
1

BAARS & 
BLOEMHOFF

LIJMEN 
BROCHURE



2

Wij zijn een bedrijf dat in 1972 ontstond 
toen Goodwin Baars en Gerard 
Bloemhoff een groothandel in decoratief 
plaatmateriaal startten. Met hun gedre-
ven handelsgeest introduceerden ze als 
eerste Pfleiderer producten op grote 
schaal in Nederland. Daarmee legden 
ze de basis voor een bedrijf dat zich met 
een brede range aan producten volledig 
zou toewijden aan de behoeften van de 
interieurbouwer en interieurarchitect. 
Ze groeiden, kregen een bredere klanten
basis en maakten naam in interieur-
bouwend Nederland. 27 jaar lang bleef 
Baars & Bloemhoff een zelfstandig 
familiebedrijf totdat het in 1999 werd 
overgenomen door een ander familie-
bedrijf, namelijk De Stiho Groep.

Sindsdien is er onder die paraplu verder 
gebouwd aan het specialisme van Baars 
& Bloemhoff. Met een gedreven club 
mensen speuren we internationale 
markten af op zoek naar nieuwe 
materialen en merken die interieurs in 
Nederland mooier kunnen maken. 

Een keur aan exclusieve materialen en 
merken is inmiddels direct uit voor-
raad leverbaar. Zo maken we de interieur-
bouwer graag succesvoller door hem te 
voorzien van het juiste advies en door 
de bestelde materialen op tijd en in 
goede orde te bezorgen. Hiervoor kan 
hij dagelijks tot 17:00 uur bestellen voor 
de volgende leverdag. 

Daarnaast willen we de interieurarchitect 
inspireren met de laatste ontwikkelingen 
op het gebied van decoratieve 
materialen. Onze interieurprofessionals 
adviseren u op één van onze vier 
verkoopkantoren en onze account-
managers komen graag bij u langs.

Bezoek voor meer materiaalinspiratie 
een van onze Broeinest locaties in 
Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam of 
Utrecht. Hier zijn meer dan 2500 
wisselde decoren op  A4 formaat te zien 
en te voelen. Het logistieke team 
in Zaandam verzorgt een efficiënte 
verpakking en verzending van de 
bestelde materialen. 

Kijk voor meer informatie op onze 
website www.baars-bloemhoff.nl.

BAARS & BLOEMHOFF
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Amsterdam  
Aambeeldstraat 10 
1021 KB Amsterdam
T. 075-612 00 99 
E. amsterdam@baars-bloemhoff.nl
 
Eindhoven
Torenallee 45
5617 BA Eindhoven
T. 040-298 43 00
E. eindhoven@baars-bloemhoff.nl

Rotterdam
Zomerhofstraat 71 
3032 CK Rotterdam
T. 010-204 02 22
E. rotterdam@baars-bloemhoff.nl 

Utrecht
Laagraven 44
3439 LK Nieuwegein
T. 030-288 21 34
E. utrecht@baars-bloemhoff.nl
 
Zaandam (Magazijn)
Rijshoutweg 12
1505 HL Zaandam

VESTIGINGEN
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Voor 17:00 uur besteld, volgende leverdag in huis.
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De Baars & Bloemhoff lijmenbrochure 
brengt een handig overzicht van het 
assortiment per merk, inclusief alle 
toebehoren en benodigde (product)
informatie. Achterin de brochure vind je 
per merk een overzicht van de producten 
met artikelnummers. Alle producten 
zijn uit voorraad te leveren en terug te 
vinden in onze webshop. Kijk voor meer 
informatie of voor het bestellen van ons 
lijmassortiment op onze website 
www.baars-bloemhoff.nl.

Als het om spuitlijm gaat, kan geen 
enkel ander product de kracht, taaiheid 
en betrouwbaarheid van TensorGrip® 
evenaren. Speciaal voor de interieurbouw 
ontworpen en samengesteld om 
beter te presteren. Of het nu gaat om 
werkbladen, HPL, ABS band, Solid Surface 
of om andere materialen, je kan altijd 
vertrouwen op TensorGrip®. Ook rekent 
dit lijmsysteem voorgoed af met de 
noodzaak om rommelige, verspillende 
en tijdrovende bevestigingsmethodes te 
gebruiken. De spuitbussen en drukvaten 
zijn gelijk klaar voor gebruik en vergen 
geen lastige installatie of voorbereiding. 

Sinds 1956 ontwikkelt, produceert en 
verdeelt Bijlard International lijmen voor 
de professionele markt. Bijlard levert 
lijmen die afgestemd zijn op de wensen 
van de klant. Met een eigen laboratorium 
staan zij garant voor de constante 
kwaliteit en ontwikkeling van nieuwe en 
nog betere producten. Het assortiment 
bevat milieuvriendelijke, aromaatvrije 
en gebruiksvriendelijke lijmen van 
uitzonderlijke kwaliteit. Klantgerichtheid, 
snelle levering en uitstekende service 
zijn naast de kwaliteits- en milieueisen 
de belangrijkste pijlers van het bedrijf. 

