
Duurzaam beschermd
De experts voor bouwwerkafdichtingen



Men ziet ze niet, maar ze zijn de 
ruggegraat van een gebouw: 
afdichtingen voorkomen dat water of 
agressieve stoffen het gebouw indringen 
en daarmee de ondergrond aantasten.
Onze portfolio omvat systemen voor de 
meest verschillende eisen. Kort gezegd: 
Waar water het probleem is, hebben wij 
een oplossing.
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//  Onze afdichtingssystemen beschermen en behouden 
waardevolle gebouwen en ondergronden – wereldwijd

Duurzame oplossingen van excellente 
kwaliteit en uitgebreide service: daar 
kunt u op vertrouwen.

Expertise in afdichtingen … 

Weer en wind zijn aan de Noordzeekust 
vaste waarden – hier moeten gebouwen 
sinds eeuwen tegen de elementen 
standhouden. Wat is er logischer dan het 
perfectioneren van de afdichtingen tegen 
water voor deze gebouwen?

Sinds de stichting in 1982 ontwikkelt en 
produceren wij systemen voor het afdichten 
van gebouwen die aan dte hoogste 
standaarden voldoen. Met meer als 20 
locaties en activiteiten in meer dan 50 
landen zijn we daarmee internationaal 
succesvol, maar zijn onze Oost friese wortels 
trouw gebleven: De ontwikkeling van nieuwe 
produkten en een groot deel van de 
produktie vinden als vanouds in Aurich 
plaats. Duurzaamheid, betrouwbaarheid, 
hoogste kwaliteit en partnerschappelijke 
samenwerking met onze klanten, 
onderscheiden ons en hebben ons bedrijf 
vormgegeven.
Daar komt bij dat gebouwen – modern of 
historisch – met de best mogelijke 
bescherming tegen waterschade beschermt 
moeten worden. Aannemers, applicateurs 
en architecten met een omvangrijke service 
ontzorgen.

… voldoet aan een Duurzame Visie

In bijna geen andere sectie van de economie 
zit er zoveel potentie in het kunnen besparen 
op energie en hulpbronnen als in de 
bouwsector. Dit geld zowel voor de 
nieuwbouw als ook voor het gebruik van 
gebouwen en de infrastructuur over de 
totale levensduur. Met krachtige en 
hoogwaardige afdichtingssystemen willen wij 
een bijdrage leveren aan een nieuwe 
duurzame bouwcultuur. Onze producten 
dragen wezenlijk bij aan het goed 
beschermen van het gebouw zodat dit zijn 
functie over een lange termijn kan vervullen 
zonder dat het vervangen moet worden.

Ook in de relatie tot onze klanten zetten wij in 
op duurzaamheid: Wij geloven dat een 
eerlijke en betrouwbare werkwijze zich op 
den duur altijd uitbetaald – want 
partnerschappen en onderling vertrouwen 
met de klant zijn een voorwaarde voor een 
langdurig succes van onze manier van 
werken.   
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Vast, vloeibaar en gasvormig: Water is de enige 
chemische verbinding op aarde die in 3 fysische 
vormen voorkomt. Wij houden het tegen – met 
innovatieve afdichtingssystemen, die een langdurige 
bescherming bieden.
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Onze afdichtingssystemen zijn praktijk getest en be-
trouwbaar. Echter: - er is nog meer. Daarom ontwik-
kelen wij innovatieve oplossingen, verbeteren het 
bestaande en breiden zo gestaag ons productaan-
bod uit. Ieder product vind zijn oorsprong in Aurich 
waarna het carrière maakt in het buitenland.
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Innovatieve Noordduitse geest  … 

Of het nou een nieuwe ontwikkeling betreft of een op-
waardering van een bestaand product: de afdeling re-
search en development in Aurich is het startpunt van al 
onze innovaties. Daar ontwerpen wij onze producten naar 
de Duitse normen, desgewenst aangepast aan de wensen 
van onze internationale partners. Onze experts in de 
wereldwijde ontwikkelingsafdelingen zijn zeer vertrouwd 
met de samenstellingen van grondstoffen, structurele ken-
merken en plaatselijk klimatologische omstandigheden. 
Daarmee stellen wij zeker, dat al onze klanten een optimaal 
product ontvangen.

… voor onze Klanten  … 

Uitgangspunt van nieuwe ontwikkelingen zijn de wensen en 
vereisten van onze klanten.
Het maakt niet uit hoe complex een uitdaging is, samen 
zoeken wij naar een passende toepassing – vaak met addi-
tionele know-how van universiteiten en onderzoeksinstel-
lingen.

