Wédékal 7 en 8
Specials

Wédékal 7 en 8
Omschrijving

Wédékal is een koud verwerkbare, vezelversterkte bitumen
daklijm.
Kleur
: Zwart
Textuur
: Pasteuze lijm
Verpakking : Blikken van 25 kg

Toepassing

Als koude kleefstof voor het verkleven van Wédéflex toplagen.
Vanwege de unifolie aan de onderzijde van Wédéflex D4 zijn deze
banen zonder meer direct verkleefbaar. Toplagen met leislag
dienen een speciale onderzijde te hebben voor koude verkleving.
Op een stof- en cementhuid-vrije betonnen ondergrond kan
Wédékal direct, dus zonder primer worden toegepast.
Wédékal 8 is een wat “lijviger” pasta dan Wédékal 7 en is speciaal
bedoeld voor de verkleving van dakbanen in details, of voor
toepassing in het vlak, gedurende hogere omgevingstemperaturen
in de zomer.
Bevestigingsmethode van het systeem:
• Voor volledig gekleefd dakbedekkingssystemen
Verwerkingsmethode van de daklijm:
• Aangebracht met behulp van speciale getande rubber wissers,
waarna de dakbaan wordt aangebracht

Verwerkers

Wédéflex Duurzame Daksystemen werkt uitsluitend samen met
vakkundige, gecertificeerde dealers. Zij werken conform de eisen
van het Bouwbesluit, BRL 4702, Rapport Bouwcentrum (9207) en
KOMO kwaliteitsverklaring K7050. Daardoor kunnen we de
kwaliteit van het eindproduct zoveel mogelijk waarborgen. We zijn
zo overtuigd van het vakmanschap van onze dealers en van de
kwaliteit van ons product dat we 10 jaar verzekerde Established
garantie bieden op materiaal én verwerking van Wédékal,
onder voorwaarde dat het is aangebracht door een Wédéflex
Established Dealer.

Onderhoud

Bedrijf:
• Gecertificeerd op basis van NEN-EN-ISO 9001
Garantie:
• 10 jaar verzekerde garantie op materiaal én verwerking
indien aangebracht door een Wédéflex Established Dealer
• Levensloopcontract: 20-jarige MJOP-waarborg zonder risico’s

Milieu

Vanuit een consequent doorgevoerde duurzaamheidfilosofie
neemt de aandacht voor het milieu al decennia een centrale
rol in bij de Wédéflex-organisatie. Sinds 1999 heeft die
betrokkenheid zijn weerslag gekregen in het behalen van
het ISO 14001 Milieuzorgcertificaat.

Veiligheid

Voor Wédékal 7 en 8 zijn veiligheidsinformatiebladen opgesteld
met informatie over de risico’s en aanbevelingen voor het veilig
gebruik. Zowel het veiligheidsinformatieblad van Wédékal als de
etikettering van de verpakking voldoen aan de daarvoor geldende
wet- en regelgeving (REACH/CLP). Raadpleeg voor gebruik het
veiligheidsinformatieblad en de etikettering en volg de
aanwijzingen en voorzorgsmaatregelen te allen tijde op.

Productspecificaties
Kleur

Zwart

Massa

1,29 kg/l bij 20 ºC
In blikken van 25 kg

Vaste stof gehalte

78% (± 2)

Droogtijd

± 24 uur

Materiaalsoort

Vezelversterkte bitumen daklijm
Bitumen voorzien van laag aromatische oplosmiddelen,

Materiaal samenstelling synthetische vezels en UV-absorberende toevoegingen
Verwerking

Koud (Wédékal 8 bij >10 ºC)

Opslag

In gesloten bus

Reiniging

Voor de reiniging van de vloer en alle voorwerpen
verontreinigd met Wédékal, White-Spirit gebruiken

Verbruik per type
- Leislag
- Parelgrind

1 kg/m² per laag
1-2 kg/m² per laag

Vlampunt

27 ºC
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De beste (duurzame) prestatie wordt gewaarborgd door
een goed doorlopen initiatief- en realisatiefase, welke door
Wédéflex Duurzame Daksystemen nauwgezet wordt begeleid.
Met de Wédéscan-systematiek tijdens de prestatiefase zijn onze
technisch adviseurs en de Wédéflex Established Dealers
uitstekend geoutilleerd voor de periodieke monitoring en
rapportering. Tezamen met het reinigend, inspectief en correctief
onderhoud is de duurzaamheid van uw daken gegarandeerd.

Kwaliteit

Wédéflex Duurzame Daksystemen, Zuid-Willemsvaart 14, Postbus 811, 5201 AV ’s-Hertogenbosch
Telefoon: 073 - 613 10 40, Fax: 073 - 614 62 46, E-mail: info@wedeflex.nl, Internet: www.wedeflex.nl

