorziening voor gereedschappen. 
De levering omvat 10 schenktuiten voor het gericht 
en zonder morsen uitgieten van mengsel en lijm. Alle 
afzonderlijke componenten kunnen apart worden 
besteld. 

 MULTI-CAR STANDAARD  

Artikel-nr.:  54002 
Verzendeenheid:  1 st. 
 

Multi-Car Compleet* 

De ideale uitrusting voor het mengen van Thomsit- 
egaliseermiddelen. Als aanvulling op de standaard-
uitvoering van de Multi-Car wordt de Multi-Car Compleet 
geleverd met alle noodzakelijke elementen, zoals 
schenktuiten, mixer en klembeugel voor de mixer.
Alle afzonderlijke componenten kunnen apart worden 
besteld. 
  

 MULTI-CAR COMPLEET   

Artikel-nr.:  54001 
Verzendeenheid:  1 st.  

TE 162 Exaquirl met kogel* 

Mengstaaf voor het homogeen mengen van alle 
Thomsit-egaliseermiddelen en -reactieharsen. Met een 
totale lengte van 600 mm geschikt voor handmatig 
roeren (niet te gebruiken met Multi-Car).   

 TE 162 Exaquirl  zeskant  schroefdraad M 14 

Artikel-nr.:  18127/2   18129/2 
Verzendeenheid:  1 st.   1 st.

TE 170 Rakel, in hoogte  
verstelbaar* 

Traploos instelbare rakel voor het gelijkmatig  
verdelen van zelfvloeiende Thomsit-egaliseermiddelen. 

TE 170 is 550 mm breed, uitgerust met een  
R2-tandstrip, een losschroefbare steelhouder en  
twee afstandshouders. 

 TE 170  

Artikel-nr.:  82031 
Verzendeenheid:  1 st. 
 

* Alleen te bestellen via formulier op pagina 37
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Bestelformulier

Thomsit Multi-Car           FAX: +49-7266-91 56-26
epi Erich Plundrich GmbH, Misch- und Rührtechniek, Sägmühlstr. 36, 74930 Ittlingen - T: +49-7266-9156-0 - E: info@epi-mix.de

Besteldatum: Bestelnr.:

Verzendadres:  Facturering aan:

Firma: Firma:

PC + straat: PC + straat:

Plaats + land: Plaats + land:

Aantal Art.nr en omschrijving  Stukprijs Totaalprijs
    euro euro
  54002  Multi-Car Standaard Nr. 100 290,00
   Incl. 10 stuks schenktuit, zonder mixer, klembeugel  
   voor mixer en mengkuip.

  54001  Multi-Car Standaard Nr. 101 566,80
   Incl. 10 stuks schenktuit, mixer RM 950 SE, mixer, MR 8-120 GN    
    speciaal, klembeugel voor mixer en 2 stuks mengkuip 30 L.

  Toebehoren  54002   
  38643 Mixer RM 950 SE, 950 watt zonder spindel en  139,70
   zonder handgrepen.  

  54004/2   Klembeugel Nr. 104 voor mixer RM 950 SE  99,75   
   en RM 850 E Ø 43 mm 

  54006/2   Klembeugel Nr. 102 RM 950 E Ø 58 mm 99,75

  54015   Adapter voor klembeugel Nr. 102 van  14,00   
   Ø 58 mm tot Ø 43 mm

  18124/2   Spindel MR 8 120 GN Nr. 310 met draad 540 mm lang  28,95   
   (voor MULTI-CAR!)

  54007 Schenktuit (10 stuks) Nr. 106 22,25

  Toebehoren voor handmatig mixen (Niet gebruiken i.c.m. Thomsit Multi-Car)  
  38644 Mixer RM 950 SE, 950 watt zonder mixmachine, met beugelhandgreep 163,90

  18127/2  Exaquirl TE162 mengstaaf met kogel, Zeshoek, 600 mm lang 34,90

  18129/2   Exaquirl TE162 mengstaaf met kogel, Draad M14, 600 mm lang  37,20

       Nieuw  54002    

  82031 Rakel TE170  41,20

Excl. 19% BTW

Totaalbedrag

Bij bestellingen onder e 200,00 (nettowaarde) zullen vrachtkosten van e 15,- per doos berekend worden.

