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LIJMEN & 
AFDICHTEN
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TEC7

EC 1935/2004

Alles afdichten, monteren en lijmen

uniek hechtingsvermogen

op natte en droge ondergrond 

hoge UV- en schimmelbestendigheid

M
ontage en afdichting

Tec7 is de originele alleskunner. 
Al meer dan 20 jaar is Tec7 de meest gekende kit om te 
lijmen, af te dichten en te bevestigen. Als het écht goed 
moet zijn, grijpen vakmensen en gevorderde klussers 
naar de koker Tec7. En terecht!

Tec7 is de eerste keuze voor 80% van alle toepassingen. 
Tec7 vervangt montagelijm, houtlijm, PU-lijm, 
siliconenkit, acrylaatkit, ...
Snelle uitharding. 

Tec7 patroon 310ML

Tec7 worst 600ML

Tec7 blister 50ML

ALLESKUNNER

Raadpleeg steeds de technische fiche op www.tec7.be
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XEALPRO

X-TACK

transp. transp.

EC 1935/2004

EC 1935/2004

Universele siliconen afdichtingskit

gemakkelijk verwerkbaar, altijd een mooi resultaat

sterk schimmelbestendig

lange levensduur, perfecte hechting

De ene siliconenkit is de andere niet. XealPro is een neutrale, 
veilige siliconenkit met een superieure hechting en een hoge 
schimmelbestendigheid. XealPro bevat geen weekmakers en zal 
nooit uitbloeden of vlekken. Bovendien is XealPro heel eenvoudig 
verwerkbaar. Vanaf nu maakt iedereen perfect gladde voegen!

AFDICHTEN

Extreem monteren zonder ondersteunen

de krachtigste MS-polymeer

tril- en slagbestendig

perfect voor verticale verlijmingen

Aanbrengen, positioneren, vergeten. 
Met X-tack blijft u de baas over alle montages, zonder hulpmiddelen. 
X-tack blinkt uit door zijn extreem hoge aanvangshechting en zijn 
snelle uitharding. Het is de perfecte keuze voor alle verticale en 
hangende montages waarbij afschuiven een probleem is. 

ZWAAR MONTEREN

X-Tack patroon 290ML

XealPro patroon 310ML
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TRANS

TRANS INOX

EC 1935/2004

EC 1935/2004

Transparante universele afdichtingskit

Transparante afdichtingskit met inox-pigmenten

goede verlijming en hechting

hecht ook op natte ondergronden

schimmel- en bacteriebestendig

semi-transparant

weerspiegelt de kleur van de ondergronden

maskeert spleten en kleurovergangen

M
ontage en afdichting

Trans is een hoogkwalitatieve transparante voegkit. 
Trans is de beste keuze voor afdichtingen van doorschijnende 
materialen. Trans behoort tot de topklasse in transparante 
afwerkingskitten.

Trans Inox is een hoogwaardige, semi-transparante afdichtingskit. 
Dat maakt dat de kit in dunne lagen transparant is, maar 
metaalkleurig ondoorschijnend wordt in dikkere lagen. Dat biedt veel 
voordelen bij het afdichten van (dikkere) voegen in metaalkleurige 
materialen, of bij overgang tussen verschillend gekleurde 
ondergronden.

TRANSPARANT

KAMELEONEFFECT

Trans Inox patroon 
310ML

Raadpleeg steeds de technische fiche op www.tec7.be

Trans patroon 310ML

Trans blister 50ML
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ROCK
Alles transparant en elastisch afdichten

Verankeren - bevestigen - monteren - herstellen

perfecte hechting op natuursteen en glas

extreme UV- en weerbestendigheid

bloedt niet uit, geen vlekvorming

2-componenten chemisch anker

weerstaat hoge krachten

verwerkingstemperatuur van -5°C tot +40°C

Rock is een veilige en zeer goed hechtende transparante 
afdichtingskit die speciaal ontwikkeld werd voor toepassingen met 
natuursteen.

Professioneel chemisch anker voor een doeltreffende bevestiging 
en montage in alle bouwmaterialen, zoals beton, volle én holle 
steen, cellenbeton, … Kan ook gebruikt worden als vulmiddel voor 
overbodige boorgaten e.a.

