
Uw succes zit 
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De bouw heeft een grote invloed op hoe onze wereld er morgen uit 
zal zien. Wij van tremco illbruck geven de toekomst al decennialang 
vorm via een innovatieve aanpak en efficiënte oplossingen. Maar 
een professionele expertise en technische vaardigheden zijn 
maar een deel van het verhaal: het is de nauwe samenwerking 
met onze klanten en elkaar die cruciaal blijkt te zijn als het gaat 
om het bieden van een essentiële toegevoegde waarde voor uw 
toekomstige bouwprojecten.

Reiner Eisenhut
CEO en Managing Director van de tremco illbruck Group

© tremco illbruck Group GmbH
Picture credit page 18 Thies Raetzke, 
Iwan Baan, Bertold Fabricius



tremco illbruck heeft 1.100 
medewerkers in Europa, Afrika en Azië 
in dienst en maakt deel uit van RPM 
International Inc. – één van 's werelds 
meest toonaangevende producenten 
van afdichtingsmiddelen en coatings. 
RPM heeft zijn hoofdkantoor in 
Medina, Ohio (VS), heeft ongeveer 
14.000 medewerkers over de hele 
wereld en is genoteerd aan de New 
York Stock Exchange.

“Het venijn zit hem in het detail.” Het zijn de verborgen details die een 
cruciale rol spelen in het succes en de efficiëntie van elk bouwproject.
En hier komen wij in het spel: als experts op het gebied van afdichten, 
verlijmen en coaten verdienen wij al decennialang onze boterham 
met deze details. Of u nu voegen wilt afdichten of op zoek bent naar 
vuurbestendige coatings: tremco illbruck ondersteunt u met een breed 
gamma aan producten en op maat gemaakte oplossingen. Van planning tot 
implementatie en van bouwprojecten tot industriële productie.

Een liefde voor detail waar 
u verliefd op zult worden

Onze belofte
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Systematische isolatie, 
afdichting en verlijming binnen 
de productie met PACTAN.
Op maat gemaakte oplossingen 
voor de productiebranche.

Passieve brandbescherming en 
actieve advisering van Nullifire. 
Technische concepten en 
productoplossingen waar u op 
kunt vertrouwen.

Duurzame afdichtings- en 
lijmoplossingen van TREMCO.  
De juiste keuze voor isolatieglas 
en structurele beglazing.

Perfecte afdichting en 
hoogwaardige verlijming 
van illbruck. Geschikte 
oplossingen voor raam- en 
deurkozijnen, gevels en 
interieurs.

Gewoon meer. 
Dat is een belofte!
Eén aanspreekpunt: als het gaat om geavanceerde  
en hoogwaardige oplossingen op het gebied van  
afdichten, verlijmen en coaten voor de bouw  
en industrie, dit is niet zomaar een lege  
belofte, maar een deel van ons  
dagelijks werk.

Onze oplossingen

Kozijnen/
gevelsystemen

Industriële 
toepassingen

Raam- en 
deurkozijnen

Brandwerende 
producten

Interieur

Opschuimende 
coatings

Gevels

Buitengevel 
isolatie 

Structurele 
beglazing

Isolatieglas
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Wij staan altijd dicht bij onze klanten
Onze locaties

29
90

8
4
7

1.100

locaties
distributielanden
productielocaties
technologische centra
trainingscentra
medewerkersU vindt onze internationale locaties op tremco-illbruck.com. 
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Waardevolle details voor 
een succesvolle bouw

Individueel en betrouwbaar
Standaardprojecten bestaan niet: elke bouwlocatie, elk bouwproject 
en elk industrieel productieproces is uniek. Wij beschouwen onszelf 
dan ook als aanbieder van creatieve oplossingen en ondersteunen u 
met op maat ontwikkelde producten en diensten.

Ervaren en samenwerkend
Het is logisch: via gezamenlijke samenwerkingsverbanden ontstaat 
toegevoegde waarde. Daarom delen wij onze praktische kennis en  
jarenlange technische expertise graag met u. Op de bouwlocatie, op 
één van onze productielocaties of tijdens de projectplanning: u kunt 
altijd en overal op ons advies vertrouwen. 

