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Wie zijn we?
Met sierpleister - ook gekend als crepi - stopt
u elke nieuwbouw- of renovatiegevel in een
stijlvol jasje. Een goed idee, want uw buitenmuren zijn het visitekaartje van uw pand. Toch
als u kiest voor producten van Willco Products:
de oudste speler op de markt. Onze veertig
jaar ervaring vertaalt zich in sierpleisters van
topkwaliteit.

GLOW staat voor
gloednieuw, bloedmooi
en superisolerend!
Willco Products en Recticel Insulation slaan de handen in elkaar. Het resultaat? Een
gloednieuw sierpleistersysteem van topkwaliteit, GLOW.
GLOW bestaat uit een sierbepleistering die wordt aangebracht op een PU isolatieplaat
met blijvende hoge isolatiewaarde (λD = 0,026 W/mK), waarbij zowel esthetiek als

Uw gevel aankleden met zo’n sierpleister? Spe-

energiezuinigheid maximaal aan bod komen.

cialistenwerk! De ondergrond moet namelijk

Lees meer binnenin!

perfect voorbereid en afgewerkt worden. Dit
kan met onze Willco producten! Wij bieden de
juiste isolatiesystemen, grondlagen, speciale
voorstrijken, vier types sierpleister, decoratieve
ornamenten, profielen, verven, saneerpleisters
enzovoort. Willco Products heeft het meest uitgebreide productengamma voor sierpleisters
en gevelisolatiesystemen.
Onze medewerkers adviseren u vakkundig over
al onze producten.
Neem vrijblijvend contact op via onze website:
www.willcoproducts.be.
Geert Coppens,
Zaakvoerder
Willco Products

Inhoud:
GLOW - WILLCO Dagkant-gipsplaat - STR tool 2GS - WILLCO Dakrandprofiel

GLOW staat voor gloednieuw, bloedmooi
en superisolerend!
GLOW is een gloednieuw sierpleistersysteem van Willco Products
en Recticel Insulation dat beantwoordt aan de noden van de hedendaagse bouwheer. Dit hoogst kwalitatief gevelisolatiesysteem
koppelt de onovertroﬀen esthetiek van pleisterwerken aan de
sterke thermische prestaties van een PU-isolatieplaat. Plaat en
pleister zijn speciaal op elkaar afgestemd voor een duurzame
hechting en lange levensduur.
Met GLOW verzekert u uw bouwheer van een zichtbaar mooiere
gevel én een voelbaar aangenamer binnenklimaat. De pleister
is verkrijgbaar in verschillende kleuren en structuren, goed voor
een klassieke of een trendy gevelafwerking.

Esthetisch
Sierpleisters passen binnen elke architectuurstijl. Ze lenen zich zowel voor een strakke,
minimalistische bouwstijl als voor een meer klassieke vormgeving. GLOW is dan ook
verkrijgbaar in diverse afwerkingen, van een vrijwel vlak en eﬀen uitzicht tot en met
een uitgesproken reliëfstructuur. Ook op vlak van kleuren vindt uw bouwheer beslist
zijn gading in de vele beschikbare tinten. GLOW vormt de perfecte finishing touch voor
uw creatief bouwconcept.
Topkwaliteit
Willco Products en Recticel Insulation staan voor topkwaliteit en maken dit ook hard
met GLOW: de bouwheer ontvangt een isolatiecertificaat en geniet van 10 jaar kwaliteitsgarantie op een correcte uitvoering van de werken.

RD waardes
Dikte

RD (m²K/W)

25 mm

0,95

50 mm

1,90

60 mm

2,30

70 mm

2,65

80 mm

3,05

100 mm

3,80

120 mm

4,60

Technische gegevens
Standaard afmetingen:
600 mm x 1200 mm

Volumegewicht:
circa 34 kg/m³
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Diktes isolatie:
van 50 > 120 mm

Warmtegeleidingscoëﬃciënt:
λD = 0,026 W/mK

NIEUW! WILLCO Dagkant-gipsplaat, dé oplossing
voor binnendagkanten
Het afwerken van dagkanten is een tijdrovende klus is, die veel aandacht en
precisie vereist. De WILLCO Dagkant-gipsplaat is hiervoor de ideale oplossing.
De Dagkant-gipsplaat levert u per dagkant een tijdbesparing van liefst 60%
op! Naast de tijdsbesparing, wordt het afwerken van dagkanten ook nog eens
sterk vereenvoudigd!

