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Chemie innovatie voor de bouw: 

Berner introduceert krachtig X-TREME PUR schuim 

 

Kerkrade, 9 juni 2022: goed nieuws voor de bouwsector: de product 

ingenieurs van de Berner Group zijn erin geslaagd de kracht van 25 

kg cement te verpakken in een spuitbus van 750 ml. Deze chemie 

innovatie is nieuw in de markt en exclusief verkrijgbaar bij Berner. 

Het Berner X-TREME PUR schuim is:   

 

• snel en sterk: verlijming na 5 minuten; 

• flexibel: te gebruiken op verschillende ondergronden; 

• schoon: EC1 Plus gecertificeerd; 

• efficiënt: 1 bus = 25 kg cement. 

 

De multifunctionele constructieschuimlijm werd doorontwikkeld in het 

eigen chemie laboratorium in Duisburg. Met het X-TREME PUR 

schuim, dat een extreem sterke hechting heeft op veel materialen en 

ondergronden, beschikt de vakman nu over een krachtige alles-in-

één oplossing die andere producten op de bouw overbodig maakt.  

Dit bespaart tijd en geld bij werkzaamheden als het verlijmen van 

niet dragende muren en gipsplaten, kleine decoratieve elementen en 

isolatie werkzaamheden.  

 

Effectief in slechts 5 minuten 

Het X-TREME PUR schuim heeft niet alleen een ongekende 

kleefkracht, maar is ook eenvoudig aan te brengen met een PUR 

pistool en werkt bijzonder snel. Het schuim bereikt binnen 5 minuten 

zijn volledige sterkte. Geassembleerde onderdelen hebben dan geen 

extra ondersteuning meer nodig. “Wij zijn er trots op dat wij onze 

klanten een eigen ontwikkeling kunnen aanbieden die een revolutie 

betekent ten opzichte van de traditionele manier van werken.  

  

http://www.berner.nl/
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Het lijmschuim is bovendien EC1 Plus gecertificeerd en sluit daarmee 

aan op de trend van emissiearm bouwen", benadrukt Thomas Eikel, 

Segmentmanager Construction bij de Berner Group. "Bijkomend 

voordeel is dat het schuim zich perfect aanpast aan het materiaal en 

oneffenheden direct opvult, waardoor het oppervlak niet hoeft te 

worden geëgaliseerd vóór het verlijmen. De vakman kan dus direct 

aan de slag!” 

 

Sneller, goedkoper, eenvoudiger en schoner werken 

Dankzij het X-TREME PUR schuim behoort het tillen en dragen van 

grote cementzakken voor veel toepassingen definitief tot het 

verleden. “Onze goed doordachte chemie oplossing vervangt cement 

en hecht bakstenen, gipsplaten, pleisterwerk, kunststof etc veel 

sneller aan elkaar. De spuitbus van 750 ml is gebruiksklaar. 

Bovendien kan er schoon gewerkt worden, omdat bij het aanbrengen 

geen stofvorming optreedt. En dit laatste spaart dan weer tijd bij het 

opruimen,” aldus Thomas Eikel. 

 

Bekijk de video van het X-TREME PUR schuim  

 

  

http://www.berner.nl/
https://shop.berner.eu/nl-nl/p/51627671-x-treme-pur-schuim-750-ml-spuitbus.html?article_id=420661?utm_source=news&utm_medium=press-release&utm_campaign=NL_20220609_XTREME&utm_content=XTREME
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Afbeeldingen: 

• Berner X-TREME PUR schuim op gipsplaat 

 

• Berner X-TREME PUR schuim  

 

• Berner X-TREME PUR schuim op betonblokken 

 

Berner is één van de toonaangevende Europese omnichannel 

ondernemingen in de verkoop van verbruiksmaterialen, chemie, 

gereedschappen en services aan professionals in de sectoren Mobility 

en Construction. 6.200 medewerkers, waarvan ruim 4.400 in de 

buitendienst, zorgen dagelijks voor een allround service.  

Berner staat voor professioneel en persoonlijk advies, doordachte 

serviceconcepten en een hoogwaardig productassortiment. Zo 

combineert Berner persoonlijk advies met digitale verkoopkanalen. 

 
 

http://www.berner.nl/
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Noot voor de reactie: 

Voor meer informatie over dit product, kunt u contact opnemen met 

onze marktspecialist Mark Ooms: mark.ooms@berner.nl 

Wenst u productfoto’s in hoge resolutie? Deze kunt u opvragen bij 

Nathalie Theunissen van onze grafische afdeling: 

nathalie.theunissen@berner.nl  

Indien u dit bericht plaatst, dan stellen wij een bewijsexemplaar zeer 

op prijs. 

 

http://www.berner.nl/
mailto:nathalie.theunissen@berner.nl

