WILLCO ProAttika® Profiel
Een revolutionair dakrandprofiel dat onzichtbaar wordt na
de verwerking. Geschikt om toe te passen in combinatie met
een WILLCO Isolatiesysteem.

52 mm

46 mm

Productbeschrijving

Het product is onoplosbaar in water.
Vulstof : een chemisch inert product, inhibitor, harder, kleurstof en het lossingsmiddel.

Eigenschappen
Materiaal

Orthoftaal polyester versterkt met glasvezel

Dikte profiel

4 mm

Kleur

RAL 9001 (benaderend)

Productiemethode

Pultrusion

Behandeling

Polymerisatie van polyester hars op een drager van
glasvezel

Soortelijk gewicht

1,8 kg/dm³

Glasvezelgehalte

40 à 70 %

Thermische geleidbaarheid

0,2 - 0,4 W/M/°C

Uitzettingscoëfficiënt

8 µm/m/°C in de lengterichting

Soortelijke warmte

1 - 1,2 KJ/kg/°C

Brandreactieklasse

Euroklasse E, C-s3,d0 of B-s2,d0

Warmtegeleidingscoëfficiënt
isolatieblokken

0,032 W/(m.K)

Laatste update: 11/2022
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Verwerking

Bij de afdichting van het dak en de kimblokken, de kimafdichting minstens 10 cm over de gevelrand voorzien, om later te
kleven volgens de voorschriften van de fabrikant van de dakdichting. De voorgevormde ProA�ka®-Isolatieblokken op maat
snijden in functie van de totale breedte van de dakopstand
(incl. gevelisolatie).
Kleven van de isolatieblokken
De ProA�ka®-Isolatieblokken verkleven op het horizontale vlak
van de dakopstand en op de gevelisolatie. Voor de horizontale
en verticale verlijming WILLCO Kleefschuim gebruiken.
De ProA�ka®-Isolatieblokken uitlijnen en in hetzelfde vlak
t.o.v. de onderliggende gevelisolatiepanelen plaatsen. De
ProA�ka®-Isolatieblokken laten aansluiten op de gevelisolatie
en die van de opstaande dakisolatie. Hierbij gebruik maken
van een laserpas. Overtollig WILLCO Kleefschuim afsnijden en
lokale oneﬀenheden wegschuren.
Dakrandprofiel plaatsen
De ProA�ka®-profielen voor de verwerking ontve�en met
een compatibele ontve�er*. De dakrandprofielen met de
WILLCO Kleef- en Uitvlakkingsmortels kleven en positioneren
met behulp van een laserpas. De kleefmortel aanbrengen op
de voorzijde van het ProA�ka®-Isolatieblok ter hoogte van de
uitsparing en op het horizontale vlak. Gelijktijdig de bovenlat
over de helft van de lengte van het WILLCO ProA�ka® Profiel
schuiven. Alvorens de dakrandprofielen vast tegen elkaar te
schuiven, een compatibele dichtingskit* aanbrengen op de
kopse zijden van de profielen. Aansluitend de overtollige kit
verwijderen. Bij de aansluiting van twee dakrandprofielen, het
verbindingsstuk in de voorziene opening klikken. De WILLCO
ProA�ka® Profielen met een diamanten slijpschijf op maat
snijden. Er zijn voorgevormde binnen- en buitenhoeken beschikbaar.
WILLCO ProA�ka® Proﬁel 03
WILLCO Kleefen Uitvlakkingsmortel
WILLCO Kleef- en
Uitvlakkingsmortel

WILLCO ProA�ka® EPS 01 40
of EPS 01 60
WILLCO Kleefschuim

Dam

Zach
daki

Daka

WILLCO Isola�eplaat

WILLCO Kleefmortel

* Een lijst met compatibele componenten voor de verwerking van het WILLCO ProA�ka® Profiel is op
aanvraag verkrijgbaar.
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Eerste keer ETICS
De uitsparing ter hoogte van het WILLCO ProA�ka® Profiel
uitvlakken met één van de WILLCO Kleef- en Uitvlakkingsmortels, gelijk met de voorzijde van de gevelisolatie. Gelijktijdig
een 20 cm brede strook WILLCO Glasvezel Wit Fijn inbedden
(waarvan 10 cm in de mortel en op het profiel).
Aansluitend het bovenvlak van de voorgevormde ProA�ka®-isolatieblokken afstrijken met WILLCO Kleef- en Uitvlakkingsmortels over de volledige breedte. Vervolgens in de mortel
het WILLCO Glasvezel Wit Fijn wapeningsnet inbedden.
Horizontale afdichting (door aannemer dakwerken)
De afdichting van de kimblokken dient te gebeuren vóór de afwerking van het WILLCO Gevelisolatiesysteem. De horizontale afdichting van de ProA�ka®-isolatieblokken gebeurt met de
compatibele systeemcomponenten* van de producent van de dakmaterialen.
De afdichting tot onder de neus van het WILLCO ProA�ka® Profiel plaatsen. Nadien de voeg,
onder de neus van het dakrandprofiel, opspuiten met een compatibele gevelpasta*.