Rock patroon 310ML

Anchor patroon 280ML

NATUURSTEEN & GLAS

VERANKERENANCHOR
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Harde breedspectrum secondelijm

Versnelt de uitharding van Super

professionele cyanoacrylaatlijm

verbetert hechting op poreuze oppervlakken

lage viscositeit 

voor snelle verlijming en herstelling

Super overtreft de gangbare huis-, tuin- en keukensecondenlijm met 
een superieure hechting en een breed gebruiksspectrum.

Super Aktivator versnelt het uitharden, zowel op poreuze als gladde 
oppervlakken.

Super 
10ML-20ML-50ML 

Raadpleeg steeds de technische fiche op www.tec7.be

SUPER

SUPER AKTIVATOR

M
ontage en afdichting

SUPERIEURE HECHTING

Super Aktivator 200ml
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FOAMTACK

TECRYL

Voor isolerende montage van cellenbeton, 
plaat-en constructiematerialen

Professionele schilderskit

Krachtige verlijming

Na 1 uur overschilderbaar

Lage expansie

Non-crack

Voor binnen en buiten

Veilig op alle bouwmaterialen

De eerste keuze voor alle montages en verlijmingen waar snelheid, 
kracht en isolerend vermogen belangrijk zijn. Goede hechting op 
alle bouwmaterialen, met uitstekend thermisch en akoestisch 
isolatievermogen. 

Tecryl is een professionele acrylaatkit voor het afkitten en vullen van
alle bouwmaterialen. De formulering staat garant voor een perfecte 
afwerking met alle types verf, beits of lak: met weinig tot geen risico 
op reacties zoals lakbarsting of -verkleuring. Tecryl hardt uit tot een 
plastische consistentie die perfect de uitzetting en beweging van de 
ondergrond volgt, maar niet lost of scheurt.

FoamTack 750 ML
FoamTack PRO 750 ML

LIJMSCHUIM

ACRYLAATKIT

Tecryl 310ML
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PT7
Transparante hechtingsprimer

Voor lijmen en lakken op moeilijke materialen

Verhoogt de hechting aanzienlijk op moeilijke materialen.

PT7 200ml

Raadpleeg steeds de technische fiche op www.tec7.be

M
ontage en afdichting
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REINIGEN &
ONTVETTEN
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REMOVE ALL
Reiniger voor hardnekkige chemische vervuiling

uitgehard PUR-schuim

kit- en lijmresten

graffiti, verven en lakken

Remove All dringt door vervuiling en verbreekt de 
hechting op de ondergrond. Oude verflagen komen los, 
uitgeharde kit lost van de ondergrond en resten PU-
schuim verweken zodat ze eenvoudig te verwijderen zijn. 
Remove All is milieuvriendelijk en eenvoudig in gebruik.

Brandveilig, verwijdert zeer moeilijke 
oppervlakteverontreinigingen, zoals uitgeharde kitten, 
PU-schuim, verven en lakken, roetaanslag, ... 

Remove All 50ML

HARDNEKKIGE VERVUILING Reinigen en ontvetten

Raadpleeg steeds de technische fiche op www.tec7.be

Reinigen en ontvetten
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HP CLEAN
Krachtige reiniger met dieptewerking

voor natuurlijke vervuiling

H.A.C.C.P. gecertificeerd

solvent- en zuurvrij, veilig op alle materialen

HP Clean is een geconcentreerde reiniger en ontvetter 
voor alle natuurlijke vervuilingen. Reinigen van 
alle oppervlakken: muren, vloeren, kunststoffen, 
natuursteen, hout, ... Reiniging van alle voertuigen 
(binnen en buiten): auto, moto, caravan, boot, …
Reiniging van zwaar vervuild textiel. Solventvrij 
ontvetten van werkstukken voor verlijming, afdichting, 
laswerken, coating, … 

HP Clean 1L - 5L - 25L - 210L

ALLESKUNNER
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MULTICLEAN

CA CLEAN

Raadpleeg steeds de technische fiche op www.tec7.be

Verwijdert roest, kalk en cementsluier

klaar voor gebruik in schuimtrigger

veilig voor RVS, rubber, keramiek, kunststof

H.A.C.C.P. gecertificeerd

Ca-Clean is klaar voor gebruik met deze schuimtrigger. Door 
schuimvorming is een langere inwerking mogelijk. Veilig voor RVS, 
rubberdichtingen, keramiek, kunststof, … . 
Ca-Clean is HACCP-conform.