Voordelen van de Willco Dagkant-gipsplaat
-

Tijdbesparing van liefst 60%
Gegarandeerde strakke afwerking van de dagkant
Aftimmeren van het kozijn is niet meer nodig
Het aansluitprofiel vangt trillingen in het kozijn op, waarmee de kans op
scheuren in de afwerkingslaag wordt verkleind
- Winddichte aansluiting is mogelijk

ejotherm STR

Voor

Universal screw-in ancho
for countersunk and surfa

Afmetingen

WILLCO Dagkant-Gipsplaat met Glasvezel
Prijs per m
150 x 12,5 mm
200 x 12,5 mm
250 x 12,5 mm
300 x 12,5 mm
350 x 12,5 mm

300 cm
150 cm

4 lengten

WILLCO Dagkant U-profiel (standaard)
Prijs per m

300 cm
150 cm

25 lengten

WILLCO Dagkant U-profiel (winddicht)
Prijs per m

300 cm
150 cm

25 lengten

Na

T30

4 lengten

T30

300 cm
150 cm

T30

WILLCO Dagkant-Gipsplaat
Prijs per m
150 x 12,5 mm
200 x 12,5 mm
250 x 12,5 mm
300 x 12,5 mm
350 x 12,5 mm

T30

Verpakking

T30

Lengte

T30

Referentie

Verwerking
Installation

T30

T30

T30

Voor deze nieuwe plug werd ook een nieuwe STR Tool ontwikkeld, genaamd STR Tool 2GS. In vergelijking met de 1ste
generatie tool, heeft deze een gepatenteerd schuifmechanisme
waardoor de pluggen op een eenvoudige en snelle manier,
dieper verzonken kunnen worden in het systeem. De STR Tool
2GS kan ook aangepast worden voor het vastschroeven van
niet-verzonken pluggen.

STR Tool 2GS
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T30

T30

Sinds enkele maanden leveren wij een nieuwe generatie van
de STR U pluggen, nl. WILLCO STR U 2G pluggen. Het grootste
verschil, is dat de schroef die in de plug zit, veel dieper in het
systeem ingeschroefd kan worden, al dan niet verzonken. Op
deze manier worden koude bruggen tot het uiterste beperkt.
De minimale geleiding bedraagt 0,001 W/mK.

T30

STR Tool 2GS

Countersunk installation acc.
to EJOT STR principle with
ejotherm STR cap

Surface fixe
ejotherm ST

NIEUW! WILLCO Dakrandprofiel, dé waterdichte oplossing voor de overgang
van uw dak met uw gevel!
Twee componenten

Afmetingen
18 mm

Het dakrandprofiel

Het verbindingsstuk
83,3 mm

29 mm

18,45 mm
34,7 mm

1,8 mm
2500 mm

85 mm
Het WILLCO Dakrandprofiel is uitermate geschikt in combinatie met het WILLCO Gevelisolatiesysteem.

Het gelakte dakrandprofiel is geproduceerd volgens Nen-EN 755-9 en opgebouwd uit aluminium (legering 6060T66). Zowel de onderzijde
als bovenzijde zijn afgewerkt in hetzelfde materiaal. Dit biedt een groot voordeel, zowel technisch als esthetisch.
Langsgroeven

Het profiel heeft een afgeschuinde bovenzijde met langsgroeven. De EPDM-dakdichting kan hierdoor stevig verkleefd worden tot aan de opstand. Het water wordt
dus steeds weggeleid naar de binnenzijde van de dakopstand. Hierdoor wordt het
risico op vervuiling tussen de naden van verschillende dakrandprofielen vermeden.

Het verbindingsstuk

Het verbindingsstuk is eveneens opgebouwd uit aluminium (legering 6060T66). Met
het gebruik van deze verbinding tussen de verschillende dakrandprofielen, wordt
de nodige dilatatie tussen de profielen behouden.

Het WILLCO Dakrandprofiel is eveneens te verkrijgen in de vorm
van gelaste binnen- en buitenhoeken (300 x 300 mm). Dit zijn voorgevormde hoeken die zorgen voor een naadloze hoekaansluiting.
Binnenhoek

Op onderstaande tekening kan u zien dat de betonplexplaat volledig
ingewerkt zit. Het profiel sluit langs de bovenzijde en onderzijde
mooi aan met de plaat. Hierdoor kan de sierpleister dus probleemloos afgewerkt worden tot tegen het WILLCO Dakrandprofiel.

Betonplexplaat

Buitenhoek
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