Innovatief en praktisch
We zijn nieuwsgierig van aard: dankzij onze onderzoeks- en 
ontwikkelingsactiviteiten fungeren wij als innovatieve voortrekker 
binnen onze sector en richten wij ons permanent op de ontwikkeling 
van gezonde en milieuvriendelijke producten die eenvoudig 
toepasbaar zijn en het leven van onze klanten makkelijker maken.

Onze toekomst
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De kennis die 
u nodig heeft
Zelfs de beste producten zullen niet aan de hoge 
verwachtingen van onze klanten voldoen als zij niet 
correct worden toegepast. Dankzij onze uitgebreide 
service bent u ervan verzekerd dat u altijd optimaal 
voorbereid bent.

Onze expertise

Technisch advies in elke situatie
Op de bouwlocatie zelf, via de technische hotline of via de chat: 
onze experts staan altijd voor u klaar om u te adviseren en te 
ondersteunen. Onze adviseurs werken structurele aansluitingsschema's 
en technische tekeningen uit. We bieden u tevens duidelijke toepassingsvideo's 
waarin de procedures en verwerkingsstappen voor onze producten in detail worden  
uitgelegd.

Innoverende trainingen en seminars
Onze gerichte en praktische trainingen bieden verwerkers de benodigde ondersteuning tijdens 
de planning en uitvoering. Via onze seminars blijven planners en architecten up-to-date over 
de nieuwste wettelijke richtlijnen en trends binnen de bouw. We hebben daarnaast speciale 
trainingsformules voor distributeurs ontwikkeld om zo te garanderen dat klanten bij  
de keuze en toepassing van de producten van uitgebreid advies worden voorzien. 

De grote vraag naar onze 
cursussen en de positieve 
feedback die wij hierover hebben 
mogen ontvangen, maken ons 
trots en zetten ons ertoe aan om 
ons nog meer voor onze klanten 
in te zetten.

We breiden ons aanbod in onze 
7 trainingscentra in heel Europa 
permanent uit:

•  Duitsland
•  Frankrijk
•  Verenigd Koninkrijk
•  Nederland
•  Spanje

U kunt ons ook vinden op 
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We ontwikkelen vandaag al  
de oplossingen van morgen
Het verschil zit in goed kijken en luisteren: wij kunnen onze uitstekende technische expertise 
en buitengewone kennis over lokale markten alleen realiseren via de constante feedback 
van onze klanten. Wij zijn ons dan ook bewust dat dit de sleutel is tot een duurzame en 
klantgerichte productontwikkeling.

Innovatie staat bij ons centraal
tremco illbruck is een pionier 
binnen de bouwsector.
We zijn en waren altijd al 
een voorloper op het gebied 
van innovatie. Dankzij onze 
trainingen, toepassingstests 
en samenwerking 
met geselecteerde 
onderzoeksinstellingen, 
zorgen wij ervoor dat u met 
onze nieuwe ontwikkelingen 
nog praktischer, efficiënter en 
succesvoller kunt werken.

Uw mening is  
belangrijk voor ons
Onze klanten kunnen tijdens 
onze innovatieworkshops 
nieuwe producten testen en 
beoordelen. Dat vormt voor 
ons de perfecte basis voor een 
permanente doorontwikkeling 
van ons productassortiment 
op basis van de wensen van 
onze klanten.

We ontwikkelen in onze vier 
Europese technologiecentra 
innovatieve productoplossingen:

Tapes & membranen
Bodenwöhr, DE

Afdichtingsmiddelen & lijmen
Traunreut, DE

Schuimen
Arkel, NL

Coatings & passieve 
brandbescherming
Coventry, UK

Recente highlights
TP650/652

De ontwikkeling van deze 
multifunctionele tape 

heeft de kozijnmontage 
gerevolutioneerd –

door in één stap een 
drievoudige bescherming te 

bieden.
 

SP925
De eerste “strijkbare 

afdichtingscoating”: het was 
nooit eerder zo gemakkelijk 

en snel om de verbinding 
tussen kozijnen en gevels 
lucht- en waterdicht af te 

werken.

JF100
De voegenvuller van 

de volgende generatie: 
combineert de hoogste 

veiligheidsstandaarden met 
een snelle verwerking en is 
tevens veilig voor mens en 

milieu.

SC901/902
Gepatenteerde technologie: 

tot wel 60% kortere 
verwerkings- en droogtijd 
dan standaard systemen.