VEILIGE KALKREINIGER

Ca clean 1L

Reinigen en ontvetten

Krachtige universele schuimreiniger

reinigt, ontvet, doet glanzen

veilig op bijna alle materialen

perfecte ontvetting voor verlijmingen

Multiclean is een universele schuimreiniger voor alle vlakke en 
gladde ondergronden. Dankzij het neutrale karakter is Multiclean 
overal bruikbaar.

Multiclean 500ML

SNEL & EENVOUDIG
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SCRUB

TEC7 CLEANER

Krachtige schuurcrème voor gladde, harde oppervlakken

reinigt, vernieuwt en beschermt in één handeling

huidvriendelijk en biologisch afbreekbaar

H.A.C.C.P. gecertificeerd

Scrub is een reinigings- en schuurcrème voor gladde, harde 
oppervlakken. Laat een waterafstotende beschermlaag achter.

VEILIGE SCHUURCRÈME

Scrub 500ML

Universele reiniger en ontvetter

afwerken van lijmranden, voegen en naden

reinigen van gereedschappen

verwijdert niet-uitgeharde Tec7, Flex en X-tack

Tec7 Cleaner is dé partner voor alle TEC7-kitten. Deze veilige 
solventreiniger zorgt voor een vetvrije ondergrond waarop een 
perfecte hechting mogelijk is.

DÉ TEC7 PARTNER

Tec7 Cleaner
500ML - 5L - 25L
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SCARABEE

POWERWIPES
Reinigingsdoekjes voor extreme vervuiling

non-woven textiel

geïmpregneerd met een krachtige reiniger

snelle werking

De Power Wipes bieden de kracht van een sterke reiniger in 
gebruiksklare zachte doekjes. Met glycerine, lang houdbaar.

Power Wipes 
50st - 150st

SNELLE WERKING

Verwijdert hardnekkige vervuiling

in combinatie met Tec7 reinigers

kan tot 5 maal herbruikt worden

De Scarabee heeft een licht schurende werking voor het supersnel 
verwijderen van hardnekkige vlekken op de meeste harde 
oppervlakken. Dubbelzijdige werking: schuurspons aan de ene kant 
en gecomprimeerde microcellulaire melamine aan de andere kant. 
Ideaal in combinatie met Tec7-reinigers.

DE TEC7 WONDERSPONS

Raadpleeg steeds de technische fiche op www.tec7.be

Reinigen en ontvetten
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SMEER &
OPPERVLAKTEBESCHERMING
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GT7
Unieke multispray van topkwaliteit

kruipolie - smeren - reinigen

roestbestrijder

en nog veel meer!

GT7 is een écht TEC7-product. Eén product, veel 
toepassingen. Innovatief, zeer hoge kwaliteit. GT7 is een 
zeer veelzijdige spray die een pak ruimte vrijmaakt in 
uw magazijnrekken:

• diep-penetrerende vochtverdringer
• krachtige roestbestrijder
• kruipolie: maakt los wat vast zit
• hoogwaardig smeermiddel
• contactspray: perfecte elektrische contacten
• reiniger
• bescherming van alle oppervlakken

PROFESSIONELE MULTISPRAY Sm
eer en oppervlaktebescherm

ing

GT7 
200ML - 400ML - 600ML 

Raadpleeg steeds de technische fiche op www.tec7.be
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XILICON

GALVATECH

100% zuivere siliconespray

Zinkspray

transparante droogsmering

95% zuiver zinkpoeder

vlekkeloze bescherming

Sneldrogend en watervast

water- en vochtafstotend

Kan overlakt worden

De aangebrachte film is uiterst dun, helder, duurzaam, niet 
ontvlambaar, reukloos, vlekvrij en doeltreffend op alle metaal, rubber, 
hout, leder, kunststof, lak, verf, textiel, vinyl... 
Deze droogsmerende film verzuurt, vervliegt of verhardt niet en belet 
het aanvriezen.

