
DE BESTE BASIS 
VOOR DE 
TEGELZETTER.
MAAK KENNIS MET DE KIWITZ FAMILIE.



Aangenaam, 

Als bouwpartner bedient het familiebedrijf Kiwitz de professionele tegelzetter al sinds 

1954 met haar systemen, diensten en producten. Als specialist in het vakgebied van 

de tegelzetter doet Kiwitz dat op een unieke en betrokken wijze. Daarmee kunnen wij 

met recht zeggen: Wij doen het anders! 
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Tegel-

lijmen

Voeg-

mortels

Specialties

Waarom starten wij bij Kiwitz iedere dag vol energie?

Wij houden van mooie duurzame bouwwerken en zetten 

daarom bouwprofessionals in hun kracht om topwerk af te 

leveren. Wij geloven in de kracht van de driehoek kennis, 

vakmanschap en de juiste, betrouwbare materialen.

Hoe maken we dit waar?

Wij bieden onze klanten zekerheid bij hun projecten en 

willen daarmee een betrouwbare, eigentijdse partner zijn. 

We doen ons uiterste best voor:

•  Hoogwaardige producten met uitstekende 

verwerkingseigenschappen 

• Het invullen van oprecht partnerschap

•  Aandacht voor de uitdagingen en omstandigheden 

waarin onze klanten werken.

Waarmee maken we dit waar?

In deze brochure is een assortiment weergegeven voor 

tegelzetters/vakmannen dat veel te bieden heeft. Het 

assortiment is ruim doordat het niet alleen standaard-

productgroepen bevat (primer, tegellijm, voeg) maar ook 

complementaire producten die wekelijks worden ingezet 

op projecten zoals hardstenen dorpels, tegelelement-

platen en voegcoating. Maar niet alleen voor de breedte 

van het assortiment moet u bij Kiwitz zijn, ook voor de 

diepte: unieke, soms zeer specialistische producten en 

systemen helpen om kwalitatief goed en duurzaam 

tegelwerk te kunnen realiseren. 

Multichannel

De hedendaagse ontwikkelingen bieden u de 

mogelijkheid om zelf de manier en het tijdstip te kiezen 

waarop u met Kiwitz contact zoekt: 24/7. Al onze 

inspanningen zijn erop gericht om het onze klanten zo 

makkelijk en aangenaam mogelijk te maken. Of u nu in 

contact staat met uw account manager, een vraag heeft 

aan onze binnendienst, een systeemadvies zoekt in de 

advieswizard op www.kiwitz.nl of een bestelling plaatst 

via de webshop. U kunt erop rekenen dat we ons hier in 

blijven ontwikkelen en verbeteren. 

K E NN I S

V A KMAN S C H A P MA T E R I A A L



PRIMERS
De basis voor een succesvol project. 

Een goed begin is het halve werk! Dit geldt zeker in de keuze voor de juiste primer. 

Doe geen concessies in deze keuze en gebruik de beste primers die er in de markt 

verkrijgbaar zijn.

Als tegelzetter krijg je te maken met diverse ondergronden. De juiste primer  

zorgt er niet alleen voor dat de aanwezige stof op de ondergrond gebonden wordt, 

maar voorkomt ook een te snelle droging van de tegellijm en/of andere volglagen. 

Tevens zorgen primers voor een optimale hechtbrug op de ondergrond voor de  

mortels of tegellijmen en verbeteren ze de kwaliteit van de ondergrond.

Kiwitz primers zijn de basis voor een succesvol project!
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PRM 110

Primer

•  Primer voor alle zuigende ondergronden

•   Verbetert de hechting op de ondergrond

•  Klaar voor gebruik

•   Sneldrogend

•   Kleur: rood

•   Verpakking: 10 ltr can

PRM 120

Primer

•   Hechtlaag voor niet-zuigende ondergronden

•   Klaar voor gebruik

•   Sneldrogend

•   Uitsluitend voor binnen

•   Geschikt voor tegel over tegel en hout

•   Kleur: lichtrood

•   Verpakking: 1 kg fl acon en 5 kg emmer

PRM 160

Hechtemulsie

•   Universele bouwdispersie voor: 

    -  het vervaardigen van aanbrandlagen

    - het samenstellen van hechtlagen (cementpapje)

    - mortelverbeteringen (meer elasticiteit, minder stof )

•   Hooggeconcentreerd

•   Kleur: melkachtig wit

•   Verpakking: 10 kg can

  |   5

PRM 125

Primer

•   Hechtlaag voor zuigende en niet-zuigende ondergronden

•  Klaar voor gebruik

•   Sneldrogend

•   Voor muren en vloeren, binnen- en buitentoepassing

•   Hoge hechtsterkte op gladde en dichte ondergronden

•   Kleur: lichtrood

•   Verpakking: 1 kg fl acon, 5 kg en 10 kg emmer



MORTELS
Een vlakke ondergrond voor strak tegelwerk. 

