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100% gegarandeerd
strak & vlak

Het betegelen van een wand of vloer brengt steeds weer nieuwe 
uitdagingen met zich mee. Bostik biedt u voor elke situatie een oplossing 
op maat! Uitvlakken, egaliseren, voorbehandelen, lijmen en voegen. 

Een mooie en 100% vlakke tegelwand- of vloer is een precisiewerk. Een 
niet vlakke vloer kan zeer vervelend en gevaarlijk zijn. Eventuele 
herstelwerkzaamheden zijn vaak moeilijk en erg duur. Vandaar dat Bostik 
een nieuw en slim nivelleersysteem heeft ontwikkeld dat gebruikt kan 
worden bij zowel vloer- als wandtegels en geschikt is voor binnen en 
buiten. Hierdoor bent u altijd verzekerd van een mooi resultaat!

VOOR IEDEREEN!

Het Bostik Leveling System is geschikt voor zowel de pro-

fessionele tegelzetter als voor een klusser die maar af en

toe tegels plaatst. En het systeem is ook buitengewoon 

geschikt voor hoveniers of stratenmakers bij het plaatsen

van mooie keramische of natuursteen terrastegels. 

VOORKOMEN IS BETER DAN...

Het allergrootste voordeel van het Bostik Leveling System is 

dat er eigenlijk geen kans meer is dat een tegelvloer- of wand 

niet vlak wordt gelegd. Ook niet als tegels iets in dikte  variëren 

of als de lijm iets krimpt tijdens het uithardingsproces. Dit 

komt doordat het nivelleersysteem de tegels vanaf de 

bovenzijde van de tegels 100% egaal trekt. Daarnaast zorgen 

de Leveling Clips ervoor dat de voegbreedtes ook altijd en 

overal precies gelijk zijn. Hierdoor bent u altijd verzekerd van 

een mooi strak oppervlak.

VOORDELEN BOSTIK LEVELING SYSTEM

- snelle en eenvoudige verwerking

- geschikt voor wand- en vloertegels

- ideaal bij grootformaattegels

- geschikt voor binnen en buiten

- 100% vlak en altijd dezelfde voegbreedtes 

- lijm en nivelleersysteem van één merk

- topkwaliteit Leveling Clips die niet té 

   snel afbreken tijdens de verwerking!

Voor Na
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BOSTIK LEVELING SYSTEM
Altijd verzekerd van een goed resultaat? Dat kan met Bostik! Naast het kwalitatief hoogwaardige 
Bostik tegellijmassortiment heeft Bostik ook haar eigen nivelleersysteem ontwikkeld om 
tegels 100% strak en vlak te kunnen verwerken. Zo kunt u nu met één merk de tegels lijmen 
én nivelleren! Het Bostik Leveling System bestaat uit Leveling Clips in diverse afmetingen van 
topkwaliteit, die niet té snel afbreken bij de verwerking, universele Leveling Wedges en twee 
soorten Leveling Installer tangen. 

SNELLE EN EENVOUDIGE VERWERKING

IDEAAL BIJ GROOTFORMAAT TEGELS

GEGARANDEERD EEN MOOI RESULTAAT



Snel en eenvoudig
een prachtig resultaat!

De werkwijze van het Bostik Leveling System is erg eenvoudig. 

Het is vooraf belangrijk om te weten welke tegels (grootte 

van de tegel, dikte van de tegel) en wat de gewenste 

voegbreedte is. Op basis daarvan kan de juiste Clip gekozen 

kan worden. Bereken vooraf hoeveel Clips en Wedges nodig 

zijn, zodat je voldoende hebt om in één keer door te kunnen 

werken. Zie hiervoor de tabel voor het gemiddelde verbruik.

Breng eerst de tegellijm aan. 1. Plaats tegels en de Leveling 

Clips langs 4 kanten onder de tegels. 2. Plaats de Leveling 

Wedges in het gat van de Clip. 3. Druk de Leveling Wedge aan 

met de speciale Leveling Installer zodat de tegels helemaal 

vlak liggen. 4. Verwijder, nadat de tegellijm is uitgehard, de 

Wedges en de Clips door er met een rubberen hamer op te 

tikken of  schop er met een veiligheidsschoen tegenaan in de 

richting van de voeg.

Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4



Een compleet systeem
lijmen en nivelleren

HET ASSORTIMENT

Het assortiment is compact maar toch zeer compleet. Het

systeem bestaat uit 3 verschillende soorten artikelen:

* Leveling Clips

* Leveling Wedges

* Leveling Installers

De Leveling Clips zijn beschikbaar voor een voegbreedte van  

1 mm, 2 mm en 3 mm en voor tegeldiktes van 2-12 of 12-20mm. 

