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Voordelen
- kant en klaar voor elke gewenste afwerking
- strakke hoeken
- snel en eenvoudig te verwerken
- besparing op materiaal en arbeidsti jd
- vlott e doorstroming van werkzaamheden op de werf

Productomschrijving
Eigenschappen
Het WILLCO Klick-Board is een gipskartonplaat met een dikte van 12,5 mm. De plaat is aan 
de achterzijde voorzien van een ingefreesd PVC Klick-profi el. Dit profi el is voorzien van een 
transportbescherming. (foto 1) Het WILLCO Klick-Board wordt horizontaal getransporteerd 
naar de werf. Op de werf wordt de plaat op maat gezaagd en de transportstrip verwijderd. 
(foto 2) Na het verwijderen van de transportstrip wordt het WILLCO Klick-Board eenvoudig in 
elkaar geklikt, waardoor een permanente hoekconstructi e ontstaat. (foto 3) De gecreëerde 
hoek heeft  een inwendige hoekbescherming, waardoor u zelf geen hoekbeschermer meer 
moet aanbrengen. 

Het WILLCO Klick-Board wordt geproduceerd met standaard gipskartonplaten en vochtwe-
rende gipskartonplaten (te herkennen aan de groene kleur). Voor extreme situati es, zoals 
zwembaden en openbare douche gelegenheden wordt de PregyWAB gipsplaat toegepast.

Het WILLCO Klick-Board is een innovatieve gipsplaat die u 
snel en eenvoudig de gewenste vorm geeft door middel van 
een gepatenteerd uniek klikprofiel. Het maakt prefab werken 
mogelijk op uitwendige hoeken van uw renovatie- of bouw-
project. Dat betekent een enorme besparing op arbeidstijd! 
U creëert in een handomdraai hoeken, kolomomkleding, 
koven, ombouwen, etc. Één eenvoudige beweging en het 
gewenste model is klaar.

WILLCO Klick-Board
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Het WILLCO Klick-Board wordt geleverd met één, twee of drie Klick-profi elen. 

Normen
 
 
  

Alle WILLCO Klick-Boarden worden vervaardigd volgens de norm re-processed EN 14190.
PVC met hoge slagvastheid volgens DIN en ISO 1163-1/BS EN 607 kwaliteitsnorm IN 16941.

Afwerking
Het WILLCO Klick-Board is kant en klaar voor iedere gewenste afwerking.

Afmeti ngen
WILLCO Klick-Board (binnen)

Breedte (cm) Lengte (cm) Dikte (mm)

WILLCO Klick-Board - 
één-klick-board

30 (15/15)
40 (20/20)      
50 (25/25)
60 (30/30)
70 (35/35)
80 (40/40)
90 (45/45)

100 (50/50)
110 (55/55)
120 (60/60)

300 12,5

WILLCO Klick-Board - twee-
klick-board

45 (15/15/15) 
60 (20/20/20) 
75 (25/25/25)
90 (30/30/30)

105 (35/35/35)
120 (40/40/40)

300 12,5

Standaard gipsplaat type A Conform NEN EN 520

Hydro gipsplaat type H1/H2 Conform NBN EN 520

PregyWAB gipsplaat Conform EN 15283-1
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WILLCO Klick-Board (buiten)

WILLCO Klick-Boarden met 3 Klick-profielen zijn verkrijgbaar op aanvraag.

Verwerking
1. Bevestig regelwerk om het WILLCO Klick-Board te kunnen bevestigen.
2. Maak het WILLCO Klick-Board vlak op maat naar de gewenste afmetingen.
3. Verwijder de transportstrip van het Klick-profiel.
4. Klik de plaat, vanuit de buitenste zijden, in de gewenste hoek, kolom of ombouw.
5. Druk voorzichtig langs de zijden van het Klick-profiel om zeker te zijn dat het profiel overal 
 goed is geklikt.
6. Bevestig het WILLCO Klick-Board met schroeven aan het regelwerk en werk de naden af  
 met weefselband.
7. Het WILLCO Klick-Board kan worden afgewerkt met vrijwel alle decoratieve materialen.  
 Bekijk de verwerkingseisen van de desbetreffende producten voor eventuele gronderingen.

Verdere informatie
Verpakking
De WILLCO Klick-Boarden worden horizontaal verpakt en geleverd op de werf.

Opslag
WILLCO Klick-Boarden 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 !

Breedte (cm) Lengte (cm) Dikte (mm)

WILLCO Klick-Board - 
één-klick-board

30 (15/15)
40 (20/20)      
50 (25/25)
60 (30/30)
70 (35/35)
80 (40/40)
90 (45/45)

100 (50/50)
110 (55/55)
120 (60/60)

300 12,5

WILLCO Klick-Board - twee-
klick-board

45 (15/15/15) 
60 (20/20/20) 
75 (25/25/25)
90 (30/30/30)

105 (35/35/35)
120 (40/40/40)

300 12,5
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