Zonder een goede vlakke ondergrond, geen strak tegelwerk. Toepassing van grote en 

zeer grote tegels (XXL) stellen extra hoge eisen aan de vlakheid van de ondergrond. 

Voor elke ondergrond de juiste oplossing. Gebruik mortels die ook geschikt zijn voor 

natte ruimtes en die de standaard zetten in gebruiksgemak.

De zelfnivellerende vloeregalisatiemortels van Kiwitz vullen gaten en niveauverschillen 

in een vloer perfect op.

Met de wanduitvlakmortels leg je bovendien de basis voor strakke en vlakke wanden. 

Tijdsdruk? Geen probleem. Ook voor deze projecten heeft Kiwitz het juiste antwoord.

Kiwitz mortels vormen de basis voor vlak en strak tegelwerk!
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MRT 230

Vloeregalisatiemortel

•   U itstekende vloei-eigenschappen

•   Zelfnivellerend

•   Laagdikte bereik: 2-30 mm

•   Verpompbaar

•   Beloopbaar na ca. 4 uur

•   Betegelbaar na ca. 24 uur

•   Scheur- en spanningsvrije uitharding

•   Alleen voor binnentoepassing

•   CT-C25-F5 conform EN 13813

•   Kleur: lichtgrijs

•   Verpakking: 20 kg zak

MRT 320

Wanduitvlakmortel

•   Eenvoudig op te brengen, makkelijk af te werken

•  Snel uithardend

•  Binnen en buiten toepasbaar

•  Geschikt voor natte ruimtes

•  Stofarm

•  Betegelbaar na 3-4 uur

•  Laagdikte bereik 2-30 mm

•  Gering verbruik per vierkante meter

•  CS III conform EN 998-1

•  Kleur: grijs

•  Verpakking: 20 kg zak
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MRT 250

Vloeregalisatiemortel

•   Uitmuntende vloei-eigenschappen

•   Snelle uitharding

    - Beloopbaar na ca. 2 tot 4 uur /  Betegelbaar na ca. 6 uur

•   Zeer glad oppervlak, uitermate geschikt als ondergrond voor:

    Betegelingen, parket, vloerbedekking, PVC en linoleum

•   Zelfnivellerend

•   Laagdikte bereik: 1-10 mm

•   Verpompbaar

•   Scheur- en spanningsvrije uitharding

•   Alleen voor binnentoepassing

•   CT-C30-F6 conform EN 13813

•   Kleur: grijs

•   Verpakking: 25 kg zak

QUALITY

MRT 330

Snel uithardende uitvlakmortel

•   Zeer geschikt voor renovatieprojecten

•   Geeft een krimparme en watervaste laag

•   Makkelijk te verwerken: is spuitbaar, licht af te reien

•   Sneldrogend: Betegelbaar na 3-4 uur

•   Geschikt voor natte ruimtes

•   Laagdikte bereik: 

- 4 tot 30 mm (wand) tot 50 mm (vloer)

•  CS IV conform EN 998-1

•  Kleur: grijs

•  Verpakking: 20 kg PE-zak

4-30 mm



AFDICHTINGS 
PRODUCTEN
De betrouwbare combinatie voor echt waterdichte constructies. 

Water dat achter tegels komt, veroorzaakt niet alleen schade aan de tegels en voegen, 

maar ook aan de achterliggende constructie. Kiwitz afdichtingsproducten zijn zeer 

geschikt om in te zetten voor het afdichten van vloeren en wanden ónder tegelwerk.  

De combinatie van pasta, banden en hoeken zorgen voor een waterdichte zekerheid.

Bij terrassen, balkons, zwembaden en industrie is er vaak sprake van een zeer hoge 

water- en/of chemische belasting. Hiervoor heeft Kiwitz maatwerk oplossingen.  