Deze brochure is met grote zorgvuldig-
heid opgesteld en alle moeite is genomen 
om de informatie in deze brochure 
zo accuraat en actueel mogelijk weer 
te geven. De technische gegevens en 
adviezen zijn gebaseerd op onze huidige 
kennis en ervaring. Alle gebruikers dienen 
contact op te nemen met de verkoper of 
de fabrikant voor aanvullende technische 
informatie over het gebruik, wanneer zij 
denken dat de informatie die zij bezitten 
verduidelijkt moet worden. Op al onze 
overeenkomsten zijn de algemene 
verkoopvoorwaarden van toepassing.
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TENSORGRIP

LIJMEN DIE 
BETER 

PRESTEREN

KRACHTIG, 
BETROUWBAAR 
EN SNEL
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SPUITBUS

Deze handige 500 ml spuitbus is 
ideaal voor kleine toepassingen 
of minder frequent gebruik. Klein 
formaat, grote kleefkracht.

INHOUD: 500ml
AFMETING: 65mm x 238mm
GEWICHT: 0,5 kg 
OPPERVLAKTE: ca. 7 M2

DRUKVAT

Te gebruiken in combinatie met 
slang en pistool voor een snelle 
en nauwkeurige verwerking, een 
kosteneffectieve oplossing. 

INHOUD: 22 liter
AFMETING: 310mm x 450mm
GEWICHT: 23 kg
OPPERVLAKTE: ca. 160 M2
LEEG GEWICHT: 5,6 kg

VERPAKKINGEN
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INSTELREGELAAR
SLANGAANSLUITING

HENDEL

NOZZLE

HET PISTOOL

Het TensorGrip spuitpistool is 
geschikt voor contactlijmen. 
De drie verschillende soorten 
nozzles zijn universeel toepas-
baar op het pistool. Deze zijn 
terug te vinden op pagina 16. 
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CONTACTLIJMEN

TensorGrip L12 is een snel drogende contactlijm, 
deze krachtpatser met zeer hoge aanvangshechting 
is ideaal voor het verlijmen van materialen die gelijk 
goed vast moeten zitten zoals bijvoorbeeld bij gebogen 
delen. Door de L12 toe te passen zitten de verlijmde 
materialen gelijk vast en kun jij meteen door met de 
volgende laag of bewerking. Ook voor het verlijmen 
van HPL en andere houten materialen is de L12 
prima geschikt, ook als dit verticaal wordt toegepast. 
Door de speciale CO-REZ formule bevat het drukvat 
meer lijm en kun je er meer materiaal mee verlijmen.  
 

TENSORGRIP L12
ZEER HOGE AANVANGSHECHTING

*Alle contactlijm soorten van TensorGrip zijn ook verkrijgbaar in een spuitbus van 500 ml.

TensorGrip L17 is een hoogwaardige contactlijm met 
brandklasse 1 en geschikt voor het verlijmen van HPL 
en andere materialen op diverse houten plaatmaterialen 
zoals MDF, spaanplaat, multiplex, etc. De L17 is speciaal 
ontworpen voor toepassingen waarbij de permanente 
verlijming een onmiddellijke hechtsterkte en hoge 
hittebestendigheid vereist.

TENSORGRIP L17
KRACHTPATSER MET BRANDKLASSE 1
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TENSORGRIP L19
VOOR ALLE SOORTEN EN MERKEN HPL

TensorGrip L19 is speciaal ontwikkelt voor het 
verlijmen van HPL en HPL Solidcolor op verschillende 
ondergronden zoals MDF, spaanplaat en multiplex. Door 
de unieke harsformule die zorgt voor een sterke en 
veerkrachtige hechting is juist de L19 bij uitstek geschikt 
voor door en door gekleurd HPL van verschillende 
merken HPL. Door de L19 toe te passen zitten de 
verlijmde materialen gelijk vast en kun jij meteen door 
met de volgende laag of bewerking.

Deze variant uit de brede serie van TensorGrip is de 
gezonde alleskunner, het is een universele contactlijm 
voor een breed scala aan toepassingen waaronder 
het verlijmen van HPL op diverse ondergronden zoals 
MDF, spaanplaat, multiplex, etc. De L21 is vergelijkbaar 
met de L40, maar de L21 is vrij van chloorhoudende 
oplosmiddelen.

TENSORGRIP L21
GEZONDE ALLESKUNNER
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Speciaal voor het verlijmen van fineer op MDF en 
spaanplaat heeft TensorGrip een lijm ontwikkeld welke 
bestand is tegen (en getest met) ca. 150 verschillende 
lakken. De L24 heeft een zeer goede hechting voor 
fineer op een papierbacking. Na droging van minimaal 
48 uur onder normale condities kan begonnen worden 
met het aflakken van het paneel of meubel. De L24 is vrij 
van chloorhoudende oplosmiddelen. Door de speciale 
CO-REZ formule bevat het drukvat meer lijm en kun je 
er meer materiaal mee verlijmen.  
 

