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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 buiten-

muren 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-

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 uit-

gebreide productengamma voor sierpleisters 

en gevelisolatiesystemen.

Onze medewerkers adviseren u vakkundig over 

al onze producten. 

Neem vrijblijvend contact op via onze website: 

www.willcoproducts.be.

Maak kennis met de WILLCO Kleef- en Uitvlakkingsmortel S en de WILLCO 
Kleef- en Uitvlakkingsmortel Finish! Beide mortels zijn geschikt om te ge-
bruiken aan het plintbereik van een nieuwbouw- of renovatieproject. De  
WILLCO Kleef- en Uitvlakkingsmortel Finish kan u zelfs boven het maaiveld 
bloot laten staan en gebruiken als plintafwerking!
Lees meer binnenin!

Geert Coppens,
 Zaakvoerder 
 Willco Products

Twee nieuwe kleef- en 
uitvlakkingsmortels in 

het Willco-gamma!NIEUW
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Het plaatsen van een plint met sokkelisolatie is niet in 1-2-3 ge-
klaard. Er zijn toch wel enkele voorschriften en richtlijnen die in 
acht moeten genomen worden. Zo moet men bijvoorbeeld letten 
op een correcte aansluiting met het ETICS systeem, om bouwkno-
pen of vochtinfiltraties te vermijden. Ook dient volgens Willco 
Products, de effectieve plintafwerking, bijvoorbeeld in de vorm 
van blauwe hardsteen, een minimum hoogte van 20 cm te hebben.

De WILLCO Perimeter Isolatieplaat is geschikt om te gebruiken 
voor het isoleren van plinten en muren onder de grond. De iso-
latieplaten kennen een hoge densiteit (30 kg/m³) waardoor ze 
enorm schokbestendig zijn. Deze robuuste sokkelisolatie biedt ook 
een ideale bescherming tegen mechanische beschadigingen van 
de kwetsbare waterdichte coatings op de muren onder de grond. 

Het verkleven en uitvlakken van de WILLCO Perimeter Isolatieplaten kan met de WILLCO Kleef- en Uitvlakkingsmortel S en de WILLCO 
Kleef- en Uitvlakkingsmortel Finish. Maar wat is nu juist het grote verschil tussen de twee mortels? Wanneer men de sokkelisolatie 
uitvlakt met de WILLCO Kleef- en Uitvlakkingsmortel S, moet deze laatste afgewerkt worden met een sierpleister of verf. Wanneer men 
de sokkelisolatie uitvlakt met de WILLCO Kleef- en Uitvlakkingsmortel Finish, kan die laatste afgewerkt worden met een sierpleister of 
verf, maar mag dus ook bloot blijven staan. 

In onderstaande tabel vindt u enkele ‘do’s and don’ts’, die het verschil duidelijk maken tussen beide mortels:

Wanneer kiezen voor WILLCO Estolan 2K?
Voor plinttoepassingen kunt u ook nog steeds vertrouwen op WILLCO Estolan 2K. De dichtingspasta op basis van bitumen creëert een water-
dichting ter hoogte van de plint. Wanneer u bijvoorbeeld de WILLCO Kleef- en Uitvlakkingsmortel S gebruikt om de sokkelisolatie te kleven, 
dient u wel nog een extra waterdichting (volgens DIN 18195) te voorzien. Deze kleefmortel is wel waterbestendig, maar is geen waterdichting 
zoals WILLCO Estolan 2K.
Qua verwerking kan WILLCO Estolan 2 K op meerdere ondergronden verwerkt worden dan de WILLCO Kleef- en Uitvlakkingsmortel S. Zo is het 
bijvoorbeeld mogelijk om Estolan 2K te gebruiken voor het kleven van sokkelisolatie op roofing.

Sokkelisolatie plaatsen? Denk aan onze straffe mortels!

A Perimeter isolatieplaat wordt gebruikt om te isoleren aan het plintbereik
B Bv. pleisterwerk, metselwerk, beton, gegrondeerde cellenbeton enz.
C Indien er drukkend water aanwezig is onder grond, moet men de mortel voorzien van een 
waterdichting zoals bv WILLCO Estolan 2K.