Kijk op www.kiwitz.nl of neem contact met ons op. Telefoon (0315) 270 620.

Kiwitz afdichtingsproducten wanneer het waterdicht moet zijn.
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ADT 210

Afdichtingspasta

•   Afdichtingspasta:

    - Waterdichte laag onder tegelwerk

    - Lijm voor kimband

•   Gebruiksklaar

•   Hoogfl exibel

•   Scheuroverbruggend

•   Voldoet aan EN 14891

•  Kleur: lichtgrijs

•   Verpakking 8 kg emmer

ADT 215

Afdichtingspasta

•   Prijsgunstig

•   Afdichtingspasta:

    - Waterdichte laag onder tegelwerk

    - Lijm voor kimband

•   Gebruiksklaar

•   Hoogfl exibel

•   Scheuroverbruggend

•   Voldoet aan EN 14891

•  Kleuren: grijs en blauw

•   Verpakkingen 4 kg en 8 kg emmer

ADT 250 

Complete afdichtingsset

•   Voor het waterdicht maken 

van tegelwerk

•   Met afdichtingspasta, kimband, 

wandmanchetten, blokkwast,

hobbymes en handschoenen

•   Een complete afdichtingsset bespaart 

44% qua prijs t.o.v. de losse producten

•   Genoeg voor één douchecel

ADT 901

Afdichtband / -manchet

ADT 901 premium afdichtbanden 

en -manchetten combineren 

afdichting met fl exibiliteit. 

De rubberen kern is 100% 

waterdicht en is zeer elastisch. 

Een extra zekerheid om zettingen 

en bewegingen in de ondergrond 

op te vangen. Aan te brengen in 

combinatie met ADT 210 of 

ADT 215 afdichtingspasta.

ADT 901

Binnen- / buitenhoek

Voorgevormde, elastische 

rubberen binnen- en buitenhoek 

met vlies versterkt. ADT 901 

binnen- en buitenhoeken vormen 

in combinatie met ADT 210 of 

ADT 215 een duurzaam 

waterdichte afdichting van hoeken 

onder tegelwerk. Het materiaal 

heeft een goede elasticiteit.

ADT  903

Kimband (vlies)

Standaard kimband. 

Verstevigingsweefsel voor 

ADT 210 en ADT 215. 

Aanbrengen bij aansluitingen 

wand-vloer en wand-wand. 

Ook in ons assortiment
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PASTA  
TEGELLIJMEN
Klaar voor de start! 

Kiwitz pastalijmen, ook wel dispersielijmen genoemd, zijn hoogwaardige wandtegel-

lijmen met perfecte verwerkingseigenschappen, een hoge fl exibiliteit, een uitstekend 

standvermogen en een hoog rendement.

Met het Kiwitz pastalijm assortiment heeft de tegelzetter kwaliteitsproducten waar-

mee projecten met klein- tot grootformaat wandtegels zeer effi  ciënt verlijmd kunnen 

worden. 

Kiwitz pasta tegellijmen: het gemak dient de tegelzetter!
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LMN 310

Pastalijm voor kleinformaat tegels
 

•  Elastische pastalijm voor kleinformaat tegels (projectlijm)

•  Gebruiksklaar

•  Dunbedlijm

•  Voor wandtegelwerk

•  Voor binnentoepassing

•  D2 volgens EN 12004

•  Kleur: wit

•  Verpakking: 16 kg emmer

LMN 315

Pastalijm voor klein- en middelformaat tegels

•   Universele elastische pastalijm

•   Voor klein- en middelformaat tegels

•   Gebruiksklaar

•   Dunbedlijm

•   Voor wandtegelwerk

•   Voor binnentoepassing

•   D2TE volgens EN 12004

•   Kleur: wit

•   Verpakking: 16 kg emmer

LMN 320

Pastalijm voor groot formaat tegels

•   Hoogwaardige elastische pastalijm

•   Voor middel- en grootformaat tegels

•   Gebruiksklaar

•   Dunbedlijm

•   Voor wandtegelwerk

•   Voor binnentoepassing

•   D2TE volgens EN 12004

•   Kleur: wit

•   Verpakking: 16 kg emmer
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Advies op maat

Via onze advieswizard kun je voor bijna elke toepassing 

en ondergrond een advies op maat genereren. Hierbij 

kun je direct de benodigde hoeveelheid producten 

berekenen en online bestellen. Bij de producten kun 

je ook eenvoudig berekenen hoeveel producten je 

nodig hebt. Bekijk ook de verwerkingsvideo's van Kiwitz 

tegellijm op www.kiwitz.nl/kennisbank/videos/
verwerkingsvideos-tegellijmen/page/1223/



POEDERTEGELLIJMEN
Professionals weten waarom! 