Gewenste levertijd:                       

Termijn:

Betalingstermijn:                   14 dagen 2% korting - 30 dagen netto

Datum:

Handtekening besteller:
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GISCODE-uitleg     

GISCODE-groepen voor Thomsit-producten                         * Oplosmiddelvrij conform TRGS 610. 

De speciale productgroepeninformatie en voorbeeldgebruiksaanwijzingen zijn verkrijgbaar bij GISBAU   
(informatiesysteem van de Duitse bedrijfsvereniging voor de bouw, Postfach 600 112, Frankfurt/Main). 

 D 1  Legmaterialen, oplosmiddelvrij* 
 D 2  Legmaterialen, oplosmiddelarm 
 D 3  Legmaterialen, oplosmiddelhoudend 

 S 1 Sterk oplosmiddelhoudende legmaterialen, aromatenvrij  
 S 2 Sterk oplosmiddelhoudende legmaterialen, aromatenhoudend 

 RS 10 Producten op basis van silaanfunctionele prepolymeren 

 RE 0 Epoxyharsdispersies 
 RE 1  Epoxyhars-producten, sensibiliserend, oplosmiddelvrij* 
 RE 2  Epoxyhars-producten, sensibiliserend, oplosmiddelarm 
 RE 2,5  Epoxyhars-producten, oplosmiddelhoudend 
 RE 3  Epoxyhars-producten, sensibiliserend, oplosmiddelhoudend 

 RU 0,5  Polyurethaan-lijmen/-voorstrijkmiddelen, labelvrij, oplosmiddelvrij* 
 RU 1  Polyurethaan-lijmen/-voorstrijkmiddelen, oplosmiddelvrij* 
 RU 2  Polyurethaan-lijmen/-voorstrijkmiddelen, oplosmiddelhoudend 

 CP 1  Egaliseermiddel op calciumsulfaatbasis 
 CP 2  Egaliseermiddel op calciumsulfaatbasis, irriterend 
 CP 3  Egaliseermiddel op calciumsulfaatbasis, calciumoxidegehalte hoger dan 3% 

 ZP 1 Cementhoudende producten, chromaatarm 

  I.  Dispersieproducten 

  II. Sterk oplosmiddelhoudende   

      producten 

 

  III. MS-polymeren 

  IV. Epoxyhars-producten  

  V. Polyurethaan-producten 

 

  VI.  Calciumsulfaathoudende producten 

  

  VII. Calciumsulfaathoudende producten 
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Verwerkingsinstructies    

De gegevens betreffende de uitdamptijd en de open tijd hebben betrekking op 
het normklimaat (23 °C en 50% rel. luchtvochtigheid conform DIN 50 014). Bij 
bouwplaatsomstandigheden kunnen de waarden voor een deel duidelijk afwijken. 

De verbruiksgegevens zijn o.a. afhankelijk van de toestand van de ondergronden. De 
aangegeven waarden zijn daarom uitsluitend bedoeld als grove oriëntatie. Neem bij 
de verwerking van de producten de aanwijzingen in de technische informatiebladen, 
veiligheidsgegevensbladen en op verpakkingslabels in acht. 

