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Opgelet!

Wie zijn we?

De burelen en magazijnen zijn gesloten vanaf maandag 18 juli tot en met maandag

Met sierpleister - ook gekend als crepi - stopt

8 augustus 2016. Terug open op dinsdag 9 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? Spe-

Met WILLCO Filler verdwijnen
haar- en krimpscheurtjes als
sneeuw voor de zon!

cialistenwerk! De ondergrond moet namelijk

Haar- en krimpscheurtjes zijn een vaak voorkomend probleem. In de meeste gevallen

perfect voorbereid en afgewerkt worden. Dit

zijn ze te wijten aan de thermische werking van het isolatiesysteem of een fout in

kan met onze Willco producten! Wij bieden de

de verwerking ervan. Met WILLCO Filler is dit probleem verleden tijd!

juiste isolatiesystemen, grondlagen, speciale

Lees meer binnenin!

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 Filler - Uitbreiding WILLCO
Flexico Systeem - Te veel isolatie besteld? Isolatieafval terugbrengen

WILLCO Filler
lost dit op!

Ontdek WILLCO Filler!
WILLCO Filler is een scheuroverbruggende grondlaag die haaren krimpscheuren tot een breedte van 0,8 mm dicht. Bijkomend
kan er ook optisch geëgaliseerd worden als er een verschil is in
texturen. Deze nieuwe probleemoplosser is toepasbaar op minerale, organische of niet-elastische ondergronden. Bepleisterde
of geverfde geveloppervlakken, maar ook verschillende types
metselwerk, kunnen probleemloos en veilig overwerkt worden
met WILLCO Filler. Deze grondlaag is leverbaar in wit of in lichte
tot middelmatig donkere kleuren volgens de WILLCO Kleurenkaart.

Twee haarscheurtjes in een isolatiesysteem.

NIEUW
Eigenschappen
• Gebruiksklaar en eenvoudig te verwerken met een borstel,
kwast of roller
• Scheuroverbruggend
• Goed vullend
• Alkali bestendig
• Waterafstotend
• Waterdampdoorlatend
• Na 24u overschilderbaar met dispersie- of silicoonharsverf

Boven de lijn opgevuld met WILLCO Filler.

Verwerking

Kleur

WILLCO Filler is gebruiksklaar, maar kan indien gewenst met een
weinig water gemengd worden voor een betere verwerking.
Na het voorbehandelen van de ondergrond, en naargelang de
toepassing, kan de scheuroverbruggende grondlaag in één of
twee lagen aangebracht worden met een borstel, kwast of roller.
WILLCO Filler dient na 24u overschilderd te worden met een
dispersie- of silicoonharsverf. Het is aanbevolen deze in 2 lagen
aan te brengen.

Deze grondlaag is leverbaar in wit of in lichte tot middelmatig
donkere kleuren volgens de WILLCO Kleurenkaart.

Download de technische ﬁche voor meer info:
www.willcoproducts.be/downloads.
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Uitbreiding van het WILLCO Flexico Systeem:
nog makkelijker te verwerken!
In de nieuwsbrief van juni 2015 hebben we de minerale - en dus ook
ecologische - gladpleister WILLCO Flexico aan jullie voorgesteld. Eén
jaar later breiden we het systeem uit met de WILLCO Flexico 12! Daar
waar de WILLCO Flexico 03 een korreldikte heeft van 0,3 mm, heeft
de WILLCO Flexico 12 een korreldikte van 1,2 mm.
Met dit nieuwe type wordt het uitvlakken en bewapenen van oude
gescheurde gevels nog gemakkelijker. Door de dikkere korrel is het
eenvoudiger om de minimum dikte van 8 mm te behalen. Het wapeningsnet is ook gemakkelijker in te werken.
Door de unieke eigenschappen van deze mortel, zijn krimp- en haarscheuren in de eindlaag verleden tijd! De WILLCO Flexico 03/12 is
uitermate geschikt voor het uitvlakken en bewapenen van de WILLCO
Isolatieplaten. De gladpleister kan afgewerkt worden met alle mogelijke soorten WILLCO Verven of WILLCO Sierpleisters.
Aanbevolen verwerkingsrichtlijnen
Dag 1: 1ste laag + glasvezelbewapening (laagdikte 3-4 mm) met WILLCO Flexico 12 (korrel 1,2 mm).
Dag 2: 2de laag + glasvezelbewapening (laagdikte 3-4 mm) met WILLCO Flexico 12 (korrel 1,2 mm).
Dag 3: uitvlakken met dunne laag (laagdikte 1-2 mm) WILLCO Flexico 03 (korrel 0,3 mm).
20-30’: polieren met behulp van zeer ﬁjne laag (< 1 mm), met extra water aangelengde WILLCO Flexico 03 (korrel 0,3 mm).
Indien er een langere droogtijd is tussen de 2de laag en de uitvlakking, moet de aangebrachte WILLCO Flexico 03/12 licht bevochtigd
worden. Let wel, niet verzadigen van vocht!
Meer info over de verwerking van WILLCO Flexico 03/12, vindt u via onze website, bij downloads > technische ﬁches.