De diversiteit aan ondergronden, het type en formaat tegels en de toekomstige belas-

ting van het tegelwerk maken de keuze voor de juiste tegellijm soms lastig. Want wat 

gebruik je op een calciumsulfaat gebonden (anhydriet)vloer? Welke lijm is geschikt voor 

vloerverwarming? Wat te gebruiken bij natuursteen, op balkons of in zwembaden? Is de 

lijm geschikt voor de wand, de vloer of beide? Kiwitz helpt je daar eenvoudig mee door 

het kernassortiment zeer hoogwaardige poedertegellijmen. Daarmee lever je als tegel-

zetter keer op keer projecten af met een optimaal eindresultaat.

Gestaafd op jarenlange ervaring en doorlopend te innoveren heeft Kiwitz altijd het 

juiste advies in product en toepassing. Dit doen we al meer dan 60 jaar. We blijven 

doorontwikkelen om klaar te zijn voor de vraag van morgen.

Kiwitz poedertegellijmen: gebruik het en je weet waarom!
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LMN 410

Witte natuursteentegellijm

•   Sneluithardende, kristallijn afbindende poederlijm

•   Beloopbaar na ca. 2,5 uur / voegbaar na ca. 3 uur

•   Geschikt voor natuursteen

•   Voor projecten die onder tijdsdruk staan

•   Geschikt voor vloerverwarming

•   Voor binnentoepassing

•   C2FTE volgens EN 12004

•   Kleur: wit

•   Verpakking: 20 kg zak

LMN 510

Basis tegellijm

•   Geschikt als dun- en middelbedlijm

•   Geschikt voor vloerverwarming

•   Voor binnen- en buitentoepassing

•   C2TE volgens EN 12004

•   Kleur: grijs

•   Verpakking: 20 kg zak

LMN 520

Universele tegellijm

•   Universeel toepasbare poederlijm

•   Geschikt als dun- en middelbedlijm

•   Bevat trascement, beperkt de kalkuitbloei

•   Geschikt voor toepassing in zwembaden

•   Geschikt voor vloerverwarming

•   Voor binnen- en buitentoepassing

•   C2TE-S1 volgens EN 12004

•   Kleur: grijs

•   Verpakking: 25 kg zak

LMN 540

Hoogfl exibele  universele tegellijm

•   Hoogfl exibele, universeel toepasbare poederlijm

•   Verhoogd kunststofgehalte, 

uitermate geschikt voor zeer dichte tegels

•   Geschikt als dun- en middelbedlijm, ideaal voor grootformaat tegels

•   Zeer lange open tijd

•   Geschikt voor toepassing in zwembaden

•   Geschikt voor vloerverwarming

•   Voor binnen- en buitentoepassing

•   C2TE-S1 volgens EN 12004

•   Kleur: grijs

•   Verpakking: 20 kg zak

QUALITY
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LMN 920

Tegellijm en afdichtingsmassa

•  Hoogfl exibel en waterdicht (2K)

