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Opgelet!

Wie zijn we?

De burelen en magazijnen zijn gesloten vanaf maandag 13 juli tot en met maandag

Met sierpleister - ook gekend als crepi - stopt

3 augustus 2015. Terug open op dinsdag 4 augustus.

u elke nieuwbouw- of renovatiegevel in een

Prettig verlof!

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 aankleden met zo’n sierpleister? Specialistenwerk! De ondergrond moet namelijk
perfect voorbereid en afgewerkt worden. Dit
kan met onze Willco producten! Wij bieden de

Buig de traditionele lijnen
van de architectuur met
WILLCO Flexico!
WILLCO Flexico is een nieuwe gladpleister die nu nog elastischer is dan ooit tevoren!
Deze minerale - en dus ook ecologische - gladpleister is ideaal voor het herstellen

juiste isolatiesystemen, grondlagen, speciale

van gladde gevels alsook voor het uitvlakken en bewapenen van oude gescheurde

voorstrijken, vier types sierpleister, decoratieve

gevels. Door de unieke eigenschappen van deze mortel, zijn krimp- en haarscheuren

ornamenten, profielen, verven, saneerpleisters

in de eindlaag verleden tijd! Tevens is deze gladpleister uitermate geschikt voor het

enzovoort. Willco Products heeft het meest uit-

uitvlakken en bewapenen van de WILLCO Isolatieplaten.

gebreide productengamma voor sierpleisters

Lees meer binnenin!

en gevelisolatiesystemen.

WILLCO Flexico

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 Flexico - WILLCO UPL 3000 - Verf of sierpleister bijbestellen? - Nieuwe profielen

Ontdek WILLCO Flexico!
De minerale gladpleister bestaat uit Portlandcement en kalkhydraat.
Het product is versterkt met vezels, heeft een hoog vulvermogen en
is waterdampdiﬀusie-open. Verder is WILLCO Flexico spanningsarm,
enorm elastisch en zeer gemakkelijk in verwerking. De gladpleister
kan afgewerkt worden met alle mogelijke soorten WILLCO Verven of
WILLCO Sierpleisters. WILLCO Flexico kan toegepast worden binnen
en/of buiten, bij nieuwbouw- of renovatieprojecten.
De verwerking van deze gladpleister is vereenvoudigd en gaat hierdoor
sneller. Voor het bekomen van gladde oppervlakten op isolatieplaten
worden twee wapeningslagen van WILLCO Flexico telkens in een laagdikte van 3-4 mm aangebracht. De WILLCO Glasvezel Wit Fijn plaatst
men telkens in banen tegen elkaar, niet overlappend, om een zichtbare aftekening van overlappende wapeningsweefsels te vermijden.
Vervolgens wordt de tweede wapeningslaag na voldoende droogtijd
van de eerste laag (volgens weersomstandigheden ten vroegste na
droging van 12 uur) aangebracht. Voor de tweede wapeningslaag,
dient het wapeningsweefsel minimaal 10 cm te overlappen, ten opzichte van de naden van het reeds aangebrachte weefsel in de eerste
laag. Ook dit wapeningsweefsel dient op zich wel terug in banen tegen
elkaar, niet overlappend, aangebracht te worden. Nadat de tweede
wapeningslaag licht is aangetrokken (volgens weersomstandigheden
ongeveer na 2 uur) kunnen eventuele oneﬀenheden op het oppervlak
ingeduwd en gepolierd worden. Indien nodig kan het oppervlak nogmaals bijkomend dunlagig worden uitgevlakt en gepolierd.
In vergelijking met de WILLCO Gladpleister of WILLCO Gladpleister Light, hoeft u met WILLCO Flexico, geen kleef- en uitvlakkingsmortel
meer aan te brengen op de WILLCO Isolatieplaten, alvorens u begint. Met dit nieuwe product kan u rechtstreeks op de isolatieplaten
beginnen. Kortom, u plaatst de eindlaag met één enkel product en bespaart een hoop tijd. Nadien nog afwerken met een WILLCO Verf
of Sierpleister, en klaar is kees.