Pomptechniek

Egaliseertechniek 

Spuittechniek

Geschikt voor stoelwieltjes 

Verlijmingstechniek 

Roltechniek

Rakeltechniek

Te gebruiken op verwarmde   
vloerconstructies 

Beschermingsmaatregelen voor personen 
en gebouwen in acht nemen

Voor voldoende ventilatie en  
ontluchting zorgen

Gezondheidsbescherming en arbeidsveiligheid 

EMICODE

EMICODE is een classificatiesysteem waarmee legmaterialen, lijmen en bouw- 
producten aan de hand van hun emissiegedrag in de drie volgende klassen  
kunnen worden ingedeeld: 

*of EMICODE EC 1 Plus R tot EC 2 R. 
De “R” (= gereguleerd) staat voor producten die emissie-arm zijn, maar waarvoor 
bij de verwerking arbeidsveiligheidsmaatregelen vereist zijn. 

 ze
er emissiearm

DE BLAUWE ENGEL 

De Blauwe Engel bevordert zowel de wensen ten aanzien van 
milieubescherming als de bescherming van de consument. Met de 
Blauwe Engel worden producten en diensten onderscheiden die als 
geheel bijzonder milieuvriendelijk zijn. Ze voldoen aan de hoge eisen ten 
aanzien van gezondheidsbescherming en arbeidsveiligheid, alsmede van 
de geschiktheid voor gebruik. 

Het Ü-keurmerk geeft aan dat het desbetreffende product voldoet aan 
de bouwkundige eisen van het Duitse Instituut voor Bouwtechniek, 
en beschikt over een bouwkundige goedkeuring of een algemeen 
bouwkundig beproevingscertificaat. 
 

EMICODE EC 1 Plus*, de exclusieve klasse (“uiterst emissie-arm plus“) 

EMICODE EC 1* komt overeen met “uiterst emissie-arm” 

EMICODE EC 2* komt overeen met “emissie-arm”  

 ze
er emissiearm

     emissiearm
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l  Thomsit-aanbeveling      alternatieve aanbeveling  ✩ als dekvloeraanvulling       ✩✩ nieuwe, vastgeschroefde spaan- en OSB-platen 

Adviesplan Productaanbevelingen ter voorbereiding van ondergronden 

Calcium-
sulfaat-

dekvloeren

schuren,
borstelen, 
stofzuigen 

Vloeibeton, 
vacuümbeton 

kogelstralen 
of frezen, 
stofzuigen 

Gietasfalt-
dekvloer

stofzuigen 

Gewalst asfalt/
fijn asfaltbeton 

stofzuigen 

Magnesium-
dekvloer

kogelstralen 
of frezen, 
stofzuigen 

Houten 
planken 

schuren, 
stofzuigen (TF 300) 

Spaanplaten 
P4-P7/ 
OSB 2-4 

stofzuigen
Thomsit    
productaanbeveling

Ondergronden

Voorbereiding 

Dekvloeren/nieuwe ondergronden repareren 

DS 40
Egaliseermiddel voor dikke lagen 

Scheuren repareren 

R 727
2-C epoxy-giethars 

R 729
Silicaat-giethars 

Cement-
dekvloer

borstelen, 
stofzuigen

R 740
Reno-Express voorstrijk 

Voorstrijken – met primer behandelen – verzegelen

R 756
EasyExpress Epoxy-verzegelingsprimer 

R 777 RM
Acrylic Primer Ready-mix 

R 755
Vochtscherm 2-c

R 766
Multi-primer

R 790
Vul- en voorstrijkmiddel 

DS 40
Egaliseermiddel voor dikke lagen 

Egaliseren – uitvlakken

AS 1
Anhydriet-egaliseermiddel 
AS 2
Vezelversterkt anhydriet-egaliseermiddel 

OS
Egaliseermiddel 

FA 97
Vezelversterkt-egaliseermiddel 

SL 85
Systeem egaliseermiddel 

S 810
Polyurethaan egaliseermiddel 

FF 69
Flex-Finish

DX
Egaliseermiddel 

XXL Power
Egaliseermiddel 

XXL XPRESS
Snel egaliseermiddel 

RS 88
Renovatie-egaliseermiddel 

RS FIX
Fijn reparatiemiddel

tot
5 mm

Vullen – uitvlakken

indien
nodig

indien
nodig

indien
nodig

tot
5 mm

tot
5 mm

tot
5 mm

tot
5 mm

indien
nodig

indien
nodig

indien
nodig

tot
10 mm

tot
3 mm

tot
3 mm

tot 
10 mm

tot
5 mm

tot
5 mm

tot max. 
1 mm

max.
1 mm

tot
3 mm

tot
5 mm
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Droge 
dekvloer-
elementen 

