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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.

Uw gevel blijft langer
proper met WILLCO
Silicoonharsverf Clean!
Om de levensduur en de kwaliteit van de sierpleister nog te verbeteren, raden wij aan
om een extra preventieve nabehandeling te voorzien. Deze nabehandeling bestaat
uit een bepaalde verﬂaag die men gemakkelijk kan aanbrengen met een borstel of

Uw gevel aankleden met zo’n sierpleister? Spe-

rol, op de reeds afgewerkte sierpleister.

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: WILLCO Silicoonharsverf Clean - Nieuwe verpakkingen - Lastenboeken op maat WILLCO Click

Uw gevel blijft langer proper met WILLCO
Silicoonharsverf Clean!

WILLCO Silicoonharsverf Clean is uiterst geschikt voor zo’n nabehandeling.
Deze verﬂaag zorgt ervoor dat vuil zich zeer moeilijk kan vastzetten op
de sierpleister. Het regenwater parelt samen met het vuil van de gevel
af. Hierdoor blijft de gevel langer droog en proper, vooral bij gevels die
sterk belast worden door weersinvloeden. De WILLCO Silicoonharsverf
Clean is uitermate goed bestand tegen UV- en weersinvloeden, en tegen
micro-organismen zoals algen en mos. Bovendien heeft dit product een
zeer hoge dampdoorlaatbaarheid. De gevel blijft dus ademen.

Kleur
De WILLCO Silicoonharsverf Clean is leverbaar in wit of volgens
de WILLCO Kleurenkaart. Eventuele speciale kleuren zijn op
aanvraag.
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Eigenschappen
waterafstotende oppervlaktelaag
vuil zet zich moeilijk vast op de sierpleister
water parelt samen met het vuil van de gevel af
de gevel blijft ademen
goede weerstand tegen UV- en weersinvloeden
uitermate goed bestand tegen micro-organismen
zeer hoge dampdoorlaatbaarheid
gemakkelijk aan te brengen met borstel of rol
hoog dekvermogen
zeer wit
zonder weekmakers
alkali-bestendig

Willco Products zorgt voor kleur op de werf!
Het is u misschien al opgevallen? Sinds enkele weken hebben
een aantal verpakkingen wat meer kleur gekregen. Door de
nieuwe normen en regelgevingen die we moeten hanteren,
waren we genoodzaakt de verpakkingen aan te passen. Dit
was voor ons een uitgelezen kans om de zakken wat meer
kleur te geven. Blauw, groen, rood, lichtblauw en zelfs roos
zijn de kleuren die u vanaf nu kan terugvinden op de werf. We
zorgen niet enkel voor kleur op de werf, maar we willen jullie
op deze manier helpen in de herkenning van onze producten.
Namaakproducten zetten we hiermee buitenspel!

Bij sommige verpakkingen zijn ook het aantal kilogram licht gewijzigd.
Hieronder een overzicht:
Naam product

Gewicht

Kleur
verpakking

Nieuw! 25 kg

Donkergroen

WILLCO Kleef-en Uitvlakkingsmortel Multilight Plus

20 kg

Roze

WILLCO Kleef-en Uitvlakkingsmortel GLOW

25 kg

Lichtblauw

WILLCO UPL 3000

20 kg

Donkerblauw

30 kg

Lichtgroen

Nieuw! 25 kg

Rood

WILLCO Kleef-en Uitvlakkingsmortel

WILLCO UPL 2000
WILLCO Saneerpleister

Uw lastenboek op maat in een paar klikken!

NIEUW!

Vanaf nu vindt u onze meest gebruikte lastenboeken, kant-en-klaar terug, op onze website. Op de pagina ‘Downloads’ kiest u in
het linkse submenu ‘Lastenboeken’. De teller van het aantal lastenboeken in het Nederlands, staat momenteel op 503 bestanden.
Om u zoveel mogelijk wegwijs te maken in ons ruime aanbod van lastenboeken, hebben wij een ﬁltersysteem ontwikkeld. Aan
de hand van enkele vragen, komt u tot het gewenste lastenboek. Nadat u enkele gegevens ingevuld heeft, kan u van start gaan.
Het ﬁltersysteem telt maximum 5 vragen waarop u moet antwoorden. Wanneer u met uw cursor over de productnaam gaat,
verschijnt er een beknopte beschrijving van het product. Aan het einde, als u alle vragen beantwoord hebt, krijgt u onmiddellijk
het gewenste lastenboek. U kan dit downloaden in de vorm van een Word-bestand.
We bieden u een Word-bestand aan, zodat u zelf nog zaken kan aanvullen of verwijderen. Geen nood! Wanneer u de lastenboeken
voor het eerst wil gebruiken, bieden wij een PDF met instructies aan. Hierin staat alles duidelijk uitgelegd, aan de hand van tekst
en screenshots, hoe u de lastenboeken kan bewerken.
Probeer het zelf via deze link: http://www.willcoproducts.be/downloads/lastenboeken
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NIEUW! WILLCO Click, met één klik vermijdt u scheuren in de eindlaag!
Probleem
Nu en dan komt het voor dat er scheuren ontstaan ter hoogte van het sokkelproﬁel. De oorzaken van dit probleem, zijn dikwijls te
wijten aan een te dunne laag van de WILLCO Uitvlakkingslaag en/of het wapeningsnet dat niet ver genoeg over het sokkelproﬁel komt.

De horizontale scheurvorming is te wijten aan een te dunne laag WILLCO
Uitvlakkingsmortel.

Het afbrokkelen van de eindlaag is te wijten aan het wapeningsnet dat
niet ver genoeg over het sokkelproﬁel komt.

Oplossing
Om deze problemen te voorkomen, heeft Willco Products een nieuw soort proﬁel ontwikkeld, genaamd WILLCO Click. Dit
nieuwe stopproﬁel dient om op het sokkelproﬁel te plaatsen (zie tekening). Het proﬁel is vervaardigd uit PVC en er is een stuk
wapeningsweefsel stevig aan bevestigd. Het WILLCO Click proﬁel, werd speciaal ontworpen voor de ALU en Inox sokkelproﬁelen.
Door het gebruik van WILLCO Click, krijgt men automatisch de nodige dikte van de WILLCO Uitvlakkingsmortel. Die nodige dikte
van de uitvlakkingsmortel is zeer belangrijk, u vermijdt namelijk het afbrokkelen van de eindlaag.
Het reeds aanwezige wapeningsweefsel aan het proﬁel, zorgt ervoor dat horizontale scheuren aan het sokkelproﬁel verleden
tijd zijn. Bovendien helpt het WILLCO Click proﬁel voor een strakke afwerking van de WILLCO Uitvlakkingsmortel.

WILLCO Click

WILLCO Click
zijaanzicht
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