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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:

Iso&Stripes,
duurzaam isoleren én vertrouwd afwerken.
Willco Products ontwikkelde met het WILLCO Iso&Stripes Systeem een totaaloplossing voor zowel het isoleren als renoveren van gevels. De doordachte combinatie

de oudste speler op de markt. Onze veertig

van een isolatiesysteem en de afwerking met steenstrippen, verzekert een snelle

jaar ervaring vertaalt zich in sierpleisters van

plaatsing en een duurzaam resultaat. En vooral: een mooie, vertrouwde en efficiënt

topkwaliteit.

geïsoleerde gevel.
Lees meer binnenin!

Uw gevel aankleden met zo’n sierpleister? Spe-

&

cialistenwerk! De ondergrond moet namelijk
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 Iso&Stripes Systeem - Geniet u al van de vele voordelen? Buitengevelisolatie in relatie met bouwvocht - Niet afgehaalde bestellingen

Duurzaam isoleren én vertrouwd afwerken!

&

Met de keuzemogelijkheden van steenstrippen, gaat er een wereld van nieuwe renovatiemogelijkheden open. De steenstrippen bieden immers extra opties op het gebied van
isolatiedikte, structuur en kleur van uw gevel. Met hun dikte van ca. 22 mm zijn ze ideaal
voor plaatsen waar men niet over de normale minimumbreedte van een gevelsteen van 9 cm beschikt. En een keer bevestigd, kunt u
de steenstrippen – die ook als hoekstrippen verkrijgbaar zijn - niet onderscheiden van een gevel in volledig keramische steen. Op die
manier zijn ze niet alleen praktisch en energiebesparend, maar ook esthetisch heel mooi.

Systeemopbouw

NIEUW
1 Ondergrond • 2 Verlijming: WILLCO Kleefmortel • 3 Isolatieplaat: WILLCO
Isolatieplaat • 4 Wapeningslaag: uitvlakken met WILLCO Uitvlakkingsmortel •
5 Weefsel: bewapenen met WILLCO Glasvezel Wit Grof • 6 Lijm steenstrippen:
WILLCO Kleefmortel Stripes • 7 Eindlaag: steenstrippen • 8 Mechanische bevestiging: WILLCO Pluggen STR U

De steenstrippen beantwoorden aan de hoge
vereisten van de Belgische Benor-normering,
zijn CE-gekeurd en worden getest door het
Quality Control Labo van Wienerberger.

Duurzaam isoleren

Vertrouwd afwerken

Het WILLCO Iso&Stripes Systeem geeft de gevel een duurzame
energiekuur. Het buitengevelisolatiesysteem wordt opgebouwd
met een witte polystyreen isolatieplaat (λD = 0,040 W/m.K) of met
een grijze Neopor isolatieplaat (λD = 0,032 W/m.K). De dikte van
het systeem hangt af van de gewenste thermische isolatiewaarde.

Het WILLCO Iso&Stripes Systeem wordt afgewerkt met de klassieke en vertrouwde look van baksteen. In het uitgebreide gamma bakstenen kunnen nagenoeg alle gevelstenen, zowel handvorm, vormbak als strengpers gevelstenen, verwerkt worden tot
steenstrippen. De 22 mm dunne steenstrippen bieden immers
extra opties op het gebied van isolatiedikte, structuur en kleur
van uw gevel. Ze behouden echter wel dezelfde voordelen en
kwaliteiten zoals de vertrouwde, dikkere baksteen.

2 soorten steenstrippen

2 soorten afwerking
Steenstrip

Hoekstrip
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Gemetseld uitzicht:
Voegbreedte tussen 10 en
15 mm. De voegen worden
opgevuld door middel van de
WILLCO Voegmortel Stripes.

Verlijmd uitzicht:
Om praktische redenen bevelen wij een minimale voegbreedte van 5 mm aan.

Download de technische fiches voor meer info: www.willcoproducts.be.

Doorslaggevende voordelen van het WILLCO Iso&Stripes Systeem
De steenstrippen bezitten alle kwaliteiten
en eigenschappen van volle gevelstenen.
Een duurzame keuze

Ze zijn onderhoudsvriendelijk en
hebben een lange levensduur.