Soms gaan weken, jaren voorbij totdat een nieuw product of 
systeem ons werkelijk tevreden stelt. Geen wonder, dat wat 
in theorie  zinvol lijkt, moet bij ons immers ook talrijke prak-
tijk testen ondergaan. Hier is ons technocentre veel 
gevraagd – de collega’s zijn zeer vertrouwd met de verwerk-
ing van onze producten en testen precies of een toepassing  
makkelijk, snel en zeker gebruikt kan gaan worden, voordat 
deze op de markt komt.

… en ons Milieu

Hoe laat een bewezen product zich op het gebied van emis-
sies, levensduur en recyclebaarheid nog beter ontwikkelen? 
Wij werken eraan om onze ecologische voetafdruk verder te 
minimaliseren, en zijn deelnemer van brancherelevante mi-
lieubeschermings initiatieven. Erg belangrijk is het voor ons 
om het grote geheel te zien: Bouwmaterialen moeten niet al-
leen ecologisch, maar ook krachtig zijn en over een lange 
levensduur beschikken.
Professioneel beschermde gebouwen verbruiken tijdens 
hun levenscyclus weinig energie en hulpbronnen. Dit betek-
ent dat elke hoogwaardige waterdichtingsoplossing altijd 
een bijdrage levert aan de bescherming van het milieu.

//  Of het nu gaat om een grote vooruitgang of een kleine 
verbetering, we ontwikkelen voor en met onze klanten 
producten die een duurzame en efficiënte hulpbronbe-
sparende bijdrage leveren aan het waardebehoud van 
gebouwen.
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,,Gutta cavat lapidem” – de gestadige 
druppel holt de steen uit.
Wij produceren moderne 
afdichtingssystemen die onze natuur 
beschermen en tegelijker tijd de 
elementen trotseren.
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Wij produceren hoogwaardige bouwmaterialen 
naar Duitse standaard en laten ons daarbij 
ook graag op de vingers kijken – door 
externe onderzoeksinstituten en onze interne 
interdisciplinaire kwaliteitsborging.
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Uiterst productief …

Stilstand is op onze product locaties in Aurich een vreemd 
woord, en dat niet alleen omdat hier na behoefte in een, 
twee of drie shifts geproduceerd wordt. We werken er con-
tinue aan  om noch efficiëntere en meer duurzame produk-
tie omstandigheden te creëren – in het voordeel van onze 
klanten, onze medewerkers en ons milieu.

Door omvangrijke moderniseringsmaatregelen hebben wij 
processen kunnen optimaliseren, afval gereduceerd en het 
ons team lichamelijk makkelijker gemaakt. Zodat het zich 
volledig op de eigenlijke taak kan concentreren: eersteklas 
afdichtingssystemen produceren.
Onze geproduceerde producten zijn nu ondergebracht in 
onze in 2018 nieuw gebouwde  logistiekhal. Daarmee is de 
opslagcapaciteit vervijfvoudigt en de levertijden naar onze 
klanten verkort. Wat niet uit Aurich komt, wordt onder licen-
sie of onder eigen management voor onze internationale 
klanten in andere landen geproduceerd.

… en altijd Kwaliteitsbewust

Onze kwaliteitsborging is een afdeling met een grote verant-
woording: zekerstellen dat al onze producten hoogwaardig 
en perfect functioneren, onze processen ondersteunen voor 
een nog efficiëntere ontwikkeling en produktie. Om dit te 
bereiken, worden zowel onze afdichtingsprodukten als al 
onze processen getest en geoptimaliseerd door middel van 
regelmatige externe audits en geïntegreerde, interdisci-
plinaire samenwerking tussen al onze afdelingen. Bovendien 
is ons bedrijf gecertificeerd volgens DIN ISO 9001. Wat de 
productie betreft, documenteren en controleren we al onze 
stappen zodat het altijd mogelijk is om te achterhalen welke 
partijen grondstoffen uiteindelijk zijn verwerkt. Op deze 
manier zorgen we ervoor dat onze klanten een hoogwaardig 
waterdichtingssysteem ontvangen, niet alleen gemiddeld, 
maar altijd.