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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Te veel isolatie besteld? Of de verkeerde sierpleister?
Geen probleem, we nemen de producten graag terug!
Heeft u te veel isolatie besteld voor een bepaald project? En u kan het niet meteen ergens
anders verwerken? Of heeft u de verkeerde sierpleister besteld? Geen probleem, we nemen
deze producten graag terug als ze in goede staat zijn!
Met andere woorden, de isolatie dient proper, vrij van afgescheurde stukjes en scheuren
te zijn. De Willco-verpakking dient onbeschadigd rond de isolatie te zitten en het aantal
isolatieplaten per pak moet correct zijn. De sierpleister moet eveneens in goede staat
zijn en dus nog verkoopbaar zijn. Dit wil zeggen dat het om standaard materialen moet
gaan, dus geen speciale kleuren of types sierpleister. Alle producten worden hier intern
gecontroleerd en als de voorwaarden voldaan zijn, kan er een creditnota gemaakt worden.
De producten die u wenst terug te geven komt u zelf bij Willco Products afzetten, of u geeft
het mee aan onze chauﬀeurs bij een levering. Wanneer de producten vuil zijn, onvolledig
of beschadigd zijn, worden ze niet teruggenomen!
Voor meer info kan u bellen naar 053/77.13.72 of mailen naar info@willcoproducts.be.

Isolatieafval terugbrengen, voor
‘100% Willco Products’-klanten is het gratis!
Willco Products biedt een nieuwe dienst aan, namelijk het verwerken van isolatieafval. Vanaf heden hebben alle klanten de mogelijkheid om het isolatieafval van op de werf, bij Willco Products af te zetten of mee te geven met een Willco-chauﬀeur. Voor de
‘100% Willco Products’-klanten is deze nieuwe dienst helemaal gratis!
Hoe werkt dit nu precies?
‘100% Willco Products’-klanten krijgen de afvalzakken gratis mee. Wie
geen ‘100% Willco Products’-klant is, betaalt 11 euro per afvalzak. De
afvalzakken hebben een inhoud van 1000 liter en worden gevuld met
kleine stukken witte en/of grijze Willco-isolatie. De inhoud van zo’n
zak mag gemengd zijn, maar de isolatiestukken moeten wel proper
en zonder lijmresten zijn!
De gevulde afvalzak kan de klant in het magazijn in Nieuwerkerken
komen afzetten. Een andere mogelijkheid is de volle zak meegeven aan
één van de Willco-chauﬀeurs wanneer die komt (na)leveren op de werf
of in een magazijn. Er moet minimum 2 dagen op voorhand verwittigd
worden hoeveel zakken er meegegeven worden aan de chauﬀeur. Indien
men dit niet doet, neemt de chauﬀeur geen afvalzakken mee terug!
Voor meer info kan u bellen naar 053/77.13.72 of mailen naar info@
willcoproducts.be.
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