Een gevelbekleding met grote stootvastheid

Funderingswerken zijn niet vereist

Ideale oplossing bij beperkte beschikbare ruimte
Waterondoorlatend door
dubbele waterbarrière en
geïntegreerd wapeningsnet

Project
Vóór/na: upgrading en isolatie van de gevel.
Steenstrippen = geen zichtbaar verschil met
traditionele volle gevelstenen.

&
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Geniet u al van de vele voordelen?
Blijf uw concurrenten voor
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Vraag nu uw 100% Willco Products-label aan uw vertegenwoordiger. Dan krijgt u van ons een overtuigende
demonstratie en een persoonlijk certificaat. Speel het uit tijdens onderhandelingen over een potentiële werf:
de bouwheer weet meteen dat u een isolatie-expert bent. U levert een volledig gesloten en hoogwaardig
isolatiesysteem af. Dus … bouwheer tevreden, u content en wij blij. Iedereen wint in dit verhaal!

Extra vertrouwen voor bouwheer

Geef het initiatief aan de bouwheer. Laat hem een productkwaliteitslabel voor zijn project aanvragen. Als uitvoerder gebruikt u voor
hem alleen Willco-producten. Wij doen voor u de controles en inspecties – via een bestelformulier én op de werf. Dat geeft de bouwheer
Lijst uitvoerders WILLCO Sierpleisters
tegelijk een maximale gemoedsrust
end’applicateurs
het boost uw
imago.
Want u komt zelfverzekerd over: “Natuurlijk mogen experts op de werf
Liste
crepis
WILLCO
komen controleren. Wij bieden u gegarandeerd de beste, volledig
3/08/2015 gesloten en precies geplaatste Willco-isolatiesystemen!”
Oost-Vlaanderen
Bedrijf
Uitvoerder X
B.v.b.a.

Adres
Straat 10
9300 Aalst

Tel - Gsm - Fax

Extra visibiliteit
E-mail

Website

Wij belonen uw
(ver)trouw(en) in Willco Products met waardevolle zichtbaarheid. Hoe? Door
www.uitvoerderx.be
uw
bedrijfsnaam
te vermelden op de Willco-uitvoerderslijst. Zo ziet iedereen dat u voor een
uitvoerderxxx@telenet.be
www.uitvoerderxxx.be
eerlijke, duurzame
en betrouwbare service staat. En die reputatie is goud waard in de bouwinfo@bedrijfy.be
www.bedrijfy.be
bedrijfxy@telenet.be
sector. Gebruik Willco Products als springplank naar nieuwe werven en tevreden klanten.

Tel. 012/34.56.78
info@uitvoerderx.be
Gsm 0123/45.67.89

Uitvoerder XXX
B.v.b.a.

Laan 20
9300 Aalst

Tel. 123/45.67.89
Gsm 0123/01.23.45

Bedrijf Y B.v.b.a.

Korte Baan 30
9300 Aalst

Tel. 012/34.56.78
Gsm 0123/45.67.89

Bedrijf XY

Dorp 40
9300 Aalst

Tel. 123/45.67.89
Gsm 0123/01.23.45

ABC Uitvoerder

Kerkstraat 50
9300 Aalst

Tel. 012/34.56.78
abc_uitvoerder@gmail.com
Gsm 0123/45.67.89

Firma ABC

Korte straat 60
9300 Aalst

Tel. 123/45.67.89
info@firma-abc.be
Gsm 0123/01.23.45

www.firma-abc.be
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Graag wat promotiemateriaal? Dat kan! Een T-shirt, een reclamezeil voor aan de stelling of een
sticker voor op jouw bestelwagen, vraag ernaar en wij voorzien jouw bedrijf van het nodige
promotiemateriaal. Op al het promotiemateriaal is het logo en het kroontje duidelijk zichtbaar.
‘100% Willco Products’ all the way!

WILLC
O

Extra promotiemateriaal

100%

Geniet van betere productprijzen

Klanten die via het ‘100% Willco Products’-label werken, genieten van gunstigere productprijzen. U doet dus gouden zaken met het productkwaliteitslabel!

Haal meer werven binnen

Deze vele voordelen van het ‘100% Willco Products’-label, leiden uw bedrijf naar 1 doel: méér werven op een correcte en eerlijke
manier binnen halen. Twijfel dus niet langer en stap mee in dit succesverhaal!