Ons onderzoek
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We worden slimmer, 
ook op digitaal gebied

tremco illbruck houdt zich niet  
alleen bezig met de digitale  
transformatie – wij helpen de 
ontwikkelingen vorm te geven en  
creëren zo een toegevoegde waarde  
voor onze klanten. Wij streven ernaar  
uw werkdag zo prettig mogelijk te  
maken. Daarom denken we altijd  
buiten de lijntjes en optimaliseren  
onze processen, diensten en 
bedrijfsmodellen. Op deze manier  
helpen wij onze klanten hun  
marktpositie te versterken.

Van een gedigitaliseerde leveringsketen en nieuwe 
bestelkanalen, zoals de tremco illbruck online shop, 
tot digitale diensten voor architecten, installateurs en 
distributeurs: tremco illbruck zet de standaard voor de 
bouwsector.

Onze toekomst
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Galeão Airport, Rio de Janeiro (Brazilië)
De luchthaven is voor de Olympische Spelen van 2016 volledig 

gerenoveerd en uitgebreid. Een speciale uitdaging was de effectieve 

brandbescherming van de interne stalen constructie. Dit was mogelijk 

dankzij de opschuimende coating op waterbasis Nullifire S707-60 (2.400 

emmers werden hiervoor gebruikt), alsook een uitgebreid technisch advies 

(waaronder productcertificatie) voor de installatiebedrijven.

City Island, Londen (Verenigd Koninkrijk)
Voor een gebouw in Londen is voor het eerst een nieuw soort inmetselbaar 

sandwichpaneel gebruikt. Het gaat hierbij om een nieuw wooncomplex dat 

uit 10 gebouwen bestaat van tot wel 27 verdiepingen met meer dan 1.700 

appartementen. De hybride kit illbruck SP525 speelde een belangrijke rol 

bij de creatie van een luchtdichte afdichting voor de verbindingen tussen 

de panelen. De gebruiksvriendelijke SP525 afdichting werd tevens in een 

speciale kleur geleverd die bij het gebouw paste.

Burj Khalifa, Dubai (Verenigde Arabische Emiraten)
Om dit 828 meter hoge bouwwerk – het hoogste gebouw ter 

wereld met 165 verdiepingen – te kunnen bouwen, zijn 17 

TREMCO producten ingezet voor de montage van structurele 

beglazing met een oppervlak van ruim 35.000 m2. Ook voor 

de vloercoating in de parkeergarages wisten wij met onze 

producten te overtuigen.

Klantspecifieke productontwikkeling
Voor een toonaangevende fabrikant van glaskeramische 

kookplaten hebben wij een multifunctionele afdichting 

ontwikkeld waardoor de kwaliteit en de levensduur van de 

kookplaat kon worden verlengd. Eerder werd de afdichting tussen 

de kookplaat en het werkblad aangebracht door de installateur 

van de kookplaat. Dat leidde echter tot kwaliteitsrisico's tijdens 

de installatie en in het product zelf. Wij hebben een manier 

gevonden om een speciaal ontwikkelde PACTAN silicone schuim 

tijdens het productieproces als integraal onderdeel van de 

kookplaat aan te brengen.

Gevoel voor detail

Aanvullende informatie over al deze case studies vindt u op tremco-illbruck.com.

Dankzij tremco illbruck ziet de Elbphilharmonie er niet alleen mooi uit – maar klinkt zij ook 
geweldig.
Het belangrijkste onderdeel van de Elbphilharmonie in Hamburg (Duitsland) is de zogenoemde 
“witte huid” in de grote zaal. Het is een plafondconstructie bestaande uit in totaal 10.000 
aparte panelen die het geluid optimaal naar elke plek in de ruimte reflecteren.  
De akoestische effecten van het voegenband zorgen er mede voor dat dit perfect werkt.  
Onze hoogwaardige afdichtingstape TP600 biedt een duurzame en nauwkeurige afdichting  
die tegelijkertijd over de gehele lengte van 15 kilometer dampdoorlatend is.

Case studies



tremco illbruck B.V.
Vlietskade 1032
4241 WC  Arkel - Nederland
T. +31 183 56 80 19
info-nl@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.nl

tremco illbruck N.V.
Leo Baekelandstraat 3
B-2950 Kapellen - België
T. +32 036 64 63 84
info-be@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.be

Onze productmerken:


