Wédélastic
Specials

Wédélastic
Omschrijving

Wédélastic is een ééncomponente, watergedragen, vloeibaar aan
te brengen dakbedekking, toepasbaar met of zonder wapening
van polyestermat. Het gerede product kan worden voorzien van
diverse afwerkingen, zoals coating in kleur of een afwerking van
keramische tegels in tegellijm, etc. Het product is simpel aan te
brengen en hecht aan vrijwel elk type ondergrond en vormt een
hoog elastisch membraan. Ook lastige details laten zich met dit
vloeibare product gemakkelijk waterdicht maken.
Kleur
: • Zwart
			• Grijs
			• Bruin
Textuur
: Vloeibare coating
Verpakking : Blikken van 20 kg

Toepassing

Wédélastic wordt als waterdichte afwerking gebruikt op vrijwel
iedere ondergrond; (bestaande) dakbedekking, beton, steen,
hout, keramische tegels, etc. en voor vrijwel elke toepassing;
dak, balkon, fundering, kelderwanden, sauna’s, badkamers,
douches, bloembakken etc. Het beschermt beton tegen
schadelijke inwerking van CO2 en SO2.
Verwerkingsmethode van de coating:
Wédélastic wordt direct toegepast vanuit de emmer met behulp
van een borstel of spatel, nadat het product eerst zorgvuldig
doorgeroerd is. De ondergrond moet perfect schoon zijn, geen
losse deeltjes bevatten, droog en vrij zijn van olie en vetten.
Vochtige betonnen ondergronden (vochtpercentage >3%) moeten
worden voorbehandeld met Epostop ABC primer om zodoende
loslaten van of blaasvorming in de Wédélastic te voorkomen.
Bewegende voegen, dilataties e.d. moeten vooraf worden
ingewerkt met stroken Coverband, ingewerkt met Wédélastic.
Grotere oppervlaktes (>10 m²) en onderdelen waar bewegingen
worden verwacht, dienen te worden voorzien van polyester
wapening, Rinfotex Plus. Het product mag niet tijdens regen
of vlak voor een verwachte regenbui worden aangebracht.
Het product kan dan uitspoelen.

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.

Productspecificaties
Kleur

Zwart, Grijs, Bruin

Massa

(1,10 ± 0,05) kg/l
Blikken van 20 kg

Droge reststof massa

(65 ± 1)%

Droogtijd bij 20 ˚C
- Stof vrij
- Aanraak vrij
- Compleet vrij

2 uur
6 uur
32 uur

Maximale laagdikte

3 mm

Rek
- met Rinofotex Plus

(240 ± 40)% (23 ˚C, 50% R.V.)
(70 ± 15)%

Speeloverbruggingscapaciteit ≥ 3 N/mm² (bij 20 ˚C)
≥ 1,5 N/mm² (bij -5 ˚C)
- met Rinofotex Plus

Waterdichtheid (EN 14891)

> 500 kPa

Brandbaarheid

Niet brandbaar

Oplosmiddelen

Geen

Houdbaarheid

12 maanden (in originele blikken)

Voorbeelden producttoepassing

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 en K47473. 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
Wédélastic, onder voorwaarde dat het is aangebracht door een
Wédéflex Established Dealer.

Onderhoud

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

Breng de Rinfotex Plus polyestermat aan in de nog natte
onderlaag

Bedek de Rinfotex Plus ruim met Wédélastic tot een
totale dikte van 3 mm
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Bedrijf:
• Gecertificeerd op basis van NEN-EN-ISO 9001

De ondergrond voorzien van (ca. 2 mm) Wédélastic
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