stofzuigen

Keramische te-
gels terrazzo-/
stenen vloeren 

schuren, evt. 
kogelstralen, 

stofzuigen 

Kunsthars-
coating 

schuren, evt. 
kogelstralen, 

stofzuigen 

Metalen

ontvetten, 
schuren, 

stofzuigen 

Isolerende 
onderlagen 

Mengverhouding van de 
cementaire 

egaliseermiddel 

Consistentie Waterhoeveelheid 
in  l/25 kg

Verbruiksgegevens g/m2 
(waarden bij benadering) 

Vertandingen 

g/m2 kg/m2/mm
laagdikte GI

SC
OD

E

BL
AU

W
E 

EN
GE

L Geschiktheid 
van het 

Thomsit-
product 

onder parket EM
IC

OD
E

bij elastische verlijming 

EC 1 PLUS RZP 11,75zelfvloeiend

bij elastische verlijming 

pasteus: 4; zelfvloeiend 6

150-300

300 per laag

RE 1

100 D 1

ZP 11,5
stevig

uitvlakken
5,5

6 -6,5

D 1

1,3komt te vervallen pasteus 

30-150

CP 11,54,5-5,0zelfvloeiend

1,54,5-5,0zelfvloeiend

ZP 11,56zelfvloeiend Rakeltechniek
Vertanding R2

CP 1

EC 1 R

EC 1 PLUS R

EC 1 PLUS

EC 1 R

RE 1

EC 1 PLUS

Rakeltechniek
Vertanding R2

Rakeltechniek
Vertanding R2

EC 1 PLUS R

ZP 11,2stevig 1,6-1,8 l/5 kg EC 1 PLUS R

zelfvloeiend 5 ZP 11,5
Rakeltechniek
Vertanding R2 EC 1 PLUS R

naar behoefte 

naar behoefte 

RE 1 EC 1 PLUS R

zelfvloeiend 6 ,5 1,5 ZP 1 EC 1 PLUS R

D 1 EC 1 PLUS

EC 1 R

 
80-150 RU 1

200-800 D 1/ZP 1 EC 1 PLUS R

EC 1 PLUS R

zelfvloeiend 6 ,5-7

Rakeltechniek
Vertanding R2

Rakeltechniek
Vertanding R2 1,5 ZP 1 EC 1 PLUS R

zelfvloeiend 5,5-6
Rakeltechniek
Vertanding R2 1,5 ZP 1 EC 1 R

ZP 11,5

1,3 RU 1Vertanding R1komt te vervallen zelfvloeiend

EC 1 PLUS RZP 11,74,5-5zelfvloeiend

EC 1 PLUS R

RU 1 EC 1 PLUS R

EC 1 PLUS R

in combinatie met
P 695

tot
5 mm
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Textiele vloerbedekkingen 

Naaldvlies

Thomsit   
productaanbeveling

normaal stug gelatext textielrug latex-
schuimrug

PUR-
schuimrug

vliesrug zware 
PVC-coating

gelatext 

Tufting-banen Geweven 
stoffen 

SL-
tapijttegels 

glad gewe-
ven stoffen 

(kokos/
sisal) 

homogeen/
heterogeen  

op poly-
esterdrager

op PVC-
schuim 

PVC-/CV-vloerbedekkingen 

           Elastische vloerbedekkingen 

K 150 
Dispersiekleefstof voor rubber 

K 175 
Dispersie-contactlijm op waterbasis 

K 188E
Aquaplast Pemium Quality 
K 188 S 
Speciale PVC-lijm 
K 188 
Speciale PVC-lijm