WILLCO ProA�ka® Proﬁel 03
Gevelpasta*
WILLCO Kleefen Uitvlakkingsmortel
WILLCO Kleef- en
Uitvlakkingsmortel

WILLCO Kleefen Uitvlakkingsmortel +
WILLCO Glasvezel Wit Fijn

WILLCO Glasvezel
(strook van min. 20 cm)
EPDM dakbedekking*
WILLCO ProA�ka® EPS 01 40
of EPS 01 60
WILLCO Kleefschuim

Dampscherm
Zachte opstaande
dakisola�e**
Dakafdich�ng

WILLCO Isola�eplaat

WILLCO Kleefmortel

* Een lijst met compatibele componenten voor de verwerking van het WILLCO ProA�ka® Profiel is op
aanvraag verkrijgbaar.
* Een lijst met compa�bele componenten voor de verwerking van het
WILLCO ProA�ka® Proﬁel is op aanvraag verkrijgbaar.
** Volgens ar�kel WTCB Contact 2019/5
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Afwerking
Na droging het volledige gevelvlak bewapenen met één van de WILLCO Kleef- en Uitvlakkingsmortels en met het WILLCO Glasvezel Wit Fijn, tot aan de bovenkant van de schuiﬂat
van de WILLCO ProA�ka® Profielen.
Vervolgens het WILLCO Gevelisolatiesysteem na droging afwerken met een WILLCO Sierpleister
(zie aparte lastenboeken voor een specifieke beschrijving van de afwerking).
Resterende WILLCO Kleef- en Uitvlakkingsmortel moet van de bovenzijde van het profiel
verwijderd worden, de bovenzijde van het WILLCO ProA�ka® Profiel moet gevrijwaard zijn
van uitgeharde mortels of pleisters.

Gebruik van een ladder
Wanneer men een ladder wil plaatsen tijdens & na de uitvoering van het WILLCO ProA�ka®Systeem, dient men het dakrandprofiel te beschermen tegen de druk van de ladder. Deze
drukbelasting dient verdeeld te worden over een groter oppervlak door gebruik te maken van
een L-vormig beschermingsprofiel met een lengte van 100 cm en breedte van ca 20 cm. (2
OSB/Multiplex planken van 22 mm dikte die in L-vorm zijn gemonteerd en aan de onderzijde
zijn voorzien van 4 cm EPS).
Net als bij het werken aan standaard dakrandprofielen is voorzichtigheid geboden, zodat
geen schade wordt toegebracht aan reeds uitgevoerde werken. Indien echter toch schade
wordt toegebracht aan het systeem, is dit logischerwijs ten laste van diegene die de schade
heeft veroorzaakt. (Art 1382-1383 BW)

Bijzondere uitvoeringvoorwaarden

Het WILLCO ProA�ka® Profiel wordt geplaatst door gekwalificeerde bedrijven, die na een
opleiding bij Willco Products een kwalificatiea�est verworven hebben.
Een afstemmingsvergadering met de architect, de ETICS-plaatser, de dakwerker en Willco
Products dient ter voorbereiding, vóór de aanvang van de dak- en gevelwerken, georganiseerd te worden.

Veiligheidsvoorschriften (profiel)

Continue blootstelling aan het stof dat bij bewerking (zagen, frezen, boren ) vrijkomt kan soms
irritatie van de huid veroorzaken. Minder frequente irritatie van de ogen, neus en keel. Het is
dus aan te raden bij het bewerken de normale veiligheidsvoorschriften zoals veiligheidsbril,
stofmasker en/of afzuiging in acht te nemen.
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Afmetingen en verpakking
Tekening

Afmetingen
40,0 mm

10,0 mm

50,1 mm

Verpakking

WILLCO ProAttika® EPS 01 40
400 x 350 x 1000 mm

Per stuk

WILLCO ProAttika® EPS 01 60
600 x 350 x 1200 mm

Per stuk

WILLCO ProAttika® Profiel 03
Lengte 2,5 m

30 m/doos

WILLCO ProAttika® Profiel Verbindingsstuk
Lengte 0,2 m

100 stuks/doos

WILLCO ProAttika® Profiel 03 Binnenhoek
Voorgevormde binnenhoek 40 x 40 cm

6 stuks

WILLCO ProAttika® Profiel 03 Buitenhoek
Voorgevormde buitenhoek 40 x 40 cm

6 stuks

400,0 mm

595

100

220

100

130

5

600

Verdere informatie

Opmerkingen
Deze fiche vervangt alle voorgaande. Wij behouden ons het recht om eventuele aanpassingen
of verbeteringen, die leiden tot de technische vooruitgang of verbetering der producten, toe
te passen.
Deze technische gegevens dienen als leidraad, maar zijn echter niet bindend. Alle leveringen
eerst grondig controleren alvorens te verwerken !
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Willco Products - Kwalestraat 74 - 9320 Nieuwerkerken - België
Tel 053/77 13 72 - Fax 053/78 16 56 - info@willcoproducts.be

