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Voordelen van de Willco Dagkant-gipsplaat
- Tijdbesparing van liefst 60%
- Gegarandeerde strakke afwerking van de dagkant
- Aft immeren van het kozijn is niet meer nodig
- Het aansluitprofi el vangt trillingen in het kozijn op, waarmee de kans 
 op scheuren in de afwerkingslaag wordt verkleind
- Winddichte aansluiti ng  is mogelijk 

Systeemopbouw
De Dagkant-gipskartonplaat is opgebouwd uit een gipsplaat en een kunststof hoekprofi el met 
eventueel weefsel. De Dagkant-gipsplaat wordt tegen het kozijn geplaatst in een innovati ef 
aansluitprofi el. Dit aansluitprofi el is voorzien van een krachti ge kleefstrip, waardoor de Dag-
kant-gipsplaat gemakkelijk en snel tegen het kozijn is te plaatsen. Het aansluitprofi el is tevens 
voorzien van een zacht-pvc fl ens, waarmee de kans op scheuren in de afwerkingslaag wordt 
verkleind. Ook winddichte aansluiti ngen kunnen opti oneel hiermee bekomen worden. Door 
het hoekprofi el met eventueel weefsel is ook het afwerken van de muur een simpele klus.

De WILLCO Dagkant-gipsplaat is de makkelijke en tijdbespa-
rende oplossing voor binnendagkanten in elk renovatie- of 
nieuwbouwproject. Het afwerken van dagkanten is een tijd-
rovende klus is, die veel aandacht en precisie vereist. De 
WILLCO Dagkant-gipsplaat is hiervoor de ideale oplossing. De 
Dagkant-gipsplaat levert u per dagkant een tijdbesparing van 
liefst 60% op! Naast de tijdsbesparing, wordt het afwerken 
van dagkanten ook nog eens sterk vereenvoudigd!

WILLCO Dagkant-gipsplaat

Voor

Na



10-20

Afmeti ngen

Verwerkingsrichtlijnen
1. Meet de lengte en de breedte van de dagkant op en maak de Dagkant-gipsplaat en het  
 aansluitprofi el op maat.
2. Plak het aansluitprofi el tegen het kozijn en plaats de Dagkant-gipsplaat in het profi el.
3. Spuit de achterzijde van de Dagkant-gipsplaat in met WILLCO Kleefschuim. Zorg ervoor,  
 met behulp van een winkelhaak en een waterpas, dat de Dagkant-gipsplaat haaks op het  
 kozijn staat.
4. Wanneer het WILLCO Kleefschuim is uitgehard, dienen de naden tussen de Dagkant-
 gipsplaten onderling en de naden tussen de Dagkant-gipsplaat en de vensterbank te 
 worden afgekit met WILLCO ISOMAX Voegsel.
5. De Dagkant-gipsplaat kan worden afgewerkt met vrijwel alle decorati eve materialen. 
 Bekijk de verwerkingseisen van de desbetreff ende producten voor eventuele gronderingen.
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1500 12,5
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WILLCO Dagkantprofi el (Standaard)
Beschikbaar in lengtes van  1500 en 3000mm.

WILLCO Dagkantprofi el (Winddicht)
Beschikbaar in lengtes van 1500 en 3000mm.

WILLCO Dagkant-gipsplaat met weefsel
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Assorti ment
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Willco Products - Kwalestraat 72 - 9320 Nieuwerkerken - België 

Tel 053/77 13 72 - Fax 053/78 16 56 - info@willcoproducts.be

Verder informatie 
Opmerkingen
Deze fiche vervangt alle voorgaande. Wij behouden ons het recht om eventuele aanpassin-
gen of verbeteringen, die leiden tot de technische vooruitgang of verbetering der produc-
ten, toe te passen.
Deze technische gegevens dienen als leidraad, maar zijn echter niet bindend. Alle leveringen 
eerst grondig controleren alvorens te verwerken !