TL 280 
Dispersie kleefstof voor tapijt en linoleum

UK 800
Universele vloerlijm  

T 410
Aquatack-tapijtlijm 

L 240  D 
Kleefstof voor linoleum 

K 182
Neopreen-contactlijm Extra 

R 765
Profielstriplijm

R 710
Polyurethaanlijm 

TK 199
Universal-fixatie

T 425
Tackifier

T 435
Tackifier Hechtstop 

TKL 300
Snelbouwlijm

T 440
Dispersie- keefstof voor tapijt

l  Thomsit-aanbeveling      alternatieve aanbeveling verlijmen mogelijk, maar moeilijk

Dispersielijmen

Fixaties

Fixering anti-slip

Reactieharslijmen

Contactlijmen

alleen CV

Adviesplan Productaanbevelingen voor het leggen van vloerbedekkingen

K 145 
DesignTack
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Polyolefine 
vloer-
bedek-
kingen

Kwarts-
vinyl-
platen 

Linoleum Rubber-vloerbekleding Kurk Plint-
profiel-
strips 

Vloer-
bedekkin-

gen op 
wanden1

Thomsit 
isolerende 
onderlagen 

           Elastische vloerbedekkingen Overige Verbruiksgegevens
g/m2 (waarden bij benadering) 

Vertanding

gladde, geschuurde 
achterzijde 

achterzijde 
zonder 
coating 

achterzijde 
PVC-

gelamineerdbanen platen

A0 A2 A3 A4 B1 B2 B3 Roller 

GI
SC

OD
E

A1

 tot dikte 4 mm 

300 D1

D1

EC 1 PLUS

EC 1 PLUS

EC 1 PLUS R

EC 1 PLUSD1

450 D1

EC 1 PLUSD1

EC 1 PLUSD1

EC 1 PLUS R

EC 1 PLUSD1

450 D1

S1

S1

250

250

250

250

350

350

300

RU1300 400 600

300 200 100

100 -  
150

EC 1 PLUSD1100 -  
150

EM
IC

OD
E

BL
AU

W
E 

EN
GE

L 

1 Neem de lijmaanbevelingen voor de desbetreffende vloerbedekking in acht. 

260 360 100

200

D1

D1

EC 1

EC 1 PLUS

EC 1 PLUS

D1

400

450

300 550

650

PVC-
design-

vloeren/
-platen 

 tot dikte 2,5 mm 

 tot dikte 2,5 mm tot dikte 2,5 mm

EC 1 PLUS

EC 1 PLUS

280

280

250 300

300

220

350

350

330

350 650 EC 1 PLUS

350 650

D1

D1

400

200 -  
250

250 -  
300

290 -  
340

300 -  
350

450 -  
500

250 -  
300

250 
-300

EC 1 PLUSD180
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P 625 2-c PU-Parketlijm

Thomsit    
productaanbeveling 

Parketlijmen

Tanding:

Massiefhouten parket
Staafparket

22 mm

Vloerbekleding van gereed parket

P 665  Elast

P 675  Elast

P 695  Elast Universal Strong

P 618 Dispersie parketlijm

Mozaïek-
parket

Hoogkant
lamelparket

Kopshout
RE/WE

Panelen-
parket

10 mm massief
eiken parket,
250 x 50 mm

Massief parket,
andere hout-

soorten
en formaten

Staafparket en
mozaïekparket

Massiefhouten
planken vanaf

1200 mm lengte

Staafparket tot
600 mm lengte

éénlaags

S 1

S 2

A 0

Zahnlückentiefe
Zahnlückenbreite
Zahnbrückenbreite

Zahnlückentiefe
Zahnlückenbreite
Zahnbrückenbreite

2,80 mm
1,80 mm
0,20 mm

3,40 mm
4,20 mm
0,20 mm

B 3

Zahnlückentiefe
Zahnlückenbreite
Zahnbrückenbreite

3,20 mm
3,60 mm
3,40 mm

A 3

A 4

B 1

B 2

Zahnlückentiefe
Zahnlückenbreite
Zahnbrückenbreite

Zahnlückentiefe
Zahnlückenbreite
Zahnbrückenbreite

Zahnlückentiefe
Zahnlückenbreite
Zahnbrückenbreite

Zahnlückentiefe
Zahnlückenbreite
Zahnbrückenbreite

1,50 mm
1,50 mm
0,50 mm

0,70 mm
1,00 mm
0,50 mm

2,10 mm
2,30 mm
2,70 mm

2,60 mm
2,90 mm
2,10 mm

A 2

Zahnlückentiefe
Zahnlückenbreite
Zahnbrückenbreite

1,50 mm
1,80 mm
1,20 mm

A 1

Zahnlückentiefe
Zahnlückenbreite
Zahnbrückenbreite

1,10 mm
1,40 mm
0,60 mm

Zahnlückentiefe
Zahnlückenbreite
Zahnbrückenbreite

Zahnlückentiefe
Zahnlückenbreite
Zahnbrückenbreite

5,10 mm
5,60 mm

14,40 mm

5,00 mm
6,00 mm
8,00 mm

B 11

B  1 7

Rolltechnik

Zahnlückentiefe
Zahnlückenbreite
Zahnbrückenbreite

9,80 mm
6,50 mm
4,00 mm

Zahnlückentiefe
Zahnlückenbreite
Zahnbrückenbreite

3,00 mm
4,00 mm
1,50 mm

Zahnlückentiefe
Zahnlückenbreite
Zahnbrückenbreite

5,00 mm
4,00 mm
2,00 mm

B 5

Zahnlückentiefe
Zahnlückenbreite
Zahnbrückenbreite

8,00 mm
8,00 mm
8,00 mm

Zahnlückentiefe
Zahnlückenbreite
Zahnbrückenbreite

6,50 mm
5,50 mm
7,00 mm

R 1

R 2

B 15A 5

Dwarsgeleidende laag 

Geleidende lijmen 

R 762  El-Finish 

K 112  Aquaplast EL 

Textielvloerbekledingen, 
stroomgeleidend

Baan Losliggende tapijttegels

PVC-vloerbekleding, 
stroomgeleidend

Linoleum-
vloerbekleding, 

stroomgeleidend

Rubber-vloerbekleding, 
stroomgeleidend

gladde, geschuurde rug
Thomsit productaanbeveling

Baan Tegels

2

2

2

T 412  Aquatack Tapijt- en linoleumlijm, geleidend

P 685  Elast Universal

l  Aanbevolen door Thomsit     Alternatieve aanbeveling

Tanddiepte 2,55 mm
Tandbreedte 1,80 mm
Tandbrugbreedte 0,10 mm

Tanddiepte 3,35 mm
Tandbreedte 4,20 mm
Tandbrugbreedte 0,10 mm

Tanddiepte 1,10 mm
Tandbreedte 1,50 mm
Tandbrugbreedte 0,50 mm

Tanddiepte 1,40 mm
Tandbreedte 1,70 mm
Tandbrugbreedte 1,30 mm

Tanddiepte 1,50 mm
Tandbreedte 1,60 mm
Tandbrugbreedte 0,40 mm

Tanddiepte 0,75 mm
Tandbreedte 1,10 mm
Tandbrugbreedte 0,40 mm

Tanddiepte 1,00 mm
Tandbreedte 1,35 mm
Tandbrugbreedte 1,45 mm

Tanddiepte 2,00 mm
Tandbreedte 2,40 mm
Tandbrugbreedte 2,60 mm

Tanddiepte 2,55 mm
Tandbreedte 3,00 mm
Tandbrugbreedte 2,00 mm

Tanddiepte 3,25 mm
Tandbreedte 3,70 mm
Tandbrugbreedte 3,30 mm

Tanddiepte 5,15 mm
Tandbreedte 5,70 mm
Tandbrugbreedte 14,3 mm

Tanddiepte 5,00 mm