DROGE SMERING

Xilicon 400ML

Raadpleeg steeds de technische fiche op www.tec7.be

Galvatech 400ML
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AQUASTOP LIQUID

AQUASTOP PASTE

Vloeibaar waterdichtingsmembraan

halfvloeibare, zelfnivellerende MS-polymeer

milieuvriendelijk en bijna geurloos

eenvoudig in gebruik

Aquastop Liquid is een halfvloeibaar, zelfnivellerend MS-polymeer 
dat na uitharding een 300% rekbaar en 100% waterdicht membraan 
vormt. Aquastop Liquid vervangt de meeste producten zoals vloeibare 
rubbers, teercoatings, ... .

100% WATERPROOF

Aquastop liquid
750ML - 4L - 10L

Milieuvriendelijke waterdichtingspasta

perfect waterdichtingsmembraan

uitstekende hechting op de meeste bouwmaterialen

bevat geen bitumen en solventen

Aquastop Paste is een vullende MS Polymeer pasta voor herstelling, 
verlijming en waterdichting en vervangt de meeste bestaande 
producten zoals vloeibare rubbers, teercoatings, ... . 
Aquastop Paste is een stijvere pasta dan het halfvloeibare Aquastop 
Liquid. Dat maakt het uitermate geschikt voor toepassingen waar 
een grotere dikte nodig is zoals bij scheuren en overgangen tussen 
materialen. 
Het maakt ook toepassingen mogelijk op verticale oppervlakken.

100% WATERPROOF

Aquastop paste
750ML - 4L
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AQUASEAL

ROOF

Waterdichting en verlijming in één product

geschikt voor verticale toepassingen

hoge aanvangshechting

binnen en buiten, van kelder tot dak

Aquaseal is een stijve MS-polymeer voor waterdicht herstellen, vullen 
en verlijmen. Aquaseal is een milieuvriendelijk product: vrij van 
solventen, ftalaten, rubbers of bitumen, lood, siliconen, ….

Aquaseal 310ML

100% WATERPROOF W
aterdichting

BLIJFT 20 JAAR FLEXIBEL

All-weather dakherstelling

vezelversterkte, bitumineuze herstellingspasta

blijft zacht en flexibel (+20 jaar na aanbrengen)

ook op natte en/of bevroren ondergrond

Overal waar waterdichting een probleem is, komt Roof tot zijn recht. 
Roof is een bitumineuze pasta met een hoog gehalte aan glasvezels. 
Dat maakt dat het ook grotere scheuren en kieren blijvend kan 
afdichten. 
Daarnaast kan Roof eenvoudig uitgestreken worden op grotere 
oppervlakken. Roof kan aangebracht worden bij temperaturen van 
-12°C tot +50°C en dit op droge of natte ondergrond, zonder op te 
lossen of weg te spoelen.

Roof 
310ML-1KG-5KG-10KG

Raadpleeg steeds de technische fiche op www.tec7.be
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ROOF TAPE

FIBERGLASS TAPE

Superieure afdichtingsband

Versterkende zelfklevende wapeningstape

dunne tape, scheurt niet

Binnen- en buitenhoeken

zeer goede hechting

Overgangen tussen constructie-elementen

water- en winddicht

Voegen en scheuren

Roof Tape is een onscheurbare, dunne gelamineerde herstellingstape 
met een watervaste lijmlaag. Perfect voor permanente waterdichte 
herstellingen. Roof Tape bestaat uit 2 dunne laagjes aluminium met 
hiertussen een polyethyleenfilm en een kleeflaag van gemodificeerd 
butyleenrubber.

Met TEC7 Fiberglass Tape bent u 100% zeker dat uw  
Aquastop-toepassingen niet zullen scheuren of barsten. 

ONSCHEURBAAR

Roof tape
50-100-150mm

Raadpleeg steeds de technische fiche op www.tec7.be

Fiberglass Tape
50mm x 20m
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WALL FIX

FLOOR FIX

Lichtgewicht epoxymortel

2-K epoxymortel met holle glasparels

lichtgewicht materiaal voor verticale herstellingen

bewerkbaar na uitharding: boren, frezen, ...

