
Bison Kitten 

Zettex kitten

Technobond kitten

Kitpistolen en reinigingsproducten

Zettex Easy Sanitair Siliconenkit

Hoogwaardige één component afdichtingskit op basis van 

alkoxy vernettende siliconen (neutraal systeem).

Schimmelwerend en chloorbestendig.

Universele bouwafdichtings- en siliconenkit die toegevoegde

fungiciden bevat, welke de siliconen beschermt tegen bacteriën.

Blijvend eleastisch, reukloos, zuurvrij.

Hoge UV- en waterbestendigheid.

Niet overschilderbaar. Duurzaam en kleurvast.

Anti-schimmel bescherming. Uitstekend afmesbaar.

Uitstekende primerloze verlijming op diversen ondergronden.

Hoge bewegingsmogelijkheid overeenkomstig de normen

van ISO 11600-F&G 25LM.

Voor voegen in naden in sanitair, sandwichpanelen en ruimten

met een hoog vochtgehalte. Koelcellen, polycarbonaat, natuursteen.

Niet gebruiken op bitumeuze ondergronden of ondergronden met

lekkende olie, weekmakers of oplosmiddelen. 

Hecht niet op PE, PP, PTFE

Verwerkingstemperatuur +5˚C tot +40˚C.

Huidvorming bij 23˚C en 50% RH 5-15 minuten.

Doorharding 3mm per 24 uur.

Temperatuurbestendigheid -50˚C tot +150˚C

Elastisch herstel >85%

Shore A hardness (ISO 868) Ca. 20+/-3

Verlies van volume (ISO 10563) <10%

Nummer Omschrijving

670420 Koker 310 Ml. wit

670421 Koker 310 Ml. lichtgrijs

670422 Koker 310 Ml. sanitair grijs

670423 Koker 310 Ml. transparantgrijs

670424 Koker 310 Ml. transparant 

670425 Koker 310 Ml. zwart

670426 Koker 310 Ml. antraciet RAL 7016

670427 Koker 310 Ml. manhattan

670428 Koker 310 Ml. wit RAL 9001

Zettex Easy Acetoxy Siliconenkit

Een hoogwaardige één component  afdichtingskit op basis van

azijnzuur. Is schimmelwerend en chloorbestendig.

Ongevoelig voor schimmel, chemicaliën bestendig.

Kleurvast, blijvend elastisch.

UV bestendig. Uitstekend verwerkbaar.

(zee) waterbestendig.

Voor afdichten van voegen, naden, kieren in badkamer,

toilet, douche, auto, boot, caravan.

Verwerkingstemperatuur +5˚C tot +40˚C.

Huidvorming na ca. 15 minuten.

Doorharding 2mm per 24 uur.

Temperatuurbestendigheid -50˚C tot +150˚C

Nummer Omschrijving

670430 Koker 310 Ml. wit

670431 Koker 310 Ml. zwart

670432 Koker 310 Ml. grijs

670433 Koker 310 Ml. antraciet

670434 Koker 310 Ml. transparant 

670435 Koker 310 Ml. transparantgrijs

670436 Koker 310 Ml. wit RAL 9001
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Zettex Easy Neutral Siliconenkit

Een op Oxymen gebaseerde neutraal uithardende siliconenkit.

Voor afdichten van ramen, gevels en allerlei typen voegen

in de bouw. Sneldrogend en bestand tegen UV.

Lage modulus en hoog elastisch vermogen.

Hoge bewegingsmogelijkheid volgens IS 11600-F&G 25LM.

Conform SNJF, Geurloos, niet corrosief.

Uitstekende verlijming op veel oppervlakken zonder aanbreng

van primer vooraf. 

UV- en waterbestendig. Goede bestand tegen veroudering.

Afdichten van naden en kieren in badkamers, keukens,

toiletten, auto's, boten en caravans. Voor afdichten van

dilitatievoegen tussen poreuze substraten en niet poreuze

substraten, zoals beton, metselwerk aluminium (gelakt,

geanodiseerd, geschilderd), PVC, Glas, Keramiek en de

meeste kunststoffen. Voer bij twijfel altijd een test uit en

pas eventueel een primer toe.

Verwerkingstemperatuur +5˚C tot +40˚C.

Huidvorming bij 23˚C en 50% RH 5-15 minuten.

Doorharding 3mm per 24 uur.

Temperatuurbestendigheid -50˚C tot +150˚C

Shore A hardness (ISO 868) 18

Consistentie pasta.