•  In het bijzonder geschikt voor balkons en terrassen

•   Tijd- en kostensparend

•   Weersonafhankelijke doordroging, ook onder luchtafsluiting

•   Sneluithardend, ook bij lagere temperaturen

•   Geschikt voor onderwater toepassing

•   Bijzonder lichte en smeuïge verwerking

•   C1E / S2 volgens NEN EN 12004

•   Kleur: grijs

•   Verpakking: 18 kg emmer

LMN 580

Dikbed natuursteentegellijm

•   Sneluithardende, kristallijn afbindende poederlijm

•    Geschikt als dun-, middel- en dikbedlijm, voor laagdikten 

tot 30 mm

•   Beloopbaar na ca. 3 uur / voegbaar na ca. 3 uur

•   Voor projecten die onder tijdsdruk staan

•   Geschikt voor (niet-) gekalibreerde 

en/of verkleuringsgevoelige natuursteen

•   Geschikt voor vloerverwarming

•   Voor binnen- en buitentoepassing

•   C1FTE volgens EN 12004

•   Kleur: grijs

•   Verpakking: 20 kg zak

LMN 560

Lichtgewicht tegellijm

•   Hoogfl exibele, lichtgewicht poederlijm

•   Stofarm

•  Laag verbruik per vierkante meter

•   Voegbaar na 12 uur

•   Geschikt als dun- en middelbedlijm, 

ideaal voor grootformaat tegels

•   Zeer lange open tijd

•   Geschikt voor vloerverwarming

•   Voor binnen- en buitentoepassing

•   C2TE-S1 volgens EN 12004

•   Kleur: grijs

•   Verpakking: 15 kg zak
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LMN 570

Tegellijm voor grootformaat tegels

•   Flexibele, snelafbindende dun- en middelbedlijm

•  Ook in te stellen als vloeibedlijm

•   Zeer geschikt voor projecten met grote vloeroppervlakken (retailvloeren)

•  Beloopbaar en voegbaar na ca. 3 uur

•   Volledig belastbaar na 24 uur (woningbouw), bij industrieel gebruik 

en rijverkeer na 4 dagen

•  Voor sectoren die nat zijn en continu onder water liggen

•   Uitermate geschikt voor grootformaat tegels

•   Gemakkelijk te verwerken en lange open tijd (30 min. bij 20°C)

•   Voor binnen- en buitentoepassing

•   C2TE-S1 volgens EN 12004

•   Kleur: grijs

•   Verpakking: 20 kg zak



VOEGMORTELS
Zichtbare kwaliteit. 

Voegmortels hebben meer functies dan alleen een mooie afwerking. Natuurlijk, voegen 

moeten er goed uitzien, ze laten het tegelwerk spreken. Maar naast deze esthetische 

waarde kunnen andere eisen aan voegwerk worden gesteld. In natte ruimtes dient  

de voeg waterafwijzend te zijn. In industriële toepassingen spelen chemische  

bestendigheid en slijtvastheid een rol.

Met het brede assortiment voegmortels heeft Kiwitz het antwoord op iedere afwerking 

van wand- en vloertegelprojecten met een breed pakket aan eigentijdse kleuren.  

Kiwitz voegmortels zijn duurzaam en zien er goed uit.

Kiwitz voegmortels: de kroon op je tegelwerk.
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VGC 850

Voegcoating

•   7 kleuren standaard leverbaar!

•   Dé oplossing voor hardnekkige 

schimmelvlekken

•   Uitslijpen van oude voegen niet 

meer nodig

•   Levert een constante voegkleur en 

daarmee een egaal uiterlijk van het tegelwerk

•   Voorkomt vervelende discussies/geschillen

•   Uitermate geschikt voor renovatie

•   Makkelijk te verwerken

VGM 470

Cementgebonden voegmortel

•  Geschikt voor wand- en vloertegelwerk

•  Geschikt voor binnen- en buitentoepassing

•  Geschikt voor vloerverwarming

•   Laagdiktebereik: 1-10 mm

•   Scheurvrije, spanningsarme uitharding

•   Wachttijd na aanmaken ca. 5 min.

•   Verwerkingstijd ca. 60 min.

•   Afbindtijd ca. 24 uur (hydraulische afbinding)

•   Belastbaar na 24 uur

•   Verwerkingstemperatuur tussen +5 °C en +35 °C

•   Verpakking: 5 kg doos

VGM 477

Snelafbindende cementgebonden voegmortel

•  Geschikt voor wand- en vloertegelwerk

•  Geschikt voor binnen- en buitentoepassing

•  Geschikt voor vloerverwarming

•  Laagdiktebereik: 2-10 mm

•  Snelle, scheurvrije, spanningsarme uitharding

•  Wachttijd na aanmaken ca. 3 min.

•  Verwerkingstijd ca. 30 min.

•  Afbindtijd ca. 3 uur (hydraulische afbinding)

•  Belastbaar na 24 uur

•  Verwerkingstemperatuur tussen +5°C en +25°C

•   Verpakking: 5 kg doos

GEEN 
KLEURVERSCHIL

MET KIWITZ 

VGC 850!