// 12

Water vindt zijn weg - net als wij. We helpen onze 
klanten met expertise, eerlijkheid, toewijding en 
bieden het juiste product voor het actuele project. 
Individueel advies is de basis voor al onze 
klantrelaties.
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Van experts voor experts: we staan naast onze 
NODQWHQ��0HW�H[LEHOH��FRPSHWHQWH�DGYLH]HQ� 
services en een breed scala aan technische 
trainingen (zowel theoretisch als praktisch).
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Met Raad …

Ons adviesteam zorgt ervoor dat alle klanten technische 
ondersteuning op maat krijgen. Samen ontwikkelen we 
veilige, economische en duurzame oplossingen voor elke 
behoefte. We helpen waar en wanneer nodig, hetzij per 
telefoon, e-mail of rechtstreeks op de bouwplaats. En als 
we geen oplossing hebben die al 100% past? Dan heeft 
onze ontwikkelingsafdeling gewoon een nieuwe en 
interessante taak. Dit betekent dat klantwensen en 
onderzoeksdoelen hand in hand gaan.

Onze trainingen worden ge-
geven door een gekwalificeerd 
team van ingenieurs, scheikundi-
gen en technici. In overleg kunt 
u een cursus plannen: 
koster-afdichtingssystemen.nl

… en Daad

De technische training van onze klanten is bijzonder 
belangrijk voor ons, omdat we weten dat de deskundige 
verwerking van onze producten aanzienlijk bijdraagt aan de 
veilige en duurzame bescherming van gebouwen. Als 
zodanig kunnen gespecialiseerde applicateurs, planners, 
architecten en gebouweigenaren regelmatig deelnemen 
aan trainingen en webinars over verschillende 
onderwerpen. De seminars vinden plaats in het technisch 
centrum in Aurich of waar onze klanten ze ook nodig 
hebben, in Duitsland, Nederland of wereldwijd.
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Of het nu gaat om een brug of tunnel, industrieel 
gebouw of een landelijk gelegen huis, elke ondergrond 
verdient de beste bescherming tegen vochtschade. 
Ons portfolio omvat elk vochtweringsproduct, begin-
nend met A voor onze acrylgel tot Z voor zero VOC 
vloercoatings.
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Wat hebben het Empire State Building in New York en 
het Olympische Stadion in Beijing gemeen? Krachtige 
vochtweringoplossingen van ons bedrijf. Klanten over 
de hele wereld vertrouwen op onze producten.

Waterdichtingssystemen

Doordringend water beperkt vaak het gebruik van gebou-
wen. Een goede waterdichting daarentegen beschermt tegen 
grote schade. Ons assortiment omvat toepassingen voor 
buiten en binnen kelderafdichting, balkon- en terrasafdicht-
ing, tank- en rioolafdichting.

Restauratie van metselwerk

Vocht in metselwerk heeft verschillende ongewenste gevol-
gen, waaronder schade aan de structuur van het gebouw 
en gezondheidsproblemen voor de inwonenden, die kun-
nen ontstaan door schimmelgroei. Ons portfolio omvat 
horizontale barrières, restauratiepleisters, toepassingen om 
opstrekkend vocht en de gevolgen daarvan te bestrijden, en 
een puur fysiek antischimmel-systeem.
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Injectiesystemen

Als er scheuren in een gebouwstructuur verschijnen, als 
er verbindingen lekken of water door de muren stroomt, 
kan slechts één ding helpen: de injectie van reactieve har-
sen voor waterdichting en structurele versterking. Ons 
uitgebreide assortiment omvat schuimende of elastisch 
uithardende polyurethaanharsen, acrylgels en epoxyhar-
sen - het juiste systeem voor elk type injectie.

Gevelbescherming

Weersinvloeden en het daaruit voortvloeiende binnendrin-
gen van vocht in de bouwstructuur leiden tot gevel- 
beschadiging. Speciale impregnaties bieden echter een 
remedie. Onze hydrofobe middelen beschermen minerale 
gevels uiterst efficiënt zonder hun uiterlijk te beïnvloeden.
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Zelfnivellerende dekvloercoatingen

Voordat vloerbedekkingen of coatings worden geïn-
stalleerd, is vloernivellering vaak nodig in zowel nieuwe als 
bestaande gebouwen. Dit is bedoeld om een veerkrachtig, 
vlakke ondergrond te creëren voor daaropvolgende instal-
latiewerkzaamheden. Ons portfolio omvat primers, zelfniv-
ellerende dekvloeren en dampschermen, waardoor een 
vloer optimaal wordt voorbereid voor een verdere opbouw.

