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Spuitkurk is relatief nieuw op de 
markt en geldt als een topproduct 
om gevels en daken mee te bekleden. 
Hoe gaat dat precies in zijn werk?
Zaakvoerder Pascal Praczijk: “Wij zijn ex-
clusieve verdeler van de kwaliteitskurk van 
CORKwall en Vipeq F09, dat zijn de origi-
nele producten van de wereldwijde markt-
leiders. Spuitkurk komt uit Spanje en is een 
kurkemulsie met daarin een kleurpigment. 
Het wordt gespoten met een handpistool 
door vakmensen die eerst bij ons een oplei-
ding hebben gevolgd. Uniek is dat je kan 
kiezen uit verschillende korreldiktes naarge-
lang doeleinden en functie. Zo is de fijne 
korrel van 1 mm ideaal voor interieur, de 
standaardkorrel van 2 mm voor de gevels 

CorkSol - Debby Kapleta en Pascal Praczijk

Een mooi, warm en veilig jasje voor 
uw woning of bedrijf

Het is ecologisch, duurzaam, dampopen, geluiddempend, energiebesparend en bezorgt gevels 
en daken ook nog eens een mooi uitzicht: geen wonder dat spuitkurk aan een flinke opmars bezig 
is in de bouwwereld. Let wel, deze voordelen gelden enkel als het product op een correcte ma-
nier wordt aangebracht. Gelukkig heeft het bedrijf CorkSol uit Opglabbeek – pionier in ons land 

met spuitkurk – de juiste expertise in huis.

en daken en is de grove korrel (3 mm) een 
ideale toepassing voor industriebouw en 
akoestische isolatie. De richtprijs in Limburg 
is zo’n 45 euro per m2.”

Dat maakt van spuitkurk een interes-
sant alternatief voor siliconepleister. 
Wat zijn de voordelen? 
Medezaakvoerster Debby Kapleta: “Dat 
zijn er heel wat. Spuitkurk is een coating op 
basis van kurkkorrels, is dampopen, wateraf-
stotend, brandvertragend en thermisch isole-
rend, wat zorgt voor een lagere energiefac-
tuur. Dat tonen we aan met een gloedheet 
strijkijzer, bekleed met spuitkurk, waarop je 
gewoon je hand kan leggen. De brandver-
tragendheid is dan weer een eigenschap 

CORKSOL is een jong, snelgroeiend bedrijf.    ASSORTIMENT aan Spuitkurk, Stone Coating, Waterproof Spuitkurk en Anti-Graff.    EXCLUSIEF 
VERDELER van kwaliteitskurk van CORKwall en Vipeq F09.

die van levensbelang kan zijn op industrie-
terreinen en in woonwijken. Spuitkurk is ook 
uiterst geschikt voor het inpakken van koude-
bruggen om zo condensatieproblemen aan 
te pakken. Ons product hecht zich op alle 
materialen, is 100 % natuurlijk en bestaat in 
meer dan 25 verschillende kleuren. Een wo-
ning of bedrijf krijgt zo telkens een heel mooi 
en nieuw jasje.”

Alles staat of valt echter met de cor-
recte toepassing van het materiaal.
Praczijk: “Klopt. Wij denken op lange ter-
mijn en streven naar kwaliteit. Hierbij is het 
van belang om naar de eindklant toe het 
juiste advies te verstrekken én het product 
correct toe te passen.”