Cementgrijs Donkergrijs Antraciet Beigebruin Leembruin Reebruin Cottobruin

Grijs Cementgrijs StofgrijsZilvergrijs

Cacaobruin MosgrijsNotenbruin Terrabruin

Middelgrijs Donkergrijs Antraciet Zwart

GrijsManhattan Jasmijn

ZilvergrijsWit Beige JasmijnVanillewitWit Ivoorwit

ManhattanZandbeigeBahama Caramel

Donkergrijs AntracietWarmgrijs

Wit Créme Lichtgrijs Grijs

Kleuren weergegeven in deze brochure kunnen om druktechnische redenen afwijken van de daadwerkelijke kleur na verwerking van het product.
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Al onze voeg -

mortels voldoen 

aan de NEN-EN 13888, 

de Europese norm 

inzake voegmortels 

voor tegelwerk. 
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weber.fug 873
Industriële voegmortel

Cementgebonden voegmortel 

voor voegen van 3 tot 15 mm 

•   Hoge mechanische en chemische weerstand

•   Bestand tegen hogedruk reinigers

•   Voor binnen en buiten

•   Geschikt voor wand- en vloertegelwerk

•   Geschikt voor zwembaden

•   CG2WAr volgens EN 13888

•   Kleur: middelgrijs

•   Verpakking: 25 kg zak

Middelgrijs

weber.fug 877

Flexvoegmortel

Cementgebonden 

voegmortel voor voegen 

van 2 tot 20 mm

 

•  Snel afbindend

•  Hoog kunststofgehalte

•  Voor binnen en buiten

•   Geschikt voor wand- en vloertegelwerk

•  CG2WAr volgens EN 13888

•  Diverse kleuren leverbaar

•  Verpakking: 5 en 15 kg zak 

AntracietCementgrijsZilvergrijs Middelgrijs

weber.xerm 848

Epoxy voegmortel

2K-epoxy lijm- en voegmortel 

voor voegen van 3 tot 20 mm

 

•   Geschikt voor hoge chemisch belasting

•   Oplosmiddelvrij

•   Hoge hechtsterkte

•   Voor binnen en buiten

•   Geschikt voor wand- en vloertegelwerk

•   R2TE volgens EN 12004

•   RG volgens EN 13888

•  Diverse kleuren leverbaar

•   Verpakking: 4 kg emmer

MiddelgrijsGrijs-beige

Wit Zilvergrijs Donkergrijs

weber.fug 870

Voegmortel

Cementgebonden voegmortel 

voor voegen van 1 tot 6 mm
 

•  Universeel toepasbaar

•  Eenvoudige verwerking

•  Voor binnen en buiten

•  Geschikt voor natte ruimtes

•   Geschikt voor wand- en vloertegelwerk

•  CG1 volgens EN 13888

•  Diverse kleuren leverbaar

•  Verpakking: 5 en 25 kg zak

Lichtgrijs ManhattanZilvergrijs

Edelwit Pergamon Bahama-
beige

weber.fug 875 F

Sneluithardende 

premium 

voegmortel

Cementgebonden 

voegmortel voor voegen 

van 1 tot 6 mm

•   Universeel toepasbaar

•   Voor natuursteen en 

zeer dichte tegels

•   premium voeg, superstrakke 

oppervlaktestructuur

•   Water- en vuilafwijzend

•   Eenvoudige verwerking

•   Voor binnen en buiten

•   Geschikt voor wand- en vloertegelwerk

•   Geschikt voor natte ruimtes

•   CG2WAr volgens EN 13888

•  Diverse kleuren leverbaar

•   Verpakking: 5 kg zak

Havanna-

bruin

Zwart

Ivoor

Manhattan

Edelwit Bahama-
beige

Lichtgrijs

Middelgrijs Cementgrijs

Zilvergrijs

Caramel Noten bruin

Donkergrijs

Terracotta- 
bruin

Voegmortels op maat voor de klus

De meeste voegmortels die je bij ons kunt kopen, 

worden geleverd in verpakkingen van 5 of 15 kg. Bij een 

badkamer of wc heb je vaak weinig voeg nodig en dan 

zijn dit ideale verpakkingen om mee te werken. Tegellijm 

leveren wij bijvoorbeeld in grotere verpakkingen omdat 

je hier ook meer van nodig hebt bij een badkamer of wc. 