Do’s and don’ts
Kleef- en 
Uitvlak. S

Kleef- en 
Uitvlak. Finish

Kleven PerimeterA isolatieplaat Ja Ja
Uitvlakken PerimeterA isolatieplaat Ja Ja
Toepasbaar als hechtingsbrug op bijzonder 
gladde en dichte ondergronden

Ja Ja

Aanbrengen op een draagkrachtige, propere 
en droge ondergrondB

Ja Ja

Blootstaan boven het maaiveld Nee Ja
Blootstaan onder het maaiveld JaC Nee
Afwerken met sierpleister (boven het maai-
veld)

Ja Ja
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Vermijd scheuren in de eindlaag!

Wat zeggen de voorschriften?
Het gehele isolatiesysteem moet voorzien zijn van een wapeningsweefsel. Het weefsel brengt men aan in verticale banden en duwt 
men in de uitvlakkingsmortel. De banden dienen minimum 10 cm te overlappen met de vorige. Nadien brengt men “nat in nat” een 
tweede laag uitvlakkingsmortel aan, zodanig dat een effen laag bekomen wordt. De uitvlakkingslaag dient in totaal 3 à 4 mm te zijn.

Deze ‘overlappingsregel’ van het weefsel, geldt ook onderaan aan de sokkelprofielen. Bijvoorbeeld bij PVC sokkelprofielen, waar stan-
daard reeds een wapeningsweefsel aan bevestigd is, dient het wapeningsweefsel van het isolatiesysteem, voldoende te overlappen met 
het weefsel van het sokkelprofiel (zie foto). Ook waar de uiteinden van de sokkelprofielen samenkomen, moet er een uitzettingsvoeg 
van 2 mm zijn en dient men nauwkeurig de overlapping van het wapeningsweefsel te voorzien. Wij adviseren tevens een extra net te 
gebruiken, waar de uiteinden van beide sokkelprofielen samenkomen (zie foto). Aan de sokkelprofielen dient men ook de totale laag-
dikte (3 à 4 mm) van de uitvlakkingslaag te respecteren.

De horizontale scheurvorming is te wijten aan het wapeningsnet dat 
niet ver genoeg over het sokkelprofiel komt.

Het afbrokkelen van de eindlaag is te wijten aan een te dunne laag 
WILLCO Uitvlakkingsmortel.

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.

2 tot 3 mm

Extra weefsel aan uiteinden
van 2 sokkelprofielen

PVC sokkelprofiel met
wapeningsweefsel

10 cm overlapping

Extra weefsel aan uiteinden
van 2 sokkelprofielen

Wapeningsweefsel 
helemaal laten 

overlappen met 
wapeningsweefsel 

van sokkelprofiel

PVC sokkelprofiel met
wapeningsweefsel



nieuwsbrief - september 2017 - nr. 09

WILLCO Click profiel als oplossing 
voor het probleem!
In vergelijking met een PVC sokkelprofiel hangt 
er bij een ALU of Inox sokkelprofiel geen wa-
peningsweefsel aan het profiel. Het WILLCO 
Click profiel biedt hier de gepaste oplossing! 
Dit nieuwe stopprofiel dient om op het sok-
kelprofiel te plaatsen (zie tekening). Het reeds 
aanwezige wapeningsweefsel aan het WILL-
CO Click profiel, zorgt ervoor dat horizontale 
scheuren aan het sokkelprofiel verleden tijd 
zijn. Bovendien helpt het profiel om de nodige 
dikte (3 à 4 mm) van het WILLCO Uitvlakking-
slaag te bekomen, waardoor het afbrokkelen 
van de eindlaag vermeden wordt. Kortom, met 
het WILLCO Click profiel vermijdt u heel wat 
vervelende problemen!