TENSORGRIP L24
GESCHIKT VOOR FINEER

*Alle contactlijm soorten van TensorGrip zijn ook verkrijgbaar in een spuitbus van 500 ml.

TENSORGRIP L22
UNIVERSELE KRACHTPATSER 

HPL, melamine, ABS Band, Forbo Desktop en SIBU, 
het is allemaal zeer goed te verlijmen op een houten 
ondergrond met de L22 van TensorGrip. Deze 
krachtpatser met zeer hoge hechting en eindsterkte is 
de perfecte oplossing wanneer je een breed en divers 
scala aan materialen verwerkt. ABS Band aanbrengen op 
ronde delen is nu heel gemakkelijk met de spuitbussen 
van de L22. Deze variant is vrij van chloorhoudende 
oplosmiddelen.
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TENSORGRIP L29
SPECIAAL VOOR SOLID SURFACE

TensorGrip L29 is zeer geschikt voor het verlijmen van  
HI-MACS plaatmateriaal op MDF, spaanplaat en multi-
plex. De L29 heeft een zeer goede en sterke hechting, 
maar kan door zijn flexibiliteit wel de verschillende 
uitzettingscoëfficiënten opvangen. Naast HI-MACS zijn  
ook andere acryl-houdende Solid Surface merken  
met de L29 te verlijmen. Door de speciale CO-REZ  
formule bevat het drukvat meer lijm en kun je er meer  
materiaal mee verlijmen. De L29 is vrij van chloor-
houdende oplosmiddelen.

Deze variant is speciaal ontwikkeld voor het verlijmen 
van HPL Hoogglans en Ultra Mat op verschillende 
ondergronden zoals MDF en spaanplaat. Door een 
‘mist-spray’ toe te passen krijgt het hoogglans of matte 
oppervlak geen reliëf en behaal je een perfect resultaat 
waar je klant blij mee zal zijn. De L31 is daarnaast ook 
nog vrij van chloorhoudende oplosmiddelen.

TENSORGRIP L31
VOOR HOOGGLANS OF ULTRA MAT
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TENSORGRIP L40
DE UNIVERSELE ALLESKUNNER

De TensorGrip L40 is de alleskunner binnen de serie 
contactlijmen, het is een universele contactlijm voor een 
breed scala aan toepassingen waaronder het verlijmen 
van HPL. De L40 is vergelijkbaar met de L21, maar de L21 
is vrij van chloorhoudende oplosmiddelen. Prijsbewuste 
afnemers waarderen de brede inzetbaarheid van de L40 
en de goede prijs/kwaliteit-verhouding.

Nog niet bekend met de lijmen van TensorGrip, maar 
wel nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden? 
Baars & Bloemhoff verzorgt demonstraties in jouw 
werkplaats, je leert meer over de samenstelling en 
mogelijkheden van de verschillende type lijmen en 
ervaart hoe gemakkelijk het verlijmen gaat met 
TensorGrip. Samen met jou bepalen we welk type voor
jou het beste geschikt is.
 

DEMONSTRATIE 
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Ben je enthousiast geworden over de kracht en het gemak van TensorGrip en 
wil je starten met de drukvaten? Dan hebben wij nu een geweldig aanbod, je 
ontvangt namelijk bij aanschaf van je eerste drukvat (22L) TensorGrip een GRATIS 
starterspakket ter waarde van € 250,-.

Hierin zitten een slang, pistool, aandrukroller en een leuke attentie, je bent dus 
gelijk klaar voor je volgende klus.

KICK OFF KIT
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ACCESSOIRES

Voor de drukvaten van TensorGrip zijn drie verschillende 
type nozzles beschikbaar. De nozzle 6501 is een 
universele nozzle voor alle standaard contactlijmen 
en heeft een spuithoek van 65 graden. Nozzle 4001 
is geschikt voor de ‘mist spray’ van de L31. De nozzle 
Lechler wordt toegepast op de types met de CO-REZ 
formule (L12, L24 en L29). 

Tip: Koop een extra nozzle en wissel elke keer voor 
je begint met verlijmen van nozzle. Zo bereik je een 
optimaal spuitpatroon.

PISTOOL 
Het TensorGrip spuitpistool is geschikt voor de 
standaard contactlijmen. De drie verschillende soorten 
nozzles zijn universeel toepasbaar op het pistool. 

TensorGrip Aerosol Trigger is gemakkelijk op TensorGrip 
spuitbussen te klikken. Door het gebruik van de Aerosol 
Trigger kan je makkelijk een efficiënt lijmspuitpatroon 
maken. De Aerosol Trigger is meermaals bruikbaar en 
voorkomt RSI klachten. 

