DE MAATSTAF IN PROFESSIONELE RUW- EN
AFBOUWMATERIALEN
Omnicol is trendsetter in de markt van professionele materialen voor het bouwen en afwerken van
gebouwen. Bij de introductie van nieuwe ontwikkelingen in de bouw loopt Omnicol meer dan eens
voorop. Of het nu gaat om materialen in de ruwbouwfase, het pleisteren en tegelen van wanden of het
egaliseren en leggen van vloeren, Omnicol heeft altijd een adequaat product voor uw project.

FAMILIEBEDRIJF

UW TAAL IS ONZE TAAL

Omnicol is vanaf de oprichting in 1956 een familiebedrijf. Dat heeft
zo zijn voordelen. Waarden waar tegenwoordig vaak aan voorbij gegaan wordt, zijn stevig in het bedrijf verankerd. Denk aan doen wat je
belooft en klantgerichtheid.

Omnicol staat dicht bij de klant en spreekt zijn taal. De Omnicolprofessional heeft ervaring in de bouw of zijn zelf verwerker
geweest. De kennis en ervaring die zij hebben, gebruiken ze om
de klant ter plekke optimaal van dienst te zijn en zo samen het beste
resultaat te bereiken. Naast de persoonlijke adviseursrol ondersteunt
Omnicol klanten met projectmanagement en via de website met onder
andere productspecificaties, verwerkingsadviezen en verwerkingsfilms.

Omnicol staat bekend als een betrouwbare partner die oplossingsgericht te werk gaat. Dat wordt gedaan vanuit het hoofdkantoor
in Weelde (België) waar ook de productie en R&D huist. Vanuit de
verkoopkantoren in Ham (België) en in Hedel (Nederland) vinden
Omnicol-producten hun weg naar de klant. De platte organisatiestructuur staat garant voor korte communicatielijnen en snelle antwoorden.

CORE BUSINESS
Oplossingen bieden voor het professioneel verlijmen van bouwmaterialen, daarin is Omnicol sterk. Zo is er veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van waterdichte, watervaste en vorstbestendige producten.
Immers, ruim 20% van de klachten in de bouw heeft te maken met
vochtproblemen. Maar ook badkamers, zwembaden en ziekenhuizen
worden vakkundig afgewerkt met Omnicol-producten als verbindende
schakel tussen de kale ondergrond en esthetisch eindresultaat.
Daarnaast levert Omnicol krachtige oplossingen voor het verlijmen
van bakstenen voor buitengevels. Sterke constructies met minimale
voegen zijn het resultaat. De strakke uitstraling wordt benadrukt door
een variëteit aan kleurmengsels. Omnicol innoveert continu. Daardoor
vinden Omnicol-producten ook hun weg naar de prefab-industrie.

WWW.OMNICOL.EU

KWALITEIT
Voor de innovatieve ontwikkelingen van nieuwe producten beschikt
Omnicol over een eigen Research & Developmentafdeling. Daarnaast
is de Omnicol- fabriek voorzien van de meest moderne apparatuur
met een geautomatiseerd productieproces dat borg staat voor de
gewenste constante kwaliteit. Klanten waarderen Omnicol-producten
als A-merk, vooral om de prettige verwerking, het duurzame karakter
en de betrouwbare kwaliteit. De combinatie daarvan met persoonlijke
begeleiding en garantie geeft klanten en opdrachtgevers zekerheid
van een optimale eindkwaliteit.

MARKTLEIDER
Omnicol is één van de marktleiders in de Benelux op het gebied van
professionele bouw- en tegellijmen. Elk jaar worden er vele miljoenen
kilo’s Omnicol-producten in de bouw verwerkt. En het marktaandeel
groeit nog steeds. Wie marktleiderschap nastreeft, moet kennis delen,
anticiperen op marktontwikkelingen, trends constateren en innoveren
om nieuwe trends in te zetten. Omnicol heeft daarom zitting in verschillende brancheverenigingen.
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CONSTRUCTIEVE LIJMEN

OMNIFIX

Constructieve lijmen zijn droge, specifieke lijmmortels voor het
verlijmen van onder andere cellenbetonblokken, betonstenen en
-blokken en bakstenen. Het lijmen van bakstenen is een recente
toepassing met ongekende mogelijkheden. Jarenlange ervaring op
het gebied van verlijmen van bouwmaterialen heeft ertoe bijgedragen dat ook deze lijmen een constante hoge kwaliteit hebben en
ruimschoots voldoen aan de strengst geldende eisen.