Stromingsweerstand ca. 0mm

Nummer Omschrijving

670440 Koker 310 Ml. wit

670441 Koker 310 Ml. wit RAL 9001

670442 Koker 310 Ml. lichtgrijs

670443 Koker 310 Ml. sanitairgrijs

670444 Koker 310 Ml. transparantgrijs 

670445 Koker 310 Ml. transparant

670446 Koker 310 Ml. zwart

670447 Koker 310 Ml. antraciet RAL 7016

670448 Koker 310 Ml. manhattan

Zettex Easy HT300 Siliconenkit

Is een op acetoxy gebaseerde siliconenkit die uithardt

in combinatie met luchtvochtigheid en uiteindelijk zorgt voor

een blijvend elastische afdichting met een uitstekende 

bestendigheid tegen hoge temperaturen, minerale olie,

verdunde zuren, UV en weersomstandigheden.

Blijvende elastisch, gemakkelijk te verwerken,

bestand tegen temperaturen tot +300˚C.

Voor plaatsen waar hoge temperaturen hersen zoals,

warmteomzetters, ketels, stoompijpen, radiatoren,

ovens, elektrische isolatie en voor de vorming van 

pakkingen in de automotive markt. 

Ondergrond moet droog, schoon en vetvrij zijn.

Hecht op de meeste niet poreuze ondergronden zoals,

metaal, keramiek, glas, plastic tec, Reinig vooraf de

ondergrond goed met profi-reiniger.

Diëlektrische sterkte 20kv/mm ASTM D 419

Diëlektrische constant 3 bij 1Mhz ASTM D150

Diëlektrische dissipatie factor 3x10-3 bij 1 Mhz ASTM D150

Dichtheid 1.04, Viscositeit zakt niet in.

Doorharding 4mm per 24 uur. Kleefvrij na 10 min.

Temperatuurbestendigheid -60˚C tot +270˚C tijdelijk +300˚C

Shore A hardness (ISO 868) 25

Treksterkte 1.8 Mpa, Elastische modus 0.52 Mpa.

Rek bij breuk 500%. Herstel van vervorming 98%

Volume weerstand 2x1015 OHM cm ASTM D257

Warmte geleiding 315 cal/sec/cm² ˚C/cm

Nummer Omschrijving

670450 Koker 310 Ml. 
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Zettex Flexcryl Exterior

Hoge kwaliteit acrylaatkit die overschilderbaar is met all verfsystemen.

Met dit product voorkomt u scheuren en verkleuring.

Is direct overschilderbaar. No crack system.

Voor binnen- en buiten gebruik. Niet corrosief.

Hechting op vrijwel alle ondergronden.

Ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.

Eventeel eerst reinigen met Profireiniger van Zettex.

Na gebruik kunt U eenvoudig uw handen schoonmaken

met de Zettex Power Wipes.

Dichtheid 1.47 g/cm³

Huidvormingstijd 12-20 minuten

Verwerkingstemperatuur +5˚C tot +35˚C.

Temperatuurbestendigheid -20˚C tot +80˚C

Hardheid shore A (ISO 868) 17

Rek bij breuk 200%

Nummer Omschrijving

670455 Koker 310 Ml. 

Zettex Flexcryl Non-Crack

Is een plasto-elastische 1 component op water gebaseerde

acrylaatkit die uithardt door  het verdampen van het vocht.

Kan worden gebruikt voor het afdichten van voegen en het

opvullen van scheuren binnenshuis.

Het product voorkomt scheuren van de verflaag.

Water gebaseerd geen reuk. 

Overschilderbaar met alle verfsystemen zonder scheurvorming.

Vrij van oplosmiddelen, isocyanaten en siliconen.

Hechting op vrijwel alle ondergronden. 

Makkelijk verwerkbaar.

Voor afdichten van voegen in muren en plafonds binnenshuis.

Voor vullen van scheuren, afdichten van voegen in plaatmateriaal.

Geschikt voor verlijmen van uitgehard polystyreen op 

absorberende ondergronden.

Te gebruiken op de meest voorkomende materialen.

Niet gebruiken op bitumeuze ondergronden of ondergronden met

lekkende olie, weekmakers of oplosmiddelen. 

Consistentie Tixotroop pasta

Dichtheid ongeveer 1.70 g/ml

Huidvorming bij 23˚C en 50% RH Ca. 20 minuten.

Verwerkingstemperatuur +5˚C tot +40˚C.

Temperatuurbestendigheid -20˚C tot +80˚C

Hardheid shore A (ISO 868) Ca. 30 (6mm laagdikte)

Treksterkte (ISO 37) ongeveer 0,40 Mpa

Rek bij breuk (ISO 37) >120%

Nummer Omschrijving

670456 Koker 310 Ml. wit

Zettex Flexcryl Indoor

Hoge kwaliteit acrylaatkit die overschilderbaar is met all verfsystemen.