AEROSOL TRIGGER
BIJ GEBRUIK VAN SPUITBUSSEN

NOZZLES 
6501, 4001 EN LECHLER
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TensorGrip zwart rubber slang, de standaard
slang voor de contactlijmen van TensorGrip.
Verkrijgbaar in 4 en 8 meter lengte. 

RUBBER SLANG
4 EN 8 METER

TensorGrip slang S/S HOSE is een speciale 
slang voor de CO-REZ (minder gas, meer 
lijm) techniek . De drukvaten type L12, L24 en 
L29 zijn uitgevoerd met deze techniek. 

SLANG S/S HOSE
4 METER

AANDRUKROL
75 MM EN 180 MM BREED

Door de praktische handgrepen op deze 
aandrukroller creëer je de juiste druk voor een 
perfecte hechting van de TensorGrip lijmen. 
Deze aandrukrol is geschikt voor links- en 
rechtshandigen.
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CLEANERS

TensorGrip C101 cleaner is een biologisch afbreekbare 
cleaner, ontvetter en lijmverwijderaar op Citrus basis. 
Het kan veilig gebruikt worden op nagenoeg elke 
ondergrond, waaronder geschilderde oppervlakken, 
glas, porselein en beton. Daarnaast is het ook toe te 
passen in combinatie met kunststoffen en vinylsoorten.

Geschikt voor het schoonmaken van pistool en nozzles, 
panelen en de slang. Prima geschikt voor meerdere 
type oppervlakken. Verwijdert lijm zonder het oppervlak 
aan te tasten. Ook verkrijgbaar in een drukvat voor het 
schoonmaken van slang en pistool. 

CLEANER C101
SPUITBUS OF DRUKVAT

De S500 Cleaning Wipes zijn speciaal door TensorGrip 
ontwikkeld. Dankzij de unieke Gleemtex technologie 
verwijderen deze krachtige doekjes lijmresten, kitresten, 
verf, olie, vetten en vuil op o.a. uw handen, lijmpistolen, 
nozzles en nog veel meer. Heeft een gladde zijde voor 
standaard restvuil en ruwe zijde voor zwaardere resten. 

CLEANING WIPES
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BIJLARD

LAAT JE 
NOOIT MEER 

LOS

MILIEU- EN 
GEBRUIKSVRIENDELIJK
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CONTACTLIJMEN

Bijlard Contact kit is een blijvend elastische contactlijm 
die je aanbrengt met een kwast. De lijmverbinding 
komt tot stand door eerst de oppervlakten met lijm te 
bestrijken. Na het verdampen van de oplosmiddelen 
ontstaat er een lijmfilm die bijna droog is. Na een 
korte druk op de contactvlakken ontstaat een hechte 
verbinding. De materialen zitten bij het samenvoegen 
direct vast, verschuiven is niet meer mogelijk. 

CONTACTKIT
1, 5, 10, 25 EN 200 L

CONTACTTIX
5 L

Bijlard Contact tix is een blijvend elastische contactlijm 
die je aanbrengt met een lijmkam. De lijmverbinding 
komt tot stand door eerst de oppervlakten met lijm te 
bestrijken. Na het verdampen van de oplosmiddelen 
ontstaat er een lijmfilm die bijna droog is. Na een 
korte druk op de contactvlakken ontstaat een hechte 
verbinding. De materialen zitten bij het samenvoegen 
direct vast, verschuiven is niet meer mogelijk. 
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Bijlard spuitlijm is een blijvend elastische, verspuitbare 
contactlijm. De lijmverbinding komt tot stand door  
eerst de oppervlakten met lijm te bestrijken. Na het 
verdampen van de oplosmiddelen ontstaat er een 
lijmfilm die bijna droog is. Na een korte druk op de 
contactvlakken ontstaat een hechte verbinding. De 
materialen zitten bij het samenvoegen direct vast, 
verschuiven is niet meer mogelijk. Deze spuitlijm is 
verkrijgbaar in de uitvoeringen transparant en rood. 

SPUITLIJM 
10, 25 en 200 L

VERDUNNER
5 L

Bijlard verdunner is een professionele verdunner en 
reinigingsmiddel. Speciaal voor het verdunnen van 
neopreen contactlijm, het reinigen en schoonmaken 
van de lijmondergronden, het verwijderen van lijmresten 
en het reinigen van gereedschap.
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HOUTLIJMEN

1KD2 SNEL
500 GR, 10 EN 25 KG 

1KD2  
500 GR, 5, 10 EN 25 KG

Bijlard houtlijm 1KD2 (PVAc-lijm) is een witte synthetische 
lijm die wordt gebruikt voor het verlijmen van 
houtconstructies. De D2 houtlijm wordt gebruikt voor 
binnentoepassingen waarbij kortstondige condensatie 
en relatieve hoge luchtvochtigheid slechts een enkele 
keer plaatsvinden. Deze lijm laat los bij langdurige 
blootstelling aan vocht. Om die reden is het niet aan te 
raden voor badkamers, keukens of buitentoepassingen. 