Technische gegevens
Buigsterkte:
ong. 0,1 N/mm²

Kleur: wit
Waterdampdoorlaatbaarheid:
µ =10

Bindmiddel:
Portlandcement
en kalkhydraat
Hechtsterkte op EPS:
ong. 0,15 N/mm²
Volumemassa:
ong. 1,40 kg/dm³
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WILLCO UPL 3000 op cellenbeton, een goede match!
Hoeft uw woning niet meer geïsoleerd te worden? Maar wenst u toch een
sierpleister als afwerking? Dat kan! Dankzij de lage densiteit, hoge elasticiteit
en goede isolerende eigenschappen, is de WILLCO UPL 3000 bijzonder geschikt
om te verwerken op hoog-isolerend, lichtgewicht metselwerk. U kan bijvoorbeeld een woning die opgebouwd is uit cellenbeton, alsnog een decoratieve
sierpleister als eindafwerking geven. Hoe gaat men te werk?

Verspuiten van WILLCO UPL 3000

Diagonaal glasvezel rond een raam

De WILLCO UPL 3000 is een één- of meerlagige
grondpleister voor alle soorten metselwerk. De
pleister kan zowel machinaal, als met de hand verwerkt worden. WILLCO UPL 3000 is een minerale,
vezelversterkte droge mortel van de mortelgroep
DIN EN 998-1, op kalk-cement basis met lichtgewicht
toeslagstoﬀen.

Inbedden van het WILLCO Glasvezel AUS

Verwerking

Alvorens men begint met een eerste grondlaag aan te brengen, moet een sterk zuigende ondergrond (in dit geval cellenbeton) voorbehandeld worden met een diepgrondering. Dit product zal de zuigkracht van het cellenbeton verminderen, waardoor de grondpleister
beter kan hechten. Na het aanbrengen van hoek- en stopprofielen rond ramen en deuren, kan men een eerste laag WILLCO UPL 3000
aanbrengen. Hierop wordt het WILLCO Glasvezel AUS aangebracht. Deze glasvezelbewapening moet minimum 10 cm overlappen met
elkaar en zo dicht mogelijk tegen de oppervlakte zitten. Dit dient om zoveel mogelijk spanningen op te vangen. Als bescherming tegen
scheuren aan de hoeken van deur- en raamopeningen, is het noodzakelijk om op die plaatsen extra diagonaal glasvezelbanden (minimum 30 x 20 cm) te voorzien. De totale laagdikte van de grondpleister is minimum 15 mm. Per laag kan deze maximaal 30 mm in één
laag worden aangebracht.
Na het aantrekken van de WILLCO UPL 3000 wordt er een tweede laag nat in nat aangebracht. Belangrijk hierbij is dat het wapeningsweefsel zich minimaal in het midden of eerder meer naar de bovenkant van de mortellaag bevindt. De mortel wordt geëgaliseerd met
een rij. Nadien kan de muur vlak worden gemaakt met oa. Een spackmes of een spons. Let wel, sponsen zorgt voor een extra vlakke
afwerking maar wordt beter enkel met een weinig water toegepast. Dit om de cement in de mortel niet naar boven te halen.
Nu is het tijd voor de droging. De grondpleister droogt in normale omstandigheden 1 mm per dag. Na enige droogtijd is het mogelijk om
kleine oneffenheden van het oppervlak af te schrapen. Op deze manier maakt u de grondpleister zo vlak mogelijk. Nu staat de WILLCO
UPL 3000 klaar voor de eindlaag, een decoratieve sierpleister.

Let op voor deze zaken tijdens de verwerking!

- De sterk zuigende ondergrond eerst behandelen met een
diepgrondering.
- De totale laagdikte van de grondpleister is minimum 15 mm. Per
laag kan deze maximaal 30 mm in één laag worden aangebracht.
- Gebruik inox of PVC hoek- en stopprofielen van minimum 10 mm.
- Hoek- en stopprofielen dienen vastgelijmd te worden met mortel
(en niet met siliconen of TEC 7!).
- Hoeken aan ramen en deuren worden beter extra verstevigd
met diagonaal glasvezel.
- WILLCO UPL 3000 niet in of tot tegen het grondoppervlak
verwerken.
- Aansluiten tegen dorpels en dakranden met WILLCO
Stopprofielen en duurzaam afkitten.
- Het opkrabben van de mortel wordt beter vermeden. Dit om
stof te vermijden.
- Opgelet voor zon en wind tijdens de verwerking, deze factoren
kunnen haarscheurtjes veroorzaken.
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Nog enkele eigenschappen op een rij:
- kan met garantie op de laatste
nieuwe generatie, zeer lichte,
cellenbeton verwerkt worden
- heel gemakkelijk te verwerken
met een spuitmachine of met
de hand
- zeer licht materiaal
- dampdoorlatend
- vorst – en weersbestendig

Sponsen van de ondergrond

- goed bestand tegen
schimmelvorming en
industriële vervuiling
- laag in verbruik
- waterdicht
- biedt een grote zekerheid
tegen scheuren
- geschikt om aan te brengen
in dikkere lagen

Verf of sierpleister bijbestellen?