Voor opvullen van scheuren en voegen binnenshuis.

Hardt uit door verdampen van vocht.

Kan worden gladgestreken met bevochtigd gereedschap.

Hechting op vrijwel alle ondergronden.

Ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.

Kitresten kunnen worden verwijderd met water.

Dichtheid 1.70 g/cm³

Huidvorming bij 23˚C en 50% RH Ca. 20 minuten.

Verwerkingstemperatuur +5˚C tot +40˚C.

Temperatuurbestendigheid -20˚C tot +80˚C

Hardheid shore A (ISO 868) Ca. 30 (6mm laagdikte)

Rek bij breuk (ISO 37) >120%

Consistentie Tixotroop pasta

Nummer Omschrijving

670457 Koker 310 Ml. wit
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Zettex MS 25 Ultraseal

Is een MS Polymer afdichtingskit die kan toegepast worden kan

worden op vrijwel iedere ondergrond. 

Kan worden gebruikt voor het afdichten van de meeste voegen.

Is overschilderbaar met de meest voorkomende watergedragen

verfsystemen.  Drogingsvertraging kan soms optreden.

Testen vooraf is aanbevolen. Tevens geschikt voor afdichten

in chemische omgeving en natte ruimten.

Duurzaam blijvend elastisch. Hoge absorptie van akoestische

vibraties. Snel uithardend 3mm per 24 uur. Krimpvrij.

Hoge mechanische weerstand. Schimmel en bacterie bestendig.

Geen randzone vervuiling bij marmer en natuursteen.

Isocyanaat-, oplosmiddel- en siliconenvrij.

Te bewerken ondergrond dient schoon, droog vet- en stofvrij

te zijn. Eventueel eerst reinigen met Profi Cleaner.

Poreuze ondergronden kunnen worden voorbehandeld met

Zettex Primer Z-05. Na aanbrengen van de MS 25 kan deze

voor een perfect resultaat worden afgewerkt met Zettex

Easy Finish. Er wordt daarnaast geadviseerd om het een paar

dagen na aanbrengen te overschilderen. 

Verdraagzaamheid met verf eerst testen.

Hardheid 29 Shore A. 

Doorharding 3 mm per 24 uur.

Verwerkingstemperatuur +5˚C tot +40˚C.

Rek tot breuk +350%

Viscositeit 500m/pa per seconde.

Dichtheid g/ml 1,45 Treksterkte 1,3n/mm²

Temperatuurbestendigheid -40˚C tot +90˚C

Nummer Omschrijving

670460 Koker 290 Ml. wit

670461 Koker 290 Ml. wit RAL 9001

670462 Koker 290 Ml. antraciet 7016

670463 Koker 290 Ml. bruin

670464 Koker 290 Ml. zwart

Zettex MS 35 Glazing

Een hoogwaardig overschilderbaar professioneel en universeel

afdichtingsmateriaal, op basis van MS-Polymer technologie.

Hardt uit onder invloed van luchtvochtigheid tot een duurzaam

elastisch blijvend rubber. Is ontwikkeld als een universele

beglazingskit conform NEN 3576/NPR3577.

Niet corrosief ten opzicht van metalen. 

Geeft geen randzone vervuiling of vlekvorming op natuursteen.

Isocyanaat-, oplosmiddel- en siliconenvrij.

Goed UV, weer-, water-, vocht- en schimmelwerend.

Neutraal uithardend en vrijwel reukloos.

Uitstekende verwerkingseigenschappen. Snelle doorharding.

Hecht perfect zonder primer op praktisch alle ondergronden,

zelfs op vochtige ondergronden, vooraf hechtingstest uitvoeren.

Voor alle soorten glas en ook geschikt voor polycarbonaat.

Voor dilitatie- en gevelement voegen.

Afdichten rondom kozijnen. Sanitaire ruimtes.

Voor natuursteen en contact met spiegels.

100% Modulus (N/mm²) 0,60 Mpa

Verwerkingstemperatuur +5˚C tot +40˚C.

Doorharding 2-3 mm per 24 uur.

Dichtheid 1,48 g/ml. Rek bij breuk 300%

Weerstand tegen vloei (ISO7390) <2mm

Bewegingsopname 25%. Treksterkte (N/mm²) 1,00 Mpa

Temperatuurbestendig -40˚C tot +90˚C

Huidvorming bij 23˚C en 55% RH Ca. 10 minuten.

Nummer Omschrijving

670470 Koker 290 Ml. wit
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Zettex MS 60 Polymer

Een universel constructievoegkit voor het verlijmen van alle soorten materialen

behalve PE, PP en PTFE. Volledig vrij van oplosmiddelen, weekmakers, siliconen

en isocyanaten. Gecertificeerd voor toepassingen waarbij hij in direct contact met

voedsel komt. Duurzaam blijvend elastisch. Hoge absorptie van akoestische 

vibraties. Krimpvrij. Hoge mechanische weerstand. Schimmel en bacteriebestendig.

Geen randzone vervuiling bij marmer en natuursteen.

Voor het verlijmen van alle soorten metalen, houtsoorten, EPDM lood, zink,

koper, spiegels, steen, polystyreen, kunststoffen, beton en natuursteen.

Kan door zijn veelzijdigheid alle soorten lijm vervangen.

Ondergrond moet vet- en stofvrij zijn.

Hardheid 58 shore A

Doorharding 3 mm per 24 uur.

Verwerkingstemperatuur +5˚C tot +40˚C.

Viscositeit 800m/pa per seconde

Dichtheid 1,60 g/ml

Temperatuurbestendig -40˚C tot +90˚C

Treksterkte 2,6mm²

Nummer Omschrijving

670490 Koker 290 Ml. zwart

670491 Koker 290 Ml. wit 

670492 Koker 290 Ml. wit RAL 9001

670493 Koker 290 Ml. beige

670494 Koker 290 Ml. bruin

670495 Koker 290 Ml. transparant

670496 Koker 290 Ml. aluminium

Zettex FR 100 Acrylate Brandwerende kit

Is een één component acrylaat kit die een brandwerende afdichting

produceert. Is tot 4 uren brandwerend. Daarnaast aanbevolen voor

het dichten van licht uitzettende stortnaden (max 12,5%) en voor

het afdichten van kieren in brandwerende constructies. 

Alleen voor binnen gebruik!!

Halogeen-, asbest- en oplosmiddelvrij.

Op waterbasis, geurvrij. In combinatie met Zettex Firefoam B1

Overschilderbaar met de meeste water- en olie gebaseerde verf.

Hecht op de meest voorkomende ondergronden.

Duurzaam en blijvend flexibel.

Afdichten bij dilitatievoegen, rondom uitzettende elementen

zoals, metaal, pijpen, kabels en leidingen. 

Reparatie van scheuren in beton en gipslagen.

Ondergrond moet schoon, droog, vet- en stofvrij zijn.

Oude kitresten moeten verwijdert worden.

Hechtingstest uitvoeren is aan te bevelen.

Geen verlijming mogelijk op PE, PP en PTFE.

Niet gebruiken op bitumeuze ondergronden of ondergronden met

lekkende olie, weekmakers of oplosmiddelen. 

Niet gebruiken bij toepassingen die in aanraking komen met water.

Consistentie is poreus. Soortelijk gewicht +/- 1,65 gr/ml.

Huidvorming bij 23˚C en 50% RH Ca. 20 minuten.

Verwerkingstemperatuur +5˚C tot +35˚C.

Temperatuurbestendig -20˚C tot +80˚C

Shorehardheid 25, Bewegingsopnamen +/- 12,5%

Nummer Omschrijving

670475 Koker 310 Ml. 
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Zettex FR 200 Silicone Brandwerende kit

Is een één component, neutrale siliconen kit die een brandwerende

afdichting produceert. Speciaal ontworpen voor het dichten van 

voegen, waarbij een brandwerende laag essentieel is.

Uitstekende hechting op een breed scala van poreuze en niet 

poreuze substraten.

4 uur brandwerend. Halogeen-, asbest en oplosmiddelvrij.

Geurvrij. Neutraal snelle uitharding. Hoge elasticiteit.

Uitstekende primervrije hechting op een breed scala van 

constructiematerialen. Erg goed bestand tegen UV, weer en

veroudering. Lange levensduur.

Oa. Voor beglazing, panelen en gevels, ventilatie en rookgas-

kanelen, kabelleidingen en pijpleidingen.

Installatie van glas in een brandwerende muur. 

Alle toepassingen waar brandbescherming nodig is.

Ondergrond moet schoon, droog, vet- en stofvrij zijn.

Oude kitresten moeten verwijdert worden.

Hechtingstest uitvoeren is aan te bevelen.

Geen verlijming mogelijk op PE, PP en PTFE.

Niet gebruiken op bitumeuze ondergronden of ondergronden met

lekkende olie, weekmakers of oplosmiddelen. 

Eendelige oxime siliconen. Consistentie is poreus.

Soortelijk gewicht +-/ 1,25gr/ml. 

Huidvorming bij 23˚C en 50% RH Ca. 20 minuten.

Doorharding 2-3 mm per 24 uur.

Verwerkingstemperatuur +5˚C tot +40˚C.