VOORBEHANDELING

OMNIMIX

Een vlakke en draagkrachtige ondergrond is de basis voor iedere
verdere afwerking. Dit geldt zowel voor wanden als voor vloeren.
Soms is het noodzakelijk om een ondergrond eerst te egaliseren
voordat deze geschikt is voor verdere bewerking. Er zijn Omnimixegalisatiemortels voor wanden en vloeren, voor binnen- en buitenwerk. Allen met een uitmuntende verwerking.

POEDERTEGELLIJMEN

Naast keramische tegels, geldt natuursteen als een populaire en
veel voorkomende afwerking van vloeren en wanden. De grote diversiteit in samenstelling en herkomst en de verschillende manieren van
delven en nabewerken zorgen ervoor dat natuursteen in de praktijk nogal eens wat verschillen in dikte kent. Omnicol ontwikkelde
daarom in nauwe samenwerking met de verwerkende industrie een
aantal specifieke plaatsingsmortels waarmee het mogelijk wordt om
op een verantwoorde wijze tot een vlak eindresultaat te komen.

PASTATEGELLIJMEN

STABICOL

Pasta- ofwel dispersielijmen zijn direct klaar voor gebruik op uitsluitend vlakke binnenwanden en daarom snel in gebruik. Daarnaast
is het rendement hoog en het restafval gering. Restanten kunnen
bewaard worden voor een volgend gebruik. Omnicol pasta’s zijn
volledig oplosmiddelvrij en wit van kleur.

OMNIBIND

Soms is het nodig om een toeslagmiddel te gebruiken, bijvoorbeeld
om tegellijmen of voegmortels hoog flexibel te maken. Of misschien
wilt u een mortel zodanig verrijken dat deze sterk, schok- en vorstbestendig wordt.

EGALISEERMORTELS

OMNICEM

OMNIBIND

Voordat u kunt beginnen met het verlijmen van tegels is het noodzakelijk de ondergrond te behandelen. Met een goede voorbehandeling brengt u een membraan aan tussen lijm en ondergrond waardoor
eventuele compatibiliteitsproblemen, zoals vocht, oneffenheden en/
of losse stof-, zand of vuildeeltjes verminderen of opgeheven worden.

TOESLAG

PLAATSINGSMORTELS

VOEGMORTELS

OMNIFILL

Een niet te onderschatten onderdeel van tegelwerk vormen de
voegen. Om tegelwerk duurzaam te maken, is een goede afwerking immers noodzakelijk. Omnicol heeft voegmortels voor zowel
binnen- als buitenwerk en voor vloeren en wanden. Af te stemmen
op tegelsoort en voegbreedte en in maar liefst 16 kleuren voor
cementgebonden voegmortels en 24 kleuren voor epoxyvoegmortels. Want het oog wil ook wat.

ONTKOPPELINGSMATTEN

OMNIMAT

Gegarandeerd waterdichte ondergronden zijn essentieel in elke ruimte die veelvuldig in aanraking komt met water. Ook voor op kritische
ondergronden biedt Omnimat hier uitstekende producten voor.

OMNICEM

Voor alle mogelijke ondergronden en evenzovele toepassingen en
tegelsoorten heeft Omnicol een poederlijm in het assortiment. Voor
wanden en vloeren, voor binnen- en buitenwerk en van star tot
flexibel. Poederlijmen zijn aan te maken met water. Eenmaal aangemaakte lijm moet direct worden verwerkt.

KITTEN

OMNIKIT

Neutrale, zuurvrije en schimmelbestendige siliconenkit voor het afdichten van voegen, naden en bijvoorbeeld dilatatievoegen. In kleuren
die aansluiten bij de Omnifill-voegmortels.

DIVERSE PRODUCTEN

OMNICOL

Naast eerder genoemde productgroepen biedt Omnicol diverse
producten aan voor zeer specifieke toepassingen. Zoals bijvoorbeeld snelcement voor het maken van snel drogende dekvloeren,
snel bindende montage- en reparatiemortel voor het uitvoeren van
reparaties.

WWW.OMNICOL.EU

OVER OMNICOL T +31 [0]73 599 29 25 T +32 [0]13 78 08 60