Tandbreedte 6,10 mm
Tandbrugbreedte 7,90 mm

Tanddiepte 6,30 mm
Tandbreedte 5,60 mm
Tandbrugbreedte 6,90 mm

Tanddiepte 9,85 mm
Tandbreedte 6,60 mm
Tandbrugbreedte 3,90 mm

Tanddiepte 3,00 mm
Tandbreedte 4,00 mm
Tandbrugbreedte 1,50 mm

Tanddiepte 5,00 mm
Tandbreedte 4,00 mm
Tandbrugbreedte 2,00 mm

Adviesplan Productaanbevelingen voor het leggen van parket

3

3

4

Adviesplan Productaanbevelingen voor het leggen van geleidende vloerbedekkingen

tweelaags

 

                                                                          
max. 
2 mm Dikte
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Bij het verschijnen van deze uitgave verliezen alle eerdere uitgaven hun 
geldigheid. 

Relevante GISCODE-groepen voor Thomsit-producten
CP 1  Egaliseermiddelen op calciumsulfaatbasis
D 1  Oplosmiddelvrije dispersieproducten voor het leggen van vloeren
RE 1  Epoxyharsproducten, oplosmiddelvrij, sensibiliserend
RS 10  Silaan-gemodificeerde polymeren, met methoxysilaan
RU 1  Polyurethaanproducten voor het leggen van vloeren, oplosmiddelvrij
S 1  Sterk oplosmiddelhoudende materialen voor het leggen van vloeren,
 zonder aromatische koolwaterstoffen en zonder methanol
ZP 1  Producten op basis van cement, chromaatarm

Onze aanbevelingen hebben uitsluitend betrekking op legklare 
ondergronden die voldoen aan DIN 18 356  resp. 18 365. 
Neem de aanwijzingen in onze technische informatiebladen, 
veiligheidsgegevensbladen en op verpakkingslabels in acht.

Vloerbekleding van gereed parket

Staafparket 
vanaf

600 mm lengte

Planken

tweelaags drielaags
Laminaat

700 - 900 1000 - 1100 D 1 EC 1 PLUS

EC 1 PLUS RRU 11200 - 1700

1050 - 1250

1000 - 1400

900 - 1200

800 - 1100

750 - 900

Verbruik in g/m2 (waarden bij benadering)
 Vertanding

Staafparket tot 13 mm dikte
tot 1200 mm

lengte
vanaf 1200 mm

lengte B 3 B 11 B 15

Staafparket vanaf
13 mm dikte

Planken

EC 1 PLUS R

Weerstand van 
Thomsit [Ohm] 

volgens EN 
13415

Verbruik in g/m2 (waarden bij benadering) 
Vertanding

2 R 762 Stroomgeleidende voorstrijk niet noodzakelijk. 

3 in eiken 
4 vanaf een dikte van 16 mm tot een  
  breedte van 160 mm 

S 1 S 2 A 2 A 3 B  1 B  2 Roller

<= 3 x 105

<= 3 x 105

450

300-350

D  1

<= 3 x 105 380

EC 1 PLUS

D  1

D  1 EC 1 PLUS

100-150

EC 1

B 17

1100 - 1400

950 - 1250 1100 - 1300

RS 10

EC 1 PLUS RRS 10

950 - 1250 1100 - 1300 EC 1 PLUS RRS 10

1050 - 1250900 - 1200750 - 900 EC 1 PLUS RRS 10
GI

SC
OD

E

EM
IC

OD
E

BL
AU

ER
 E

NG
EL

GI
SC

OD
E

EM
IC

OD
E

BL
AU

W
E 

EN
GE

L
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Vloerbekleding

Lijm

Egaliseren

Voorstrijken

Vullen 

Reparatie scheuren  

Onderlaag, nieuw, 
permanent droog

Vo
or

be
re

id
in

g 
on

de
rg

ro
nd

 
To

pl
aa

g

Snelzoeker vloeropbouw 

 PVC-/CV-vloeren  Rubbervloerbedekkingen Linoleum Textiele vloerbedekkingen 

K 188 E K 188 S / K 150 R 710 L 240 D T 410 T 425/
                      K 145                                           T 435