Voor alle herstellingen van verticale of hangende oppervlakken is 
Wall Fix uw aangewezen partner. Deze lichte twee-componenten 
epoxymortel met microscopische holle glasparels is eenvoudig aan te 
brengen en af te werken.

Wall-fix 0,6KG - 3KG

VOOR BINNEN EN BUITEN

Heavy duty epoxymortel

industriële troffelbare 2-K epoxymortel

sterker dan beton

extreme chemische en mechanische bestendigheid

Floor Fix schittert waar beton faalt. Met deze twee-componenten 
epoxymortel voor horizontale toepassingen herstelt u oprijdrempels, 
garagevloeren, ...

STERKER DAN BETON

Floor-fix 1KG - 5KG
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2K-MIX FAST/SUPERFAST

FILLER
Superlichte reparatie- en afwerkingsplamuur

kant-en-klaar 

voor binnen- en buitengebruik

makkelijk te verwerken

Filler is een professioneel alles-in-één vulmiddel en 
afwerkingsplamuur voor alle poreuze bouwmaterialen. Korrelvrije 
structuur, uitstekende hechting op alle poreuze bouwmaterialen. 
Waterbestendig en snel overschilderbaar. Vangt krimp en uitzetting 
op zonder scheuren.

SUPERLICHT EN ELASTISCH

Filler
250ML-300ML-750ML-5L

Snel uithardende 2K lijm-, vul- en herstellingspasta

aan te brengen zoals een 1-componentenlijm

zeer snelle uitharding

geschikt voor lijmen, monteren, opvullen, herstellen ...

2K-Mix is een uiterst veelzijdige 2-componenten lijm- en 
reparatiepasta met zeer hoge lijmkracht en treksterkte.

LIJMEN-HERSTELLEN-VULLEN

2K-mix fast/superfast
250ML

Raadpleeg steeds de technische fiche op www.tec7.be

Reparatie
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FIXPRIMER
De epoxyprimer voor de vakman

verbetert en verstevigt ondergronden

beschermt tegen corrosie, erosie, ...

bescherming van ijzer tegen roest

Fixprimer is een professionele 2-componenten epoxy- en 
hechtprimer voor de bescherming en behandeling van 
alle poreuze en zwakke ondergronden.

Fixprimer 200ML

VOOR BINNEN EN BUITEN

Raadpleeg steeds de technische fiche op www.tec7.be
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PUR CLEANER

PUR PRO
1-K professioneel pistoolschuim

professioneel pistoolschuim

lage expansiedruk, drukt niets weg

zeer nauwkeurig te doseren

PUR Pro is een hoog-kwalitatief PUR-schuim met een 
gecontroleerde expansie. Het schuim zet maximaal 20% 
uit. De lage expansiedruk zorgt er voor dat alle ruimtes 
opgevuld worden, terwijl constructies op hun plaats 
blijven.

• zeer lage expansiedruk: drukt niets weg
• uitgehard na 60 minuten
• te gebruiken tot -10°C
• gebruik in combinatie met PUR Gun
• sterk bestand tegen rotten

PUR Pro 750ML

SNELHARDEND

Pistoolreiniger/verwijderen van niet uitgehard schuim

eenvoudig in gebruik

voor elk pistool met standaard schroefdraad

geschikt voor alle PU-schuimen

De PUR Cleaner reinigt en verwijdert niet-uitgehard PUR-schuim in 
een oogwenk. Het is ook de eenvoudigste en meest efficiënte manier 
om uw pistool te reinigen.

PUR Cleaner
500ML



31

PUR
Kwalitatief 1-K sprietschuim

monteren en isoleren

de bus is meerdere malen bruikbaar

360° uitspuitbaar

PUR is een hoog-kwalitatief PUR-schuim met een gecontroleerde 
expansie. De lage expansiedruk zorgt er voor dat alle ruimtes 
opgevuld worden, terwijl constructies op hun plaats blijven. Compacte 
celstructuur voor betere isolatiewaarden.