Shorehardheid 25, Bewegingsopnamen +/- 25%

Modulus bij 100%, rek 0,38. Treksterkte 1,60 Mpa

Temperatuurbestendig -40˚C tot +150˚C

Nummer Omschrijving

670476 Koker 310 Ml. 

Zettex FR 300 Hybrid Brandwerende lijmkit

Hoogwaardig duurzaam één component brandwerende lijm op 

hybride basis. Biedt tot 4 uur brandweerstand in lineaire-  en

dilitatievoegen. Kan daarnaast gebruikt worden om brandwerende

toepassingen te verlijmen. Niet corrosief t.o.v. metalen.

4 uur brandwerend. Toepasbaar in voegen tot 30mm breed.

Weinig krimp. Geschikt voor plafond/wand en wand/vloer 

aansluitingen. Overschilderbaar met de meeste water- en

oliebasis verven. Getest conform EN 1366-4. 

Gecertificeerd voor houten- en stalen kozijnaansluitingen.

Gecertificeer voor metal-stud aansluitingen.

Ongewenste luchtstromen worden voorkomen.

Bewegingsopname tot 25%. Reukvrij. Duurzaam.

Weerstaat schimmels en ander ongedierte.

UV, water- en weerbestendig. 

Raadpleeg classificatie- en testrapporten.

Niet geschikt voor PE,PP, PC, PMMA, PTFE en zachte 

kunststoffen, neopreen en bitumeuze ondergronden.

Ondergrond moet schoon, droog, vet- en stofvrij zijn.

Oude kitresten moeten verwijdert worden.

Hechtingstest uitvoeren is aan te bevelen.

Glad afwerken met Easyfinish binnen 10 minuten i.v.m.

huidvorming. Verdraagzaamheid met verf testen.

Grondstof hybride polymeren. Extrusiewaarde 115

Dichtheid 1,36g/ml. Rek bij breuk 800%.

Huidvorming bij 23˚C en 50% RH 30-60 minuten.

Doorharding 2-3 mm per 24 uur.

Verwerkingstemperatuur +5˚C tot +40˚C.

Shorehardheid 35 Shore A, Bewegingsopnamen +/- 25%

Modulus bij 100%, rek 0,70. Treksterkte 3,0 Mpa

Temperatuurbestendig -40˚C tot +90˚C

Weerstand tegen vloei 2mm

Nummer Omschrijving

670477 Koker 290 Ml. 
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Technobond  is een polymeer-technologie met superieure eigenschappen voor elastische verlijming en

afdichting. Unieke hechting op bijna alle materialen, zowel op droge als vochtige ondergrond. Er is geen primer

nodig. Het is direct overspuitbaar na huidvorming met vrijwel alle verfsystemen. Het product heeft een snelle

krimpvrije uitharding, ook na het overspuiten. Ook is het permanent flexibel en weerstaat trillingen.

Het is UV- en weersbestendig en heeft uitstekende verouderingseigenschappen

Het is schimmel -en bacteriewerend.

Het product is eenvoudig aan te brengen en te structureren.

Reukloos en niet giftig. Vooral gebruikt in de automobielbouw.

Nummer Omschrijving

671040 Koker 290 ml. Kleur zwart

671041 Koker 290 ml. kleur grijs

671042 Koker 290 ml. kleur transparant

671043 Koker 290 ml. kleur aluminium

671044 Koker 290 ml. Kleur wit

Beglazingskit Bison

Kit op speciale neutrale siliconenbasis voor afdichten van enkel- en dubbel glas.

Speciaal voor topafdichting in kozijnen van hout, kunststof en metaal

Zeer goed droog afmesbaar en overschilderbaar met Alkyd-, Acryl- en 

Latexverf (vooraf testen). Water en Chemicaliën bestendig, reukloos,

zuurvrij, krimpvrij en kleurvast.

Goede hechting ook zonder primer.

Nummer Omschrijving

670100 Koker 310 Ml. Kleur wit

670101 Koker 310 Ml. Kleur bruin

Glaskit Bison

Hoogwaardige, blijvend elastische, waterbestendige siliconenkit voor glastoepassingen.

Voor afdichten van voegen, naden en kieren in de woningbouw, glasbouw, vitrinebouw en voor auto, boot en

caravan. Speciaal voor het lijmen van voegen van blankglas, volglas aquaria, vitrines, etalageruiten, water-

bekkens en (dubbel) glas constructies.

Hecht op blank glas (niet gecoat, ongelaagd), keramiek,

geglazuurde tegels, emaille, metalen (aluminium) en op

diversen kunststoffen.

Geen hechting op bitumen, polyethyleen, polypropyleen

en PTFE.