Gratis afvalzakken én verwerking

Het verwerken van isolatieafval doen we al enige tijd. Willco-klanten hebben
de mogelijkheid om het isolatieafval van op de werf, bij Willco Products
af te zetten of mee te geven met een Willco-chauffeur. De afvalzakken
hebben een inhoud van 1000 liter en worden gevuld met kleine stukken
witte en/of grijze Willco-isolatie. Voor de ‘100% Willco Products’-klanten
is deze dienst helemaal gratis!

Interesse in deze aantrekkelijke voordelen? Contacteer ons via
053/77.13.72 of info@willcoproducts.be en ontdek er alles over!
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Buitengevelisolatie in relatie met bouwvocht
De groeiende druk op onze bouwkalenders leidt vaak tot een inperking van de uitvoeringstermijnen voor de afwerkingen. Hierdoor komen droogtijden in het gedrang. Bij een
ingrijpende renovatie of een nieuwbouwproject dient men extra rekening te houden met
de aanwezigheid van aanzienlijke hoeveelheden bouwvocht.
Enkele mogelijke oorzaken van dit bouwvocht zijn de natte binnenwerkzaamheden (afkomstig van binnenpleisterwerken, chape, …), het ruwbouwproces (aanmaakwater van
de mortel, bevochtiging ten gevolge van slechte weersomstandigheden, …), enzovoort.
Deze factoren kunnen bijkomend de initieel voorziene droogtijden aanzienlijk verlengen
en ook tot vochtschade leiden. De nadelige invloed door de eventuele ontstane dampdruk
kan zich vertalen in mogelijke blaasvorming, vlekvorming, scheurvorming in de sierpleister,
versnelde vervuiling en mosvorming.

Planning

Algemeen kunnen we stellen dat de natte binnenwerkzaamheden beter eerst worden uitgevoerd. Er dient dan nadien bepaald te worden
door derden of een gebouw voldoende droog is om met het WILLCO Isolatiesysteem te kunnen starten.
De praktijk leert ons echter dat er veelal wordt geopteerd om het gebouw eerst te isoleren en dan pas het binnenpleisterwerk en de
chape uit te voeren. In dergelijke gevallen dient de aannemer extra waakzaam te zijn. Hij/zij dient voorzorgsmaatregelen in acht te nemen
zodat de correcte droging van het binnenklimaat, van de ruimten waarin de natte binnenwerkzaamheden, niet in het gedrang komt.
Een voorbeeld van dergelijke voorzorgsmaatregelen is het toepassen van ventilatie. Dit kan op natuurlijke wijze (kipstand raam) of
via ventilatoren. Indien nodig kan er bijkomend een lichte verwarming worden voorzien. Ook het toepassen van bouwdrogers is een
mogelijke optie.
Alle informatie over dit onderwerp is beschikbaar in de WILLCO Infofiche “Buitengevelisolatie in relatie met bouwvocht “.

Belisol
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Aandacht!
Niet afgehaalde bestellingen worden na 4 weken automatisch gefactureerd!
Bestelde emmers sierpleister op kleur worden soms niet afgehaald. Dit vormt voor ons een vervelend probleem.
De emmers blijven in ons magazijn staan, vergaren onnodig stof en stapelen zich op. Willco Products is genoodzaakt om hier iets aan te doen. Bestellingen die niet worden afgehaald, worden sowieso gefactureerd. Alvorens
we dit doen, contacteren we de klant en vragen alsnog om zijn/haar goederen af te halen. Indien er na 4 weken
niets afgehaald wordt, volgt de factuur.
Dank voor uw begrip.

Opgelet!

De burelen en magazijnen zijn gesloten vanaf vrijdag 23 december 2016 tot en met vrijdag
6 januari 2017. Terug open op maandag 9 januari 2017.

Onze allerbeste wensen voor
een gezond, gelukkig en
succesvol 2017!
Het Willco-team

Willco Products - Kwalestraat 72 - 9320 Nieuwerkerken - België - Tel 053/77 13 72
Fax 053/78 16 56 - www.willcoproducts.be - info@willcoproducts.be

