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WILLCO A&B Profiel 5490

Laatste update: 12/2021

Productbeschrijving
WILLCO A&B Profiel 5490 is een zelfklevend PVC-stopprofiel (3D) met 
flexibele TPE-slab en een zelfklevende PE-afdichtingsband. Ook een glas-
vezel wapeningsnet is voorzien, samen met een zelfklevende strip ter 
aanbrenging van een beschermende afdekfolie. Het profiel is ideaal om 
te gebruiken rond ramen en deuren bij een buitengevelisolatiesysteem 
afgewerkt met een dunlagige sierpleister.

Technische gegevens
Lengte van het profiel 2,4 m

Verpakking 25 x 2,4 m (60 lm)

Breedte van het glasvezel wapeningsnet 13 cm

Pleisterdikte 5 mm

Breedte van de kleefstroken 10 mm

Type materiaal van het profiel Polyvinylchloride

Type materiaal beschermingsslab Thermoplastisch 
elastomeer (TPE)

Eigenschappen
• Gemakkelijke verwerking
• Goedkeuring voor isolatiediktes tot 30 cm
• Goedkeuring voor aansluitingen op grote raampartijen
• Flexibele aansluiting
• 3D werkingsprofiel (opvangen van structurele schokken)
• Regendichte afwerking, achter dit profiel moet er geen voegdichtingsband geplaatst worden.
• Geen extra schoonmaakwerk
• Propere afwerking
• Onderhoudsvrije voeg
• Geen extra plakband nodig
• Door een kleefstrook aan de achterkant van het profiel kan dit rechtstreeks op de raam- of 
 deurlijst bevestigd worden

Verwerking
• Voor een optimale hechting dienen alle ondergronden vlak en droog te zijn, vrij van stof 
 en vuil.
• Steeds een test uitvoeren naar de kleefkracht van het profiel op de desbetreffende 
 ondergrond.
• Geverfde of gecoate oppervlaktes vragen om een specifieke voorbehandeling. Hiervoor  
 steeds de leverancier van de deuren of ramen in kwestie raadplegen.
• De verwerkingstemperatuur ligt tussen + 5°C en + 40°C.
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• Het voorziene glasvezel wapeningsnet dient in de wapeningsmortel minimaal 10 cm te  
 overlappen met het aangrenzende wapeningsnet.
• Er moet op gelet worden dat de afwerkingslaag niet tot op de aftrekstrip geplaatst wordt, 
 anders kan deze niet correct verwijderd worden. 

Verdere informatie
Opslag
Het WILLCO A&B Profiel 5490 op een effen, droge ondergrond en in een droge ruimte opslaan.

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 !


