
De WILLCO Silicoonharssierpleister SI KR en de WILLCO Uitvlakkingspasta SI 
zijn verwerkbaar vanaf +1°C.

Werk zorgeloos door tijdens de wintermaanden!



Het wisselvallige weer in ons land zorgt vaak voor heel wat problemen op de werf. Niet 
alleen is het moeilijk werken bij regenbuien, maar ti jdens de wintermaanden krijgen 
we soms ook te maken met vorst, gevolgd door snelle dooi. In deze omstandigheden 
is het plaatsen van isolati e of het uitsmeren van sierpleister niet ideaal, of misschien 
zelfs onmogelijk. Vertragingen van de werfplanning door het slechte weer, kan iedere 
vakman en/of architect wel missen! 

Met de WILLCO Silicoonharssierpleister SI KR en de WILLCO Uitvlakkingspasta SI, is 
het mogelijk om ti jdens de wintermaanden verder te werken. Waar andere werven 
vroegti jdig sti lgelegd moeten worden door het slechte weer, kan u zonder problemen 
uw werkzaamheden afronden of de werf opnieuw sneller hervatt en.  Beide producten 
zijn verwerkbaar vanaf een omgevings- en ondergrondtemperatuur van +1°C. De sier-
pleister en uitvlakkingspasta drogen door middel van verdamping, zelfs bij een relati eve 
luchtvochti gheid tot max. 85%. Bij zulke omstandigheden is de WILLCO Silicoonhars-
sierpleister SI KR en de WILLCO Uitvlakkingspasta SI reeds na 8 uur regenbestendig. 
Vanaf 4 uur na het aanbrengen, zijn beide producten ook vorstbestendig tot – 5°C.

Kortom, met deze producten kan u zorgeloos langer doorwerken ti jdens de winter-
maanden, maar ook vroeger opstarten in de lente. Een eventuele achterstand van de 
werfplanning door het slechte weer, wordt hierdoor verminderd. 

WILLCO Silicoonharssierpleister SI KR
Een sierpleister op basis van silicoonhars met 
een tyrolerstructuur, en geschikt om te ver-
werken ti jdens de wintermaanden. 
WILLCO Uitvlakkingspasta SI
Een cementvrije pasta voor het uitvlakken 
van isolati eplaten of kleine oneff enheden,  
en geschikt om te verwerken ti jdens de win-
termaanden.

Nog vragen? Surf naar www.willcoproducts.be of mail naar info@willcoproducts.be!

Willco Products - Kwalestraat 72 - 9320 Nieuwerkerken - België
Tel 053/77 13 72 - info@willcoproducts.be - www.willcoproducts.be

Eigenschappen
 verwerkbaar tussen +1°C en +15°C (omgevings- en ondergrondtemperatuur)
 versnelde droging d.m.v. verdamping
 drogen zelfs bij een relati eve luchtvochti gheid tot max. 85