PUR 750ML

Isolatie

Raadpleeg steeds de technische fiche op www.tec7.be
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PUR & FOAMTACK GUN

TEC GUN
Professioneel ergonomisch kokerpistool

ergonomisch design

hoge krachtoverbrenging

lange levensduur

De TEC Gun wordt gebruikt voor het verspuiten van de meeste 
producten in de koker, ongeacht de viscositeit zelfs voor 
2-componenten producten, door zijn 18:1 pompverhouding.
De TEC Gun is ergonomisch in gebruik door zijn perfecte balans en 
een draaiende kolf om de spuitmond in de juiste stand te plaatsen.

Toebehoren

No-stick pur-pistool

perfect doseren

antikleeflaag

eenvoudig te reinigen

PUR Gun kan gebruikt worden met de meeste PU-schuimen in 
spuitbus, die momenteel op de markt aangeboden worden.
Met de PUR Gun kan u het PU-schuim gecontroleerd doseren. 
Hierdoor kunnen voegen nauwkeurig opgevuld worden en deuren 
en ramen op een snelle, eenvoudige en veilige manier gemonteerd 
worden.PUR Gun kan snel en eenvoudig gereinigd worden met behulp 
van PUR Cleaner.

Raadpleeg steeds de technische fiche op www.tec7.be
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FASTY

Raadpleeg steeds de technische fiche op www.tec7.be

Zakje 6st. - Doos 50st.

zakje van 6 stuks

zakje van 6 stuks zakje van 6 stuks

Fasty
50cm - 100cm 

200cm - 300cm

Andere accessoires

2K
Mengtips

zakje van 6 stuks

FoamTack 
straw

Anchor 
Mengtips

Worst 
pistool

Harpoen-
pluggen M13-15

Worst 
spuitmond

Spanbandjes

snel en krachtig

corrosiebestendige gesp

geschikt voor huishoudelijk- en vrijetijdsgebruik
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TEC7
Industrielaan 5B
2250 Olen - Belgium
T: +32 14 85 97 37
F: +32 14 85 97 38
E: info@tec7.com

Worst 
spuitmond

Ongeveer 25 jaar geleden introduceerde Novatech het product TEC7 op de Belgische 
markt. Een uniek product, want plots werden een pak andere kitten, lijmen en kokers 
perfect vervangbaar door één enkele polymeer. Dat betekende het begin van de weg naar 
succes, de weg die de firma TEC7 nog volop aan het ontdekken is.

Uit de originele TEC7 is een assortiment gegroeid van producten die dezelfde kenmerken 
delen. Voor elk toepassingsgebied gaan we op zoek naar de optimale samenstelling: 
een enkel product met veel toepassingen. Met oog voor innovatie, gebruiksgemak en 
veelzijdigheid. Elk product streeft in zijn werkgebied naar de top qua kwaliteit.

Als belgisch familiebedrijf besliste Novatech om zich te concentreren op technische 
producten van een hoge kwaliteit voor de professionele markt. Ons doel is het werk van 
vakmensen te vereenvoudigen en hen bij te staan op een professionele manier. Daarom 
proberen we onze klanten een optimale service te verlenen, gekoppeld aan een steeds 
weer nieuwe lancering van unieke producten.

Tec7 is een geregistreerd merk van Novatech International



X-SEAL

EC 1935/2004

X-Seal combineert de flexibiliteit en de duurzaamheid 
van siliconen met de lijmkracht van Tec7. De hechting 
is perfect op bijna alle bouwmaterialen, zelfs op 
vochtige ondergrond. X-Seal blijft elastisch, met een 
rek van meer dan 600%. Het is de uitblinker in zijn 
categorie, met de vertrouwde Tec7 kwaliteit.

NIEUW

X-Seal patroon 310ML

Satijnglans Glasafdichting Spiegels

NatuursteenMeubelhout

…KeukenUitzettingsvoegen

Luchtdichting

ALLES FLEXIBEL AFDICHTEN

KWALITEITEN
 Extreem flexibel
 Superieure hechting, zelfs op vochtige ondergrond
 Veilig en schimmelbestendig
 Perfect overschilderbaar
 De meest ecologische afdichtingskit