Nummer Omschrijving

670105 Koker 310 Ml. Kleur transparant

Super Siliconenkit Sanitair Bison

Blijvend elastische, waterbestendige siliconenkit op azijnzuur basis met langdurige 

bescherming, voor sanitair afdichtingen. Ongevoelig voor schimmel 100%

kleurvast. Na 2 uur belastbaar met water.

Voor het afdichten van naden, voegen en kieren tussen tegelwand, bad, 

douchebak, wastafel en aanrecht in sanitaire ruimtes zoals badkamers, 

toilets en keukens. Ook ideaal voor acrylbaden en kunststof douchebakken.

Hecht op blank glas, keramiek, geglazuurde tegels, emaille,

metalen, hout en diversen kunststoffen. 

Geen hechting op bitumen, polyethyleen, polypropyleen

en PTFE. Niet geschikt voor aquaria.

Nummer Omschrijving

680755 Koker 310 Ml. Kleur transparant

680756 Koker 310 Ml. Kleur wit
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Siliconenkit Sanitair Bison

Hoogwaardige, blijvend elastische, waterbestendige siliconenkit op azijnzuurbasis voor sanitair-afdichtingen.

Ongevoelig voor schimmel. Na 2 uur belastbaar met water.

Voor het afdichten van voegen, naden en kieren in badkamer, keuken, toilet, douche, auto, boot en

caravan. Speciaal voor afdichtingen bij sanitair- en keramische toepassingen, zoals voegen tussen tegelwand

bad, douchebak, wastafel, aanrecht, spoelbak en tegelwanden onderling.

Hecht op blank glas, keramiek, geglazuurde tegels, emaille, 

metalen, hout en diverse kunststoffen.

Geen hechting op bitumen, polyethyleen, polypropyleen

en PTFE.

Bij douchebakken en baden van Acryl de Bison siliconen-

kit voor acrylbaden gebruiken.

Nummer Omschrijving

680750 Koker 310 Ml. Kleur transparant

680751 Koker 310 Ml. Kleur grijs

680752 Koker 310 Ml. Kleur camee

680753 Koker 310 Ml. Kleur wit

Siliconenkit Bouw Bison

Hoogwaardige neutrale, blijvend elastische, waterbestendige siliconenkit voor alle bouwafdichtingen.

Voor afdichten van bewegende voegen, dilitaite- en aansluitvoegen, naden en kieren in de bouw, woning, auto,

boot en caravan. Ideaal voor kunststoffen (PVC deur- en raamkozijnen, polycarbonaat en plexiglas koepels)

steen en metselwerk en (gevoelige) metalen (koper, zinc, ijzer, aluminium, messing, roestvast staal)

Universele hechting zonder primer op alle ganbare bouwmaterialen

zoals beton, steen, natuursteen, keramiek, emaille, glas, metalen,

rubber, hout en kunststoffen (acryl, PVC, ABS, polystyreen,

polyester). Geen hechting op bitumen, polyethyleen,

polypropyleen en PTFE.

Nummer Omschrijving

670123 Koker 310 Ml. Kleur Transparant

670124 Koker 310 Ml. Kleur Zwart

670125 Koker 310 Ml. Kleur Wit

670126 Koker 310 Ml. Kleur Grijs

670127 Koker 310 Ml. Kleur Bruin

Lekkagekit Bison

Hoogwaardige elastische afdichtingskit voor waterdicht reparaties van voegen of scheuren op en rondom het

dak, hecht zelfs op vochtige ondergronden.

Het waterdicht afdichten van naden, beschadigingen en voegen in

daken, dakramen, afvoeren en metaalprofielen. Ideaal voor het

afdichten van lekkages bij luchtkanalen (airconditioning) en

schoorstenen. Hecht op metalen, glas, (ruw)hout, bitumen,

steen, beton en vele kunststoffen, zoals PVC.

Zeer hoge kleefkracht zonder primer.

Nummer Omschrijving

670120 Koker 310 Ml. Kleur Transparant

670121 Koker 310 Ml. Kleur Zwart

Siliconenkit Acryl Bison

Hoogwaardige zuurvrije, neutrale siliconenkit voor acrylbaden en kunststof douchewanden. 

Ongevoelig voor schimmel, waterbestendig, blijvend elastisch en kleurvast.

Voor waterdicht afdichten van voegen, naden en kieren in badkamer

keuken, toilet en douche. Tevens geschikt voor afdichtingen bij sanitair-

toepassingen zoals voegen tussen tegelwand en douchebak, bad, was-

tafel, aanrecht, spoelbak en tegelwanden onderling.

Hecht op diverse kunststoffen, blank glas, geglazuurde tegels,

metalen en hout.