WILLCO Click
zijaanzicht

Nieuwe samenstelling voor de WILLCO Silicaatsierpleister

Het gamma van onze silicaatgebonden producten is recent verbeterd. Zowel de WILLCO Silicaatsierpleister, als de WILLCO Silicaatverf 
zijn op vraag vanuit de markt en de overheid nu zuiver ecologisch en bevatten dus geen dispersie bindmiddelen of weekmakers meer. 
Qua eigenschappen is de WILLCO Silicaatsierpleister en de silicaatverf nog steeds dezelfde! De sierpleister en verf hebben dus nog 
altijd een hoge dampdoorlaatbaarheid en hebben een hoge weerstand tegen micro-organismen zoals bv. mos, algen enz. Bovendien 
hechten de producten uitstekend op een minerale ondergrond.

Doordat de WILLCO Silicaatsierpleister zuiver ecologisch is, is het drogingsproces verschillend met 
de vorige samenstelling. Onder normale omstandigheden (20°C/65% relatieve luchtvochtigheid) 
is de sierpleister na 2 à 3 dagen belastbaar. Ongunstige weersomstandigheden tijdens het drogen 
van de sierpleister, maar ook vochtige of verschillend sterk zuigende ondergronden kunnen vlekken 
veroorzaken. Dit komt vooral voor bij intensieve kleuren. Daarom raden wij aan om in elke situatie 
de WILLCO Silicaatsierpleister te overschilderen met de WILLCO Silicaatverf. 

Het resultaat is 100% ecologisch én uw gevel blijft langer proper door de extra beschermlaag.



Verandering van stock in het magazijn in Nieuwerkerken!
Door de groeiende vraag naar grijze Neopor 032 isolatie, hebben wij besloten in het magazijn in Nieuwerkerken (Kwalestraat 72, 9320 
Nieuwerkerken) de witte polystyreen 040 isolatie te vervangen door de grijze Neopor  032 isolatie!

Wat wil dit concreet zeggen?
Vanaf maandag 26/06/17 zal u (kleine hoeveelheden) grijze Neopor 032 isolatie meteen kunnen afhalen in Nieuwerkerken. De be-
schikbare diktes zijn: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 en 14 cm. 
Wie witte polystyreen 040 isolatie nodig heeft, dient eerst op voorhand te bellen naar Willco Products. De witte isolatie wordt enkel 
nog gestockeerd in het magazijn in Hofstade!

Vanaf maandag
26/06/2017!

Witte isolatie 040 Grijze Neopor isolatie 032

Kleurverschil in de eindlaag, een bron voor discussie!
Kleurverschillen in de eindlaag zorgen al wel eens voor gekibbel of lastige discussies op de werf. Zulke kleurverschillen kunnen 
diverse oorzaken hebben:
- tintverschillen van de samenstellende (natuurlijke) elementen in de sierpleister;
- de vermenging van verschillende emmers;
- de drogingsomstandigheden van de eindlaag;
- weer- en projectomstandigheden, …

Het feit of een kleurverschil al dan niet als hinderlijk ervaren wordt, is sterk 
afhankelijk van de beoordelingswijze van het oppervlak én van de waarnemer. 
Het gaat hier dus om een subjectieve parameter. En daar begint het gekibbel of 
de discussies vaak! In diverse documenten (normen, Technische Voorlichtingen, 
…) wordt daarom benadrukt dat de beoordelingswijze van het oppervlak met 
het blote oog, onder normale lichtinval en vanop een welbepaalde afstand dient 
te gebeuren. Onder scherende lichtinval of bij tegenlicht kunnen eventuele 
vlakheidsgebreken immers zelfs de minste afwijkingen benadrukken.

Kleurverschil is moeilijk te vermijden omdat er zoveel verschillende oorzaken aan de basis kunnen liggen. Wij hebben alvast 
enkele tips om het kleurverschil zo veel mogelijk te beperken:
Tip 1: Controleer de kleur van elke emmer afzonderlijk, vóór u ze verwerkt.
Tip 2: Verwerkt u verschillende emmers van dezelfde kleur? Meng de emmers dan goed met elkaar, alvorens u begint met 
de verwerking.
Tip 3: Merkt u tijdens de kleurcontrole een kleurverschil op? Verwerk deze emmer(s) niet en contacteer ons.
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Aandacht!



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