Zo zorgen wij ervoor dat alle randvoorwaarden aanwezig 

zijn om de klus soepel te laten verlopen. De voegmortels 

hebben een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. 

Met een zeer gunstig verbruik haal je het maximale 

rendement uit de voegmortels.  

Kleuren weergegeven in deze brochure kunnen om druktechnische redenen afwijken van de daadwerkelijke kleur na verwerking van het product.



KITTEN
Flexibel en dicht! 

Het tegelwerk is pas af wanneer de inwendige hoeken, de aansluitingen op het sanitair  

én de voeg rond de afvoer betrouwbaar zijn afgedicht. Met de kitten van Kiwitz realiseer  

je deze perfecte afwerking. 

De elastische kitten van Kiwitz zijn afgestemd op de meest voorkomende ondergronden 

en sluiten qua kleur perfect aan op de kleuren van de voegmortels. 

Met de kitten van Kiwitz is uw tegelwerk pas echt af!
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weber.fug 883

Geurneutrale 

siliconenkit voor 

natuursteen

•  Oplosmiddelvrij

•  Voor binnen- en 

buitentoepassing

•   Geschikt voor wand- en 

vloertegelwerk

•  Geschikt voor natuursteen

•  Diverse kleuren leverbaar

•  Verpakking 310 ml koker

weber.fug 881

Geurneutrale 

siliconenkit 
 

•  Oplosmiddelvrij

•   Voor binnen- en 

buitentoepassing

•   Perfecte kleurafstemming 

met voegmortel assortiment

•   Geschikt voor wand- en 

vloertegelwerk

•   Ook geschikt voor kunststof 

sanitair

•  Diverse kleuren leverbaar

•  Verpakking 310 ml koker

•  Duurzaam elastische voegsluiting

•   Neutraal vernettend, zonder geuroverlast verwerkbaar

•  Hoge UV- en water bestendigheid

•  Voor binnen- en buitentoepassing

•  Niet overschilderbaar

•  Optimale hechting op geglazuurde keramiek, glas enz.

•  Hoge rekbaarheid: Elastisch – uiterst rekbaar.

•  Universele lijm en constructievoegkit

•   Voor het verlijmen van alle metalen, houtsoorten, EPDM, 

lood, zink, koper, spiegels, steen, polystyreen, kunststoff en en 

beton en natuursteensoorten

•  Niet geschikt voor het verlijmen van PE en PP

•  Snel uithardend

Drainsealer

2K polyurethaanlijm 

en -kit

•  Oplosmiddelvrij

•   Voor binnen- en buitentoepassing

•   Geschikt voor toepassing in natte ruimten

•  Geschikt voor natuursteen

•   Aan te brengen met Kiwitz Mixer Gun

•  Kleur: grijs

•   Verpakking 50 ml duokoker

Bahama-

beige

Transparant

Havanna-

bruin

Zwart

Caramel Donkergrijs

CementgrijsMiddelgrijs Antraciet

Terracotta-

bruin

Transparant

Edelwit Off  white

Manhattan Trijs

(transparant grijs)
Middelgrijs

Grijs

ZwartEdelwit Grijs

LichtgrijsEdelwit Manhattan 

ManhattanEdelwit Lichtgrijs

Zilvergrijs Pergamon Ivoor 

Ivoor 

Zilvergrijs Lichtgrijs Ivoorwit 

Zilvergrijs Middelgrijs Cementgrijs

ZwartAntracietCementgrijs
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KTN 340

Neutraal uithardende 

siliconenkit

KTN  690 

Universele, 

snel uithardende, 

elastische lijmkit

Kleuren weergegeven in deze brochure kunnen om druktechnische redenen afwijken van de daadwerkelijke kleur na verwerking van het product.

Transparant
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Jackoboard Sabo afbouwset 1.300 x 900 / 600 x 20 mm
Voor afbouw van niet dragende scheidingswanden, bad, douche, wastafel en keuken toepassingen, van geëxtrudeerd 

polystyreenhardschuim met versterkte, gemodifi ceerde mortellaag aan beide zijden.

•  Direct betegel-, plamuur- en bepleisterbaar;

•  Prijzen gericht op palletafname.

Jackoboard Plano
•   Verkrijgbaar in de volgende formaten:

1.300 x 600 x 4 mm

1.300 x 600 x 6 mm

2.600 x 600 x 10 mm

2.600 x 600 x 12,5 mm

2.600 x 600 x 20 mm

2.600 x 600 x 30 mm

2.600 x 600 x 40 mm

2.600 x 600 x 50 mm

2.600 x 600 x 60 mm

2.600 x 600 x 80 mm

 
 
  
Kiwitz hardstenen dorpel
Een mooie en duurzame hardstenen dorpel is de fi nishing touch 

voor vloertegelwerk. In ons assortiment dorpels van de beste 

kwaliteit in de mooiste afwerking.

•  Belgisch/Iers hardsteen dorpels;

•  Voorkomt tocht en warmteverlies;

•  Ideaal voor badkamers;

•  Zeer slijtvast.

•   Verkrijgbaar in de volgende formaten:

1050 x   50 x 20 mm

1050 x   60 x 20 mm

1050 x   70 x 20 mm

1050 x   70 x 30 mm

1050 x   80 x 20 mm

1050 x   90 x 20 mm

1050 x 114 x 20 mm

1050 x 120 x 20 mm

EXTRA'S



UITLEG ICONEN

Alle pictogrammen zijn illustratief en binden Kiwitz niet met uitzondering van de normen, keurmerken en 

veiligheidspictogrammen.

Bepalend voor de verwerkings- en producteigenschappen is het meest actuele productinformatieblad 

die is weergegeven op www.kiwitz.nl. Daar treft u ook andere nuttige productinformatie aan zoals het 

veiligheidsinformatieblad en overige product gerelateerde informatie zoals o.a. verwerkingsfi lmpjes.

Kleuren weergegeven in deze brochure kunnen om druktechnische redenen afwijken van de daadwerkelijke kleur 

na verwerking van het product.’

  Geschikt voor

vloeren

binnen en buiten

  Geschikt voor

vloeren binnen
  Geschikt voor

vloeren en wanden 

binnen

  Geschikt voor

wanden

binnen en buiten

  Geschikt voor

wanden binnen

  Geschikt voor

balkon- en terras-

vloeren

  Geschikt voor

vloeren buiten
  Geschikt voor

vloeren en wanden 

buiten

  Geschikt voor

vloeren en wanden

binnen en buiten

  Geschikt voor

wanden buiten

Kiwitz Premium producten

QUALITY

Voor projecten die 

onder tijdsdruk staan
Stofarm Te verwerken met 

behulp van pompen

Gunstig 

in verbruik

Voor laagdiktes 

van 2 tot 30 mm
Voor laagdiktes 

van 3 tot 30 mm

  CO2-gereduceerd

Voor laagdiktes 

van 1 tot 10 mm

Primer voor 

niet-zuigende 

ondergronden

Tegellijm in 

witte uitvoering

Tegellijm in

grijze uitvoering

Primer voor

zuigende 

ondergronden

Geschikt voor 

natuursteen

2-Komponenten

Hoog

penetratie-

vermogen

Geconcentreerd Hoog

geconcentreerd

Lichtgewicht

Tegel op tegel

Waterbelasting, 

woningbouw
Waterbelasting, 

intensief gebruik

Geschikt voor 

vloerverwarming

Chemisch 

bestendig

Zeer hoge 

hechtsterkte
Extra hoge 

hechtsterkte

Hoogelastisch

Hoge hechtsterkte
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Voegbreedte

1-10 mm

Makkelijk 

in gebruik

 Voegbreedte 

2-10 mm

Voegen

in tegelwerk

Voor zuigende 

en niet-zuigende 

ondergronden

Kijk op 

www.kiwitz.nl 

of neem contact op 

met ons. Telefoon 

(0315) 270 620



•  Voorstrijk & Primer 

•  Lijmen & Kitten 

•  Mortels 

•  Afdichtingsproducten 

•  Gevelhydrofobering 

•  Betonhulpstoffen 

•  Coatings 

•  Reinigingsproducten 

•  Vloerafvoeren 

•  Gereedschappen

Kiwitz B.V.

De Hogenkamp 22

7071 EC Ulft

T: +31 (0)315 270 620

F: +31 (0)315 270 621

E: info@kiwitz.nl

www.kiwitz.nl

Kiwitz, sinds 1954 toeleverancier voor de bouwindustrie.


