


GLOW, een sierpleistersysteem 
met opmerkelijke isolatiewaarde.
Uw gevel heeft een belangrijke isolerende rol te vervullen. Daarom ontwikkelden Willco Products en Recticel Insulation samen GLOW, 
een hoogst kwalitatief en vooruitstrevend gevelisolatiesysteem. GLOW koppelt de onovertroff en esthetiek van pleisterwerken aan de 
sterke thermische prestaties van een PIR-isolatieplaat. Plaat en pleister zijn speciaal op elkaar afgestemd voor een duurzame hechting 
en lange levensduur.

Technische gegevens

Hogere weerstand tegen 
afschuiving = u kan er 
meer gewicht aanhangen

Standaard afmetingen:
600 mm x 1200 mm

Volumegewicht:
circa 34 kg/m³

Raadpleeg steeds de technische fiche!

Warmtegeleidingscoëfficiënt:
λD = 0,026 W/mK

Dikte isolatie:
van 50 > 120 mm

Hogere weerstand 
tegen doordrukking 
(bv. bij verankeringen)

PIR schuim 
smelt niet

Dikte RD-waarde

25 mm 0,95 m².K/W

30 mm 1,15 m².K/W

50 mm 1,90 m².K/W

60 mm 2,30 m².K/W

80 mm 3,05 m².K/W

100 mm 3,80 m².K/W

120 mm 4,60 m².K/W

RD-waarden



Bescherming tegen weer en wind
Bij de renovatie van uw buitenmuren kiest u met GLOW voor een 
slimme oplossing. U isoleert en werkt af in één beweging. De 
PIR-isolatie (λD = 0,026 W/mK) houdt de warmte in uw woning, 
terwijl de pleisterlaag een extra bescherming biedt tegen weer en 
wind. Bovendien verliest u zo geen ruimte in uw woning.

Uw gevel levenslang in stijl
Het resultaat van GLOW mag gezien worden. Met sierpleisters of 
crepi’s geeft u uw gevel een levenslange stijlvolle uitstraling. U 
kiest uit verschillende korrels (groot of klein, fijn of grof) en uit een 
brede waaier aan kleuren. Het resultaat: een decoratieve gevel, 
helemaal volgens uw persoonlijke smaak.

Optimaal isolerend
De bepleistering wordt aangebracht op een speciaal ontwikkelde 
PIR-isolatieplaat van Recticel Insulation. Door het matchen van de 
eigenschappen van zowel plaat als pleister, zijn we erin geslaagd om 
sterke thermische prestaties neer te zetten. Het systeem beschikt 
daarmee over een puike isolatiewaarde (λD) van 0,026 W/mK voor 
diktes van 50 tot 120 mm. Hierdoor zijn minder dikke muren vereist.

Topkwaliteit
Willco Products en Recticel Insulation staan voor topkwaliteit en 
maken dit ook hard met GLOW: u ontvangt een isolatiecertificaat 
en geniet van 10 jaar kwaliteitsgarantie op de producten en op de 
uitvoering van de werken.

GLOW biedt extra troeven:
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