
Gehecht aan steenBonded to stone



Stone-like materials such as natural stone and ceramics can add a special 
look to your façade. But are they also simple to fi x? Tweha has a fi tting 
solution: StoneMate.

StoneMate is a one component high-end hybrid polymer. This bonding 
system was specially developed to offer a durable adhesion of stone-like 
materials such as natural stone, ceramics and composite material. 
StoneMate is particularly used for new building and renovation projects 
in the housing and utility construction industry. The unique composition of 
the adhesive makes sure that you are no longer required to pre-treat the 
materials with aggressive primers. 

Saving costs
When fi xing stone-like materials to a façade, people often use heavy 
constructions. Bonding will have a profound impact on this process. You 
will no longer have to use anchors, clamps or pens, allowing you to 
use natural stone panels that are far thinner and therefore much lighter. 
A reduced panel thickness does not only have economical advantages, 
handling and logistics will also be simplifi ed. In other words, bonding 
simplifi es and eases the work on the building site and saves costs. In 
order to increase effi ciency and save costs, many businesses have broken 
with traditional, mechanical fi xing methods and choose the bonding 
method of StoneMate.

Optimum stress distribution
In comparison to anchors, clamps or pens, the adhesive is applied over 
a larger surface, so there is no point concentrated load. Bonding results 
in a better stress distribution in the façade panel. Therefore, the break-out 
strength is no longer decisive, but the bending strength of the material.

Source of inspiration
Bonding façade cladding offers architects a new world of unequalled 
design possibilities, giving the architect a remarkable freedom in design. 
From now on, the architect is only limited by his own creativity. Certain 
designs that were impossible to execute in the past, are now available by 
using the bonding method!

From now on, anchors and clamps are a thing of the past! 
StoneMate optimizes your façade design and guarantees 
an aesthetically responsible result.

Steenachtige materialen zoals natuursteen en keramiek geven een 
gevel een bijzondere uitstraling. Maar kan het ook eenvoudig worden 
bevestigd? Tweha heeft daar met StoneMate een pasklaar antwoord op.

StoneMate is een één-component high-end hybride polymeer. Dit lijmsys-
teem is speciaal ontwikkeld om steenachtige materialen zoals natuursteen, 
keramiek en composietmateriaal op een duurzame wijze te verlijmen. 
StoneMate wordt met name toegepast bij nieuwbouw en renovatie-
projecten in de woning- en utiliteitsbouw. De unieke samenstelling van 
de lijm maakt voorbehandeling met agressieve primers overbodig. 

Kostenbesparing
Bij het bevestigen van steenachtige materialen aan een gevel wordt vaak 
gewerkt met zware constructies. Verlijmen verandert dit proces essentieel. 
Het gebruik van ankers, klemmen of pennen wordt overbodig, waardoor 
onder andere natuursteen platen aanzienlijk dunner en dus lichter kunnen 
worden. Deze geringere plaatdikte heeft niet alleen economische  
voordelen, ook de ‘handling’ en logistiek vereenvoudigt hierdoor.  
Kortom, verlijmen vereenvoudigt en verlicht de werkzaamheden op 
de bouwlocatie en het bespaart u kosten. Met het oog op efficiency, 
eenvoud en kostenbesparing hebben al veel ondernemers gebroken 
met traditionele, mechanische bevestigingsmethoden en gekozen voor 
verlijmen met StoneMate.

Optimale spanningsverdeling
Lijm wordt over een groter oppervlak aangebracht in tegenstelling tot 
ankers, klemmen of pennen waardoor er geen sprake meer is van 
puntbelasting. Door verlijmen ontstaat een betere spanningsverdeling 
in de gevelplaat. Niet de uitbreeksterkte van de verankering, maar de 
buigtreksterkte van het materiaal is dan maatgevend.

Inspiratiebron
Het verlijmen van gevelbekleding opent voor architecten een wereld 
naar ongeëvenaarde ontwerpmogelijkheden, waarbij de vrijheid van 
de architect bijzonder groot is. De creativiteit van de architect bepaalt 
voortaan de grens. Waren eerder bepaalde ontwerpen qua constructie 
onmogelijk, bij verlijmen is het geen enkel probleem meer!

Foeilelijke klemmen zijn vanaf nu verleden tijd! 
StoneMate optimaliseert uw gevelontwerp en 
garandeert een esthetisch verantwoord resultaat.
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De voordelen op een rijtje

1. IJzersterke, blijvend elastische lijm   

 met een snelle uitharding onder 

 invloed van luchtvochtigheid

2. Unieke samenstelling

3. Hechtprimer overbodig

4. Ongekende ontwerpmogelijkheden

5. Vereenvoudiging van de totale 

 constructie

6. Onderhoudsvrij

7. Vrijwel het hele jaar door verwerkbaar 

8. Sterke verhoging van 

 arbeidsproductiviteit

9. Kostenbesparend

10. Duurzaam

1. Rock Solid, durable elastic adhesive

 that hardens quickly under the 

 infl uence of atmospheric humidity

2. Unique composition

3. No adhesive primer required

4. Unprecedented design possibilities

5. Simplifi cation of the total construction

6. Maintenance free

7. Can be used almost throughout the   

 year 

8. Strong increase of labour productivity

9. Cost-reducing

10. Durable

Overview of the advantages



Alle opdrachten worden aanvaard volgens de ‘Algemene Voorwaarden van Tweha B.V.’

Tweha BV

Kuiper 9a

NL-5521 DG Eersel 

Postbus 172

NL-5520 AD Eersel

Nederland

T  +31 (0)497 530 790

F  +31 (0)497 530 350

I  www.tweha.nl

E  info@tweha.nl

                  All orders are accepted according to the “General Conditions of Tweha Export B.V.” 

 The Netherlands

   P.O. Box 172