1KD3
500 GR, 5, 10 EN 25 KG

Bijlard houtlijm 1KD3 (PVAc-lijm) is een witte synthe-
tische houtlijm die wordt gebruikt voor het verlijmen 
van houtconstructies. De D3 houtlijm wordt gebruikt 
voor zowel binnen- als buitentoepassingen. Deze 
houtlijm laat niet zomaar los bij blootstelling aan vocht. 
Om die reden is deze lijm geschikt  voor toepassingen 
in badkamers, keukens en andere relatief vochtige 
omstandigheden. 

Deze houtlijm is gelijk aan de 1KD2, met als extra 
eigenschap dat deze sneldrogend is. 
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Deze houtlijm is gelijk aan de 1KD3 houtlijm, maar beter 
verspuitbaar. Droogt transparant op. De Bijlard houtlijm 
1KD3 spray is verwerkbaar met het Bijlard A12 drukvat.

1KD3 SPRAY 
10 KG

V7
5 EN 25 KG

Bijlard houtlijm V7 (D3 PVAc-lijm) is een waterbestendige 
en vormvaste houtlijm die wordt gebruikt voor het 
verlijmen van gebogen houtconstructies. Door een 
snelle afbindtijd en zijn hardheid garandeert deze 
houtlijm een uitstekende vormvastheid. Tevens bevat 
deze lijm een fineerdoorslag-remmend additief. De 
Bijlard houtlijm V7 is verwerkbaar met het Bijlard A12 
drukvat.

Bijlard houtlijm 1KD4 (PVAc-lijm) is een witte 
synthetische lijm die wordt gebruikt voor het verlijmen 
van houtconstructies. Deze houtlijm wordt gebruikt 
voor zowel binnen- als buitentoepassingen waarbij vaak 
en veel condensatie optreedt. Daarnaast verdraagt dit 
type lijm blootstelling aan weersinvloeden. 

1KD4
FLACON 500 GR
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HOTMELTS

Bijlard Hotmelt HG90 lijm is een professionele hotmelt 
voor kantenaanlijmmachine in granulaatvorm op basis 
van EVA. Verkrijgbaar in de kleuren naturel, transparant 
en wit. 

HG90
20 EN 25 KG

HH103
11,5 EN 15 KG

Bijlard Hotmelt HH103 lijm is een professionele hotmelt 
voor Holzher-kantenaanlijmmachines in patroonvorm 
op basis van EVA. Verkrijgbaar in de kleuren naturel, 
transparant en wit. 
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MONTAGELIJMEN

Bijlard Construction Sealer 40 transparant is een universele en 
elastische MS-Polymeer, voornamelijk voor afdichting. De lijm 
vult tevens oneffenheden in de materialen op, zodat ook niet  
precies passende verbindingen stevig gemonteerd worden. 

CONSTRUCTION SEALER 40
TRANSPARANT | 290 ML

CONSTRUCTION SEALER 60
BRUIN, GRIJS, WIT EN ZWART |  290 ML

Bijlard Construction Sealer 60 is een universele en elastische 
MS-Polymeer om materialen tegen wand, vloer en plafond te 
monteren. De lijm vult tevens oneffenheden in de materialen 
op, zodat ook niet  precies passende verbindingen stevig 
gemonteerd worden. De lijm draagt het materiaal dat gelijmd 
wordt en vangt de werking van de materialen op zodat ze niet 
loskomen. Geschikt voor lijmen en afdichten.  

CS60 HIGH TACK FAST 
WIT | 290 ML 

Bijlard Construction Sealer high-tack fast is een universele en 
elastische MS-polymeer om materialen tegen wand, vloer en 
plafond te monteren. Deze variant is tevens sneldrogend, voor 
snelle hechting. 
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CONSTRUCTIELIJMEN

Bijlard PU-bond is een professionele, spleetvullende 
en watervaste (D4) constructielijm op basis van 
polyurethaan. (Zee-)watervast volgens EN-norm 
204 D4 (DIN 68602 B4). Door zijn enorme interne 
sterkte en zijn minimale volumeverandering geeft 
Bijlard PU-bond zelfs zonder klemmen een zeer 
hoge eindsterkte. Deze constructielijm heeft een 
open tijd van ca. 4 minuten. 

PU-BOND
310 ML

PU-TX 
310 ML

Bijlard PU-TX is een tixotrope, (zee-)watervaste, 
1-component polyurethaan constructielijm voor 
binnen en buiten. Voor het lijmen van hout en in
combinatie met andere materialen, zoals metaal, 
beton en kunststof. Deze constructielijm heeft een
 open tijd van ca. 10 minuten. 