Voor aquaria glaskit gebruiken.

Nummer Omschrijving

670129 Koker 310 ml. kleur Wit

670130 Koker 310 ml. kleur Transparant

670131 Koker 310 ml. kleur Camee

67-01.7



Acrylaatkit Bison

Hoogwaardige, zeer gemakkelijk verwerkbare, elasto-plastische afdichtingskit op acrylaatdispersiebasis voor

het afdichten van voegen, naden, kieren en scheuren. Overschilderbaar en strak afmesbaar. Binnen en buiten

toepasbaar. (acrylaatkit is niet geschikt voor blijvend natte plaatsen en voor blijvend elastische afdichtingen)

Gebuik hiervoor siliconenkit.

Voor het afdichten van weinig werkende voegen, naden en kieren

bij deur- en raamkozijnen, vensterbanken, lambrisering, trappen,

plinten, wanden, gipsplaten, golfplaten en doorvoorleidingen.

Ook geschikt voor het afdichten van scheuren en barsten in 

muren. Hecht op baksteen, (gas)beton, metselwerk, pleister-

werk, hout, glas, keramische tegels, metalen en hard-PVC.

Hecht niet op bitumen, PE. PP, PTFE en siliconen.

Nummer Omschrijving

670190 Koker 310 ml. kleur wit

670191 Koker 310 ml. kleur grijs

670192 Koker 310 ml. kleur zwart

670193 Koker 310 ml. kleur bruin

Poly Max Orginal Bison

Universele, hoogwaardige montagelijm en afdichtingskit op basis van unieke SMP technologie, voor het lijmen

van vrijwel alle (bouw)materialen op vrijwel alle ondergronden (zowel gladde, poreuze als niet-poreuze onder-

gronden). Zowel voor binnen als buiten toepasbaar, extra sterk, en blijvend elastisch.

Lijmen o.a. van glas, steen, natuursteen, beton, pleisterwerk, 

vele kunststoffen, hout, spaanplaat, trespa, ijzer, aluminium,

zink, staal, RVS en andere metalen, keramische tegels, kurk

en spiegels. Monteren o.a. van plinten, schroten, lattenwerk,

vensterbanken, drempels, boeiboorden, plaatmateriaal, isolatie-

materiaal, gipsplaten, polystyreen ornamenten en sierlijsten.

Afdichten: bouwtoepassingen: aansluitvoegen bij (kunststof)

kozijnen, boeiboorden, daken, muren, dakgoten,lichtkoepels

en schoorstenen. Topafdichting bij beglazing.

Nummer Omschrijving

670160 Koker 425 gr. kleur bruin

670161 Koker 425 gr. kleur grijs

670162 Koker 425 gr. kleur transparant

670163 Koker 425 gr. kleur wit

670164 Koker 425 gr. kleur zwart

Bison kitpistool nieuw type

Nummer Omschrijving

670165 Bison Clic Gun

Skelet model Heavy duty kitpistool

Zware metalen constructie. Professioneel kitpistool.

Nummer Omschrijving

400401 Skelet professioneel zwaar

Skelet model Light duty kitpistool

Lichte metalen constructie.

Voor niet regelmatig kitwerk.

Nummer Omschrijving

400400 Skelet licht model 
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Rubson kunststof kitpistool met krachtoverbrenging.

Regelbare vario power.

Nummer Omschrijving

400402 Kunststof regelbaar Vario Power

Pneumatisch kitpistool Red Rooster

Voor professioneel gebruik.

Nummer Omschrijving

670170 Red Rooster Pneumatisch

Aluband

Voor reparatie en afsluiten van naden

Bitumenlaminaatfolie met een 1 mm laag gemodificeerd bitumen met een verwijderbare beschermfolie op de

bitumenlaag.

Nummer Omschrijving

670350 5 cm/ 10 mtr. rol

670351 7.5 cm/ 10 mtr. rol

670352 10 cm/ 10 mtr. rol

670353 15 cm/ 10 mtr. rol

670354 20 cm/ 10 mtr. rol

670355 30 cm/ 10 mtr. rol

Shell Tixophalte weat seal & fix

Verkleven van bitumeuze dakbedekkingen (incl. APP- en SBS-gemodificeerde bitumen)

Lijmen van EPS, PUR, PIR isolatieplaten en glasschuim op metalen (geprofileerde 

sendzimir verzinkte platen), steenachtige en betonnen ondergronden.

Waterdicht afwerken van voegen, naden en aansluitingen van dakranden, schoorstenen, licht-

koepels, dakdoorvoeringen. Inplakken van waterafvoeren en grindbakken. Dichten van lekken

en uitvoeren van (nood)reparaties zelfs op natte ondergronden. Bevestigen van loodslabben,

loketten, opstanden tegen binnespouwblad. Plakken van randstroken bij opgaand gevelwerk.

Een professioneel, duurzame, plasto-elastische, neutraal uithardende kit / kleefstof of basis van

hoogwaardig bitumen-rubber, welke voldoet aan Iso 11600

Direct verwerkbaar zonder te verwarmen. Thixotroop, niet toxisch

Hoog isolerend vermogen, bescherming tegen roest en vocht.

Ook leverbaar in worsten 1,4 liter en 2,8 liter en blikken van 5 en 15 liter

Nummer Omschrijving

670651 Koker 310 ml. Kleur  Zwart

Zettex Profi Cleaner

Is een medicinale alcohol ontvetter met extreem snel verdampende

eigenschappen. Zeer goed vet en vuil oplossend en kan worden ingezet

voor het verwijderen van alle soorten lijmen en kitten.

Laat geen residu na en is niet schadelijk voor de ondergrond.

Snel verdampend, universeel toepasbaar, gebruiksklaar,

Mens en milieuvriendelijk. Eenvoudig in gebruik.

Nummer Omschrijving

68ZE970851 Spuitbus 500ml

68ZE970852 Can 5 liter

68ZE970853 Can 25 liter

68ZE970854 Can 50 liter
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Zettex Easy Finish

Is een neutraal universeel hulpmiddel voor het na afmessen van 

kitvoegen. Voor meer dan 90% biologisch afbreekbaar.

Na gebruik wordt geadviseerd om de ondergronden te reinigen

of na te spoelen met water om eventuele spoorvorming te

voorkomen. Resten Easy Finish kunnen een nadelige invloed

hebben op de uitvloeiing en het hechtvermogen van 

onder andere verf. Siliconenvrij.

Perfect afwerkresultaat. Direct te gebruiken. 

Beperkt het verkleuren van kitvoegen. Siliconen vrij.

pH-waarde = 7,1

Vorstvrij bewaren en vervoeren.

Nummer Omschrijving

68ZE413002 Trigger 1 liter

68ZE413301 Concentraat 5 liter

Zettex Cleaning Wipes

Handige schoonmaakdoekjes voor snel en eenvoudig verwijderen

van verf, olie, lijmen en vetresten.

Zeer geschikt voor het reinigen van de handen.

Kant en klaar product. Niet schadelijk en huid verzorgend.

Dermatologisch getest. Bevat Aloë Vera.

Nummer Omschrijving

68ZE111160 Cleaning Wipes 80 stuks

Doos = 8 stuks

Zettex Packing Sealer

Een gemodificeerde vochtverhardende siliconenkit op azijnzuurbasis

met uitstekende hechtingseigenschappen op de meest uiteenlopende

materialen. Blijvend flexibel en bestand tegen temperaturen van -60˚C

tot en met +300˚C. Benzine en dieselolie bestendig. Handig afsluitbare

dop. Materiaal is siliconen. Multifunctioneel inzetbaar.

Bestand tegen oliën, vetten, smeermiddelen, benzine, dieselolie,

kerosine, remvloeistof, water, stoom, stookolie, zoutoplossingen,

zuren, glycol, butaan etc. 

Ondergrond goed reinigen en de Packing Sealer aanbrengen. 

Vervolgens de te dichten onderdelen op elkaar klemmen tijdens 

droging. Ondergronden moeten vet- en stofvrij zijn.

Basismateriaal is rubber. 

Huidvorming bij 23˚C en 50% RH 5 minuten.

Doorharding 2 mm per 24 uur.

Rek bij breuk 500% ISO 8339

Temperatuurbestendig -60˚C tot +330˚C

Drukvastheid 360 kg/cm² 

Krimp nihil DIN 52451

Houdbaarheid in ongeopende verpakking 12 maanden,

bij temperatuur tussen +5˚C tot +25˚C

Nummer Omschrijving

670480 Pressure pack 200 ml zwart

Zettex Primer Z-05

Op basis van polyurethaan en oplosmiddel voor een optimale hechting van

Zettex MS 60 op poreuze ondergronden. Verbetert de hechting en verduurzaamt 

houten regelwerk. Geeft attractieve zwarte afwerking tussen de beplating.

Kan worden toegepast op hout, beton en metselstenen. 

Verwerkingstemperatuur +0˚C tot +35˚C.

Dichtheid 1.35 g/ml.

Vorstbestendigheid tijdens transport tot -15˚C.

Vochtgehalte in houten raamwerk mag niet hoger zijn dan 18%!!.

Nummer Omschrijving

670485 Can 1 ltr Transparant

670486 Can 1 ltr Zwart
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