De Leveling Wedges zijn universeel en geschikt om te gebruiken 

bij alle soorten Leveling Clips. De speciale en verstelbare tang 

“Leveling Installer” is beschikbaar in een Profi-uitvoering en 

een Easy-uitvoering. De Profi-uitvoering is geheel van metaal 

en wordt aangeraden aan professionals die veel en langdurig 

met het leveling systeem werken. De Easy-uitvoering is een 

wat lichtere uitvoering en bij uitstek geschikt voor incidenteel 

gebruik en kleinere werken.

Alle artikelen van het Bostik Leveling Systeem zijn los van

elkaar beschikbaar. Daarnaast biedt Bostik ook complete

Leveling kits aan, zogenaamde “starterskits” of “all-in-one

sets”, verpakt in emmers. In deze handige meeneememmer

zitten zowel de Leveling Clips, Wedges  als de verstelbare tang 

Leveling Installer Easy.

HET VERBRUIK

Het aantal benodigde Leveling Clips en Wedges is mede 

afhankelijk van de grootte van de tegels. In onderstaande tabel 

vindt u het verbruiksadvies.

BOSTIK TEGELTECHNIEK 
Bostik is een toonaangevende producent van lijmen en 

afdichtingen. Het Leveling System is dan ook zeer geschikt in 

combinatie met met de Bostik tegellijmen en voegmiddelen.

ARTIKELNUMMER PRODUCT VERPAKKING EAN CODE

30607926 Leveling Kit 1 mm/2-12 mm emmer (250 Clips, 250 Wedges, 1 Installer Easy) 8713572037344

30607927 Leveling Kit 2 mm/ 2-12 mm emmer (250 Clips, 250 Wedges, 1 Installer Easy) 8713572037351

30607928 Leveling Kit 3 mm/ 2-12 mm emmer (250 Clips, 250 Wedges, 1 Installer Easy) 8713572037368

30607929 Leveling Kit 2 mm/ 12-20 mm emmer (250 Clips, 250 Wedges, 1 Installer Easy) 8713572037375

30607944 Leveling Clip 1 mm/2-12 mm zak van 250 stuks 8713572037108

30607945 Leveling Clip 1 mm/ 2-12 mm zak van 500 stuks 8713572037122

30607914 Leveling Clip 1 mm/ 2-12 mm zak van 2000 stuks 8713572037146

30607942 Leveling Clip 2 mm/ 2-12 mm zak van 250 stuks 8713572037153

30607941 Leveling Clip 2 mm/ 2-12 mm zak van 500 stuks 8713572037177

30607940 Leveling Clip 2 mm/ 2-12 mm zak van 2000 stuks 8713572037191

30607939 Leveling Clip 3 mm/ 2-12 mm zak van 250 stuks 8713572037207

30607937 Leveling Clip 3 mm/ 2-12 mm zak van 500 stuks 8713572037221

30607913 Leveling Clip 3 mm/ 2-12 mm zak van 2000 stuks 8713572037245

30607943 Leveling Clip 2 mm/ 12-20 mm zak van 250 stuks 8713572037078

30608651 Leveling Clip 2 mm/ 12-20 mm zak van 2000 stuks 8713572039072

30607938 Leveling Wedge Universeel zak van 250 stuks 8713572037252

30607936 Leveling Wedge Universeel zak van 500 stuks 8713572037276

30607912 Leveling Wedge Universeel zak van 2000 stuks 8713572037290

30607949 Leveling Installer Easy 1 stuk 8713572037306

30607950 Leveling Installer Profi 1 stuk 8713572037320

Tegelgrootte  
in cm

Aantal clips 
/m2

Tegelgrootte 
in cm

Aantal clips 
/m2

30x60 22 60x80 10

30x90 19 60x100 10

40x40 25 60x120 8

40x60 17 80x80 9

40x80 16 80x100 9

45x45 20 80x120 7

45x60 15 90x90 7

45x80 14 90x120 6

50x50 16 100x100 8

50x100 12 100x120 7

50x120 10 120x120 6

60x60 11



Bostik BV
De Voerman 8, 

5215 MH ‘s-Hertogenbosch

Telefoon +31 (0)73 - 6 244 244

www.bostik.nl

Bostik Belux SA - NV
Meulestedekaai 86, 

B-9000 Gent, België

Telefoon: +32 (0)9 255 17 17

www.bostik.be

Smart help

+ 31 (0) 73 6 244 244

+ 32 (0) 9 255 17 17

Disclaimer: Druk- en zetfouten voorbehouden. De informatie in deze 

brochure is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. 

Desondanks is het mogelijk dat de informatie kan wijzigen. Raadpleeg altijd 

de actuele verwerkingsvoorschriften op de website of via uw account 

manager. Bostik kan daarom niet aansprakelijk gesteld worden voor directe 

of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie in deze 

brochure.
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