PU-CLASSIC 
500 GRAM EN 5,5 KG

Bijlard PU-CLASSIC is een vloeibare, (zee-)watervaste,
1-component polyurethaan constructielijm voor 
toepassing binnen en buiten. Voor het lijmen van 
hout en in combinatie met andere materialen, zoals 
metaal, beton en kunststof. Deze constructielijm 
heeft een open tijd van ca. 30 minuten. 
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PRIMERS

HPL PRIMER
SPUITBUS 500 ML

Primer voor het voorbehandelen van HPL stroken. 
Vergroot de hechting van de hotmelt bij gebruik 
van HPL stroken in combinatie met een kantenaan-
lijmmachine. 

CS60 
1 L

Bijlard CS60 is een zwarte 1-component PU primer. 
Deze primer is speciaal geschikt voor de voor-
behandeling van houten rachelwerk en voor 
ondergronden zoals hout, steen en beton.
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OVERIGE LIJMEN

Bijlard CS Floor is o.a. geschikt voor het verlijmen 
van HI-MACS® op zowel poreuze als niet-poreuze 
ondergronden zoals hout, spaanplaat, multiplex en 
volkern. 

Deze montagelijm is een Silyl gemodificeerd Polymeer 
(SMP) met een hoge treksterkte en is geschikt voor 
het maken van elastische, constructieve verbindingen.

CS FLOOR & WALL 
1, 10 EN 20 KG

LAKLIJM V3
FLACON 500 ML EN EMMER 10 KG

Bijlard laklijm V3 is een professionele laklijm op basis 
van kunstharsdispersie. Deze lijm is speciaal voor kops 
verlijmen van multiplex, vuren, spaanplaat of MDF op 
een vlakke ondergrond van 1- of 2-component(en) 
gelakt hout of melamine. Ook verkrijgbaar in flacon van 
500 ML. 
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DRUKVAT OP WIELEN 
 MET PISTOOL

Het Bijlard drukvat op wielen is een  drukvat voor 
het verspuiten van contactlijm en wordt geleverd 
met slang en pistool. Door de wielen is dit drukvat 
makkelijk verplaatsbaar en kun je verlijmen op elke 
gewenste plek in de werkplaats. Het drukvat op 
wielen dient aangesloten te worden op een 
compressor. 

MEMBRAAMPOMP 
MET PISTOOL

De Bijlard membraampomp op statief  is geschikt 
voor het verspuiten van contactlijm. De mem-
braampomp wordt geleverd met slang en pistool 
en dient aangesloten te worden op een com-
pressor. 

ACCESSOIRES

* De apparaten op deze pagina worden rechtstreeks 
vanaf de leverancier geleverd inclusief instructies. 
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AANDRUKROL 

De Bijlard lijm aandrukrol is een aandrukrol 
van 10 cm breed, speciaal voor het 
aandrukken van HPL dat met contactlijm 
verlijmd is op de ondergrond. Door het 
gebruik van deze aandrukrol verhoog je de 
eindsterkte van de verbinding.

BOVENBEKERPISTOOL

Pistool voor het verspuiten van contactlijm.
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DRUKVAT A12 
HOUTLIJM SPRAY

Pneumatisch drukvat 12 liter voor het 
verspuiten van witte PVAc houtlijm. 
Speciaal geschikt voor het verspuiten van 
Houtlijm 1KD3 Spray en Houtlijm V7. Het 
drukvat A12 dient aangesloten te worden 
op een compressor. 

DRUKVAT A8 
HOUTLIJM SPRAY

Pneumatisch drukvat 8 liter voor het 
opbrengen van witte PVAc houtlijmen 
met universeel pistool. Geschikt voor 
de houtlijm varianten 1KD2, 1KD2 Snel, 
1KD3 en 1KD4. Het drukvat A8 dient 
aangesloten te worden op een com-
pressor. 

* De apparaten op deze pagina worden
rechtstreeks vanaf de leverancier geleverd 
inclusief instructies. 
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CLEANERS

Bijlard Citronel is een professionele, biologische 
cleaner op basis van citrus-terpenen. Deze citronel 
cleaner is uitermate geschikt voor het ontvetten 
en reinigen van vele ondergronden en voor het 
verwijderen van contactlijm-, inkt-, olie- en 
vetresten. De Citronel cleaner is ook verkrijgbaar in 
een blik van 5 liter.

Bijlard cleaner CS 60 is een cleaner die uitstekend 
geschikt is voor het verwijderen van alle natte lijm-
resten en vele opgedroogde lijmresten.

CS60  
5 L

CITRONEL  
500 ML EN 5 L
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UNIVERSEEL
TOEPASBAAR

ACCESSOIRES
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STOFFILTER

MASKER
HALFGELAAT

Bij intensieve toepassing van spuitcontactlijmen wordt 
het gebruik van een halfgelaatsmasker sterk aangeraden. 
Alle Moldex halfgelaatsmaskers zijn gemaakt van zacht 
en huidvriendelijk TPE materiaal en zijn gemakkelijk in 
gebruik. Deze maskers gaan verder dan de normale 
eisen en voldoen aan de hoge Moldex kwaliteitseisen 
op het gebied van veiligheid en comfort. 

DAMPFILTER

Beschermt de handen en het te verlijmen oppervlak 
tegen vervuiling. Gepoederd en ongepoederd leverbaar. 

HANDSCHOENEN
LATEX

Het stoffilter is geschikt voor het Moldex halfgelaats-
masker. Door de plooifiltertechnologie heeft de 
gebruiker minder ademweerstand voor extra comfort. 

Het dampfilter is geschikt voor het Moldex halfgelaats-
masker. Door de plooifiltertechnologie heeft de 
gebruiker minder ademweerstand voor extra comfort. 



39

Professionele kitspuit geschikt voor kokers.

KITPISTOOL CHILTON 

KITPISTOOL PRO 2000

Volledig gesloten lichtgewicht kunststof 
kitspuit voor kokers. 

LIJMKRAAN ERGO 30

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

337033 TensorGrip L12 spuitbus 500 ml 10

337034 TensorGrip L12 drukvat 22 liter 10

340424 TensorGrip L17 spuitbus 500 ml 10

340425 TensorGrip L17 drukvat 22 liter 10

337035 TensorGrip L19 spuitbus 500 ml 11

337036 TensorGrip L19 drukvat 22 liter 11

337037 TensorGrip L21 spuitbus 500 ml 11

337038 TensorGrip L21 drukvat 22 liter 11

337039 TensorGrip L22 spuitbus 500 ml 12

337040 TensorGrip L22 drukvat 22 liter 12

337041 TensorGrip L24 spuitbus 500 ml 12

337042 TensorGrip L24 drukvat 22 liter 12

337043 TensorGrip L29 spuitbus 500 ml 13

337044 TensorGrip L29 drukvat 22 liter 13

337045 TensorGrip L31 spuitbus 500 ml 13

337046 TensorGrip L31 drukvat 22 liter 13

337047 TensorGrip L40 spuitbus 500 ml 14

337048 TensorGrip L40 drukvat 22 liter 14

TENSORGRIP
De artikelnummers op deze pagina zijn terug te vinden op onze website 
www.baars-bloemhoff.nl en rechtstreeks te bestellen. Uit voorraad leverbare 
artikelen worden, mits voor 17:00 uur besteld, de volgende leverdag bezorgd. 
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Artikelnummer Productnaam Bladzijde

144301 Bijlard Contactkit 10 liter 22

144302 Bijlard Contactkit 25 liter 22

144303 Bijlard Contactkit 5 liter 22

171834 Bijlard Contactkit 1 liter 22

221672 Bijlard Contacttix 5 liter 22

144307 Bijlard Spuitlijm rood 25 liter 23

144308 Bijlard Spuitlijm transparant 25 liter 23

144309 Bijlard Verdunner 5 liter 23

325711 Bijlard Spuitlijm rood 10 liter 23

325710 Bijlard Spuitlijm transp 10 liter 23

340134 Bijlard Houtlijm 1kd2 flacon 500 gram 24

144273 Bijlard Houtlijm 1kd2 5 kg 24

144293 Bijlard Houtlijm 1kd2 10 kg 24

307490 Bijlard Houtlijm 1kd2 25 kg 24

340135 Bijlard Houtlijm 1kd2 snel flacon 500 gram 24

150490 Bijlard Houtlijm 1kd2 snel 10 kg 24

307491 Bijlard Houtlijm 1kd2 snel 25 kg 24

340136 Bijlard Houtlijm 1kd3 flacon 500 gram 24

144298 Bijlard Houtlijm 1kd3 5 kg 24

144296 Bijlard Houtlijm 1kd3 10 kg 24

307492 Bijlard Houtlijm 1kd3 25 kg 24

340138 Bijlard Houtlijm 1kd3 Spray 10 kg 25

340137 Bijlard Houtlijm 1kd4 flacon 500 gram 25

307493 Bijlard Houtlijm V7 25 kg 25

340139 Bijlard Houtlijm V7 5 kg 25

144289 Bijlard Hotmelt HG90 naturel 25 kg 26

320039 Bijlard Hotmelt HG90 wit 25 kg 26

De artikelnummers op deze pagina zijn terug te vinden op onze website 
www.baars-bloemhoff.nl en rechtstreeks te bestellen. Uit voorraad leverbare 
artikelen worden, mits voor 17:00 uur besteld, de volgende leverdag bezorgd. 