WILLCO SILICOONHARSSIERPLEISTER KR
WILLCO CREPI A BASE DE RESINES SILICONES KR
NL

Art. Nr.: 08121

Een gebruiksklare sierpleister in pastavorm op basis van silicoonhars. Bijzonder
geschikt voor buiten. Structuur van tyrolerpleister.
Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorkom lozing in het milieu. De inhoud en de verpakking verwerken volgens de
regionale/nationale/internationale voorschriften.
Dit product bevat 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on.
Kan een allergische reactie veroorzaken. Veiligheidsinformatieblad op verzoek
verkrijgbaar.

F

Un crépi sous forme de pâte prêt à l’emploi à base de silicones. Une qualité
extérieure supérieure. Structure d’enduit tyrolien.
Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Éviter le rejet dans l’environnement. Éliminer le contenu/récipient conformément
à directives régionale, nationale et internationale.
Contient du 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-one.
Peut déclencher une réaction allergique. Fiche de données de sécurité disponible
sur demande.
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Info pictogrammen, zie website onder ‘downloads’ - Information des icônes, consulter ‘téléchargements’ sur le site.
Kleurnr. - N° de la couleur

Korreldikte - Épaisseur des grains

Fabricatienr. - N° de la fabrication

Datum - Date

8297

1,5 mm

P1537048

04.15

Inhoud kg/lit. - Contenu kg/lit.

20 kg
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Komt u weleens wat sierpleister of verf
te kort op de werf? Geen probleem, een
bijbestelling is zo gebeurd via het juiste
kleurnummer. Maar de kans bestaat dat
er, door de bijbestelling via kleurnummer, een lichte kleurafwijking optreedt.
Dit kan u echter wel vermijden! Op elke
emmer van sierpleister of verf staat een
fabricatienummer gedrukt. Wij raden
aan om telkens het fabricatienummer
te vermelden bij een bijbestelling. Op
deze manier kan de mengmachine de
exacte kleurinstellingen hergebruiken
van de eerste emmer. Een kleurverschil
is hierdoor dus niet meer mogelijk!
Nieuwe WILLCO Etiketten

NIEUW! Profielen 6400 en 6404

Het WILLCO Profiel 6400 dient als stopprofiel bij dakrandaansluiting
of vensterbankaansluiting, in combinatie met de WILLCO Isolatiesystemen. Bij de aansluiting met de dakrand, dient men het profiel
zo ver mogelijk onder de dakrand te plaatsen. Een bijkomende
dichting kan op de kleefstrook, ter hoogte van de schuine zijde,
bevestigd worden. Het profiel is geschikt voor een pleisterdikte
van 5 of 10 mm en wordt geleverd in lengtes van 2,5m.

Het WILLCO Profiel 6404 kan toegepast worden als aansluiting
op een zinkprofiel en in combinatie met de WILLCO Isolatiesystemen. Het profiel wordt met de holle kamer op het opstaande
zinkprofiel geplaatst en aansluitend gepleisterd. Naden tussen
de profielen moeten afzonderlijk gedicht worden. Het profiel is
geschikt voor een pleisterdikte van 5 of 10 mm en wordt geleverd
in lengtes van 2,5m.

Materiaal
Het WILLCO Profiel 6400 is een PVC profiel met een wapeningsweefsel en kleefstrook. Het PVC materiaal is UV- en weersbestendig
en stootvast. Het wapeningsweefsel is vormvast en alkalibestand
uitgevoerd.

Materiaal
Het WILLCO Profiel 6404 is een PVC profiel met een wapeningsweefsel. Het coëxtrudeerd PVC profiel bestaat uit UV- en weersbestendig en stootvast PVC materiaal. De holle kamer en lip van
het profiel, zijn vervaardigd uit zacht PVC. Het wapeningsweefsel
is vormvast en alkalibestand uitgevoerd.
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