Betonbescherming en reparatie

Beton wordt beschouwd als het belangrijkste bouwmate-
riaal. Betonbescherming en -reparatie is daarom een van 
onze belangrijkste activiteiten. Het omvat scheurrepa-
ratie, oppervlaktebeschermingssystemen, betonrepa-
ratiemortel en corrosiebescherming voor beton en wap-
eningsstaal.
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Kunststofafdichtingsbanen
Vlakdakafdichting

Wanneer het moeilijk wordt, bieden TPO- en ECB-
membranen bescherming - voor daken die vanwege hun 
prominente positie aan bijzondere belastingen worden 
blootgesteld, voor waterdichting in de kelder en voor 
drinkwatertanks die aan hoge hygiënische normen 
moeten voldoen. Onze portfolio omvat waterdichte 
membranen van TPO en ECB die zijn vervaardigd volgens 
de hoogste kwaliteitsnormen.

//  Gedetailleerde informatie over alle producten vindt u in 
onze systeembrochures. Aarzel alstublieft niet contact met 
ons op te nemen.

Waterdichting in sanitaire ruimtes

Vocht uit sanitaire ruimtes kan de hele constructie aanzienlijk 
beschadigen. Om dit te voorkomen, is een professionele wa-
terdichting van dergelijke ruimtes essentieel. Onze toepassin-
gen en producten overbruggen gemakkelijk scheuren en zijn 
geschikt om een waterdichting te maken onder tegels.

Voegafdichtingen

Expansievoegen stellen speciale eisen aan de waterdicht-
heid. Onze producten die zijn gemaakt voor een groot aan-
tal ondergronden zijn elastisch, vormvast en UV-bestendig. 
Dit maakt beweging tussen structurele elementen mogelijk 
zonder schade en lekkages.

Coatings

Speciale coatings beschermen vloeren tegen mechanische 
schade en het binnendringen van vloeistoffen. In het geval 
van kantoor- en woongebouwen speelt het uiterlijk ook een 
belangrijke rol, en in de industrie en de landbouw zijn er 
verhoogde beschermingsvereisten. Wij bieden oplossingen 
op maat voor een breed scala aan toepassingen.



// 22

Ons verkoopprincipe is gebaseerd op een uitgebreid systeem van technische 
ondersteuningsspecialisten, waardoor wij u op elk moment en bijna overal 
competente assistentie kunnen verlenen. Dit omvat deskundig advies en de 
snelle levering van uw gewenste producten.

Als u een nieuwe klant bent, zijn er verschillende manieren om contact 
met ons op te nemen - met onze service- en verkoophotline kunnen we 
snel helpen met uw vragen. Als alternatief kunt u onze website bezoeken 
om erachter te komen wie verantwoordelijk is in uw regio en rechtstreeks 
contact met hen opnemen. Natuurlijk kunt u ons ook per e-mail bereiken 
via info@koster-afdichtingssystemen.nl

Welke manier u ook kiest, neem gerust contact met ons op!

Service- en verkoophotline +31 3414 6709 0
Website www.koster-afdichtingssystemen.nl
E-mail info@koster-afdichtingssystemen.nl

Of het nu in het Chinees of in het 
Portugees is, of het nu een ontwikkelaar, 
applicateur of architect is: we spreken de 
taal van onze klanten.





Referenties



Algerije, Angola, Australië, Oostenrijk, Azerbeidzjan, België, Bosnië en Herzegovina, Brazilië, Bulgarije, Canada, 
China, Kroatië, Cyprus, Denemarken, Dominicaanse Republiek, Estland, Finland, Georgië, Gibraltar, Groot-Brittan-
nië, Griekenland, India, Irak, Ierland, Israël, Italië, Japan, Kazachstan, Koeweit, Letland, Litouwen, Luxemburg, Mace-
donië, Mexico, Moldavië, Mongolië, Montenegro, Mozambique, Nederland, Noorwegen, Pakistan, Panama, Filippi-
jnen, Polen, Portugal, Qatar, Roemenië, Rusland, Saoedi-Arabië , Schotland, Servië, Slowakije, Slovenië, Zuid-Afrika, 
Spanje, Sri Lanka, Taiwan, Thailand, Tunesië, Turkije, Turkmenistan, Verenigde Arabische Emiraten, Oeganda, Oe-
kraïne, Verenigde Staten, Oezbekistan

Onze internationale vestigingen en 
handelspartners



// Neem contact met ons up

KÖSTER Afdichtingssystemen BV
Overveld 15
3841 EE Harderwijk
Tel: +31 3414 6709 0
E-mail: info@koster-afdichtingssystemen.nl

www.koster-afdichtingssystemen.nl