BIJLARD
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Artikelnummer Productnaam Bladzijde

340141 Bijlard Hotmelt HG90 transparant 20 kg 26

144290 Bijlard Hotmelt HH103 nat p/ds naturel 15 kg 26

151588 Bijlard Hotmelt HH103 p/ds transparant 11,5kg 26

145529 Bijlard Hotmelt HH103 p/ds wit 15 kg 26

144275 Bijlard Construction sealer 60 grijs 290 ml 27

144278 Bijlard Construction sealer 40 transparant 290 ml 27

144279 Bijlard Construction sealer 60 wit 290 ml 27

145424 Bijlard Construction sealer 60 zwart 290 ml 27

156910 Bijlard Construction sealer hightack 290 ml 27

168805 Bijlard Construction sealer 60 bruin 290 ml 27

144280 Bijlard Construction sealer 60 wit 600ml 27

147159 Bijlard Lijm PU-bond 310 ml 28

147443 Bijlard Lijm PU-TX 310 ml 28

149473 Bijlard Primer CS 60 zwart 1 liter 29

220257 Bijlard Primer HPL 500 ml 29

315427 Bijlard CS Floor & Wall 20 kg 30

340140 Bijlard CS Floor & Wall 10 kg 30

144282 Bijlard Laklijm V3 emmer 10 kg 30

144283 Bijlard Laklijm V3 flacon 500 gram 30

314087 Bijlard Drukvat op wielen 31

319684 Bijlard Membraampomp 31

340890 Bijlard Drukvat A12 33

340891 Bijlard Drukvat A8 33

APPARATEN

De artikelnummers op deze pagina zijn terug te vinden op onze website 
www.baars-bloemhoff.nl en rechtstreeks te bestellen. Uit voorraad leverbare 
artikelen worden, mits voor 17:00 uur besteld, de volgende leverdag bezorgd. 

BIJLARD

* Deze apparaten worden rechtstreeks vanaf de leverancier geleverd inclusief instructies. 
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Artikelnummer Productnaam Bladzijde

337057 TensorGrip pistool met nozzle 6501 16

337058 TensorGrip pistool met nozzle Lechler 16

337059 TensorGrip pistool met nozzle 4001 16

337060 TensorGrip nozzle lechler 16

337061 TensorGrip nozzle 4001 16

337062 TensorGrip nozzle 6501 16

338429 TensorGrip aerosol trigger 16

337053 TensorGrip slang 4 meter 17

337054 TensorGrip slang 8 meter 17

337055 TensorGrip slang S/S hose 4 meter 17

337052 TensorGrip aandrukrol 75 mm 17

337049 TensorGrip cleaning citrus C101 500 ml 18

337050 TensorGrip cleaning citrus C101 13.7 liter 18

337051 TensorGrip cleaning wipes S500 18

153780 Bijlard Aandrukrol 32

340133 Bijlard Bovenbekerpistool 32

171622 Bijlard Cleaner Citronel spuitbus 500 ml 34

314504 Bijlard Cleaner Citronel 5 liter 34

149328 Bijlard Cleaner CS 60 jerrycan 5 liter 34

338058 Latex handschoenen ongepoederd 38

338059 Latex handschoenen gepoederd 38

338060 Masker stof/damp 38

338061 Stoffilter 38

338062 Dampfilter 38

144291 Kitpistool Chilton 39

340144 Kitpistool Pro 2000 39

340143 Lijmkraan Ergo 30 39

ACCESSOIRES
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LOCATIES

BROEINEST 
EINDHOVEN

BROEINEST 
ROTTERDAM

BAARS & 
BLOEMHOFF 
ROTTERDAM

BAARS & 
BLOEMHOFF 
EINDHOVEN

BAARS & BLOEMHOFF
DISTRIBUTIE CENTRUM
ZAANDAM

BAARS & 
BLOEMHOFF 
AMSTERDAM

BAARS & 
BLOEMHOFF 
UTRECHT

BROEINEST
AMSTERDAM
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Amsterdam  
Aambeeldstraat 10 
1021 KB Amsterdam
T. 075-612 00 99 
E. amsterdam@baars-bloemhoff.nl
 
Eindhoven
Torenallee 45
5617 BA Eindhoven
T. 040-298 43 00
E. eindhoven@baars-bloemhoff.nl

Rotterdam
Zomerhofstraat 71 
3032 CK Rotterdam
T. 010-204 02 22
E. rotterdam@baars-bloemhoff.nl 

Utrecht
Laagraven 44
3439 LK Nieuwegein
T. 030-288 21 34
E. utrecht@baars-bloemhoff.nl
 
Zaandam (Magazijn)
Rijshoutweg 12
1505 HL Zaandam
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Voor 17:00 uur besteld, volgende leverdag in huis.

M
e

e
r 

d
an

 4
0

0
0

 p
ro

d
u

c
te

n
 o

n
lin

e
 b

e
sc

h
ik

b
aa

r.

CONTACT 



48

DE GESCHIKTE 
OPLOSSING 

VOOR IEDERE 
VERBINDING EN 

AL ONZE 
MATERIALEN

www.baars-bloemhoff.nl


