
Tabel Fibo-Trespo
De achterzijde (backing) van Fibo-Trespo dient ten alle tijden geprimerd te worden 

met Bostik Prep M ter plaatse van de lijmlaag.

      TYPE  
      WANDEN

Bestaand 
Tegelwerk

Metal 
stud

Gecacheerd 
isolatie- 

materiaal

Bouw-
plaat

Wand-
egalisatie

W-140

Gips- 
blokken

Loszittende 
scheidings- 

lagen

(mechanisch regelwerk)

Aluminium Wedi- 
stroken Hout
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Ontvetter Bostik 
Cleaner I

- - - - - - - - -

Mechanisch 
regelwerk

- - - - - - - - -

Primer - Prep M - - Primer Q Primer Q
Afhankelijk  
regelwerk

Prep M - Primer Q

Droogtijd 5 min
10 - 15 

min
- - 2 uur 2 uur

Afhankelijk  
primer

10 - 15 min - 2 uur

Bostik Cleaner I is bedoeld als reiniger en 
ontvetter van gesloten ondergronden 
zoals keramiek, voordat op deze 
ondergronden Bostik producten, zoals 
lijmen en afdichtingsmiddelen worden 
toegepast.

BOSTIK HOTLINE

Smart help NL  +31 (0)73 6 244 244
       +31 (0) 162 491 000
Smart help BE +32 (0)9 255 17 17

Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoekingen, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de documentatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor 
onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan op grond van deze 
documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze verkopen en leveringen zijn van toepassing onze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.

Deze washprimer is een 
voorbehandeling, in 
één stap, van gesloten 
ondergronden waaronder 
metaal en verschillende 
kunststoffen.

Bostik Primer Q is een 
vloeibaar voor-strijkmiddel 
op polyurethaan-basis ter 
verbetering van de hechting 
van Bostik lijmen op diverse 
poreuze ondergronden.

https://www.bostik.com/nl/netherlands/Bostik-products/Cleaner_I_Reinigingsmiddelen
https://www.bostik.com/nl/netherlands/Bostik-products/prep-m-voorbehandelingsmiddelen
https://www.bostik.com/nl/netherlands/Bostik-products/Primer_Q_Primers