   XXL Power/XXL XPRESS                    DX

    R 766

    RS 88

    R 727

Cementdekvloeren, sneldekvloeren, betonoppervlakken 

Homogene 
vloerbedekkingen, 

CV-vloerbedekkingen 

Design-
vloerbekleding tot 4 mm Rubberplaten

 > 2 mm
Naaldvlies, tufting, 

geweven stoffen 
Los liggende 
tapijttegels 

Vloerbekleding

Lijm

Egaliseren

Voorstrijken

Vullen 

Reparatie scheuren  

Onderlaag, nieuw, 
permanent droog

Vo
or

be
re

id
in

g 
on

de
rg

ro
nd

 
To

pl
aa

g

 PVC-/CV-vloeren  Rubbervloerbedekkingen Linoleum Textiele vloerbedekkingen 

K 188 E K 188 S / K 150 R 710 L 240 D T 410 T 425/
                      K 145                                           T 435

             AS 1                XXL Power/XXL XPRESS  AS 1  

    –

    –

    R 727

Gietasfalt 

Homogene vloerbedekkingen, 
CV-vloerbedekkingen, 
Rubber tot 2,5 mm

Design-
vloerbekleding tot 4 mm Rubberplaten

 > 2 mm
Naaldvlies, tufting, 

geweven stoffen 
Los liggende 
tapijttegels 
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Vo
or

be
re

id
in

g 
on

de
rg

ro
nd

 
To

pl
aa

g Vloerbekleding

Lijm

Egaliseren

Voorstrijken

Vullen 

Reparatie scheuren  

Onderlaag, nieuw, 
permanent droog 

 PVC-/CV-vloeren  Rubbervloerbedekkingen Linoleum Textiele vloerbedekkingen 

 K 188 E K 188 S / K 150 R 710 L 240 D T 410 T 425/
  K 145                                           T 435

    * FA 97/ **AS 2     

    R 766 / *R 790

 – – – – – – –

 – – – – – – – 

 *Spaanplaten/**Gipskarton- resp. gipsvezelplaten 

homogene bedek-
king, vinyltegels

Design-
vloerbekleding tot 4 mm Rubberplaten

 > 2 mm
Naaldvilt, getuft,

geweven
Los liggende 
tapijttegels 

Vo
or

be
re

id
in

g 
on

de
rg

ro
nd

 
To

pl
aa

g Vloerbekleding

Lijm

Egaliseren

Voorstrijken

Vullen 

Reparatie scheuren  

Onderlaag, nieuw, 
permanent droog

 PVC-/CV-vloeren  Rubbervloerbedekkingen Linoleum Textiele vloerbedekkingen 

K 188 E K 188 S / K 150 R 710 L 240 D T 410 T 425/
                      K 145                                           T 435

             AS 1                XXL Power/XXL XPRESS  AS 1 

    R 766

    RS 88

    R 727 / R 729

Calciumsulfaatdekvloeren, calciumsulfaatgietdekvloeren 

Homogene vloerbedekkingen, 
CV-vloerbedekkingen, 
Rubber tot 2,5 mm 

Design-
vloerbekleding tot 4 mm Rubberplaten

 > 2 mm
Naaldvlies, tufting, 

geweven stoffen 
Los liggende 
tapijttegels 



Uw deskundige partner voor vloertechniek 

Uitgave: 2018

www.thomsit.nl/be

BASF Nederland B.V.

Construction Chemicals

Karolusstraat 2, 4903 RJ

Postbus 132, 4900 AC

Oosterhout (N.Br.)

Nederland

T +31 - 162 - 47 66 88

F +31 - 162 - 42 96 94

www.thomsit.nl

www.thomsit.be

thomsit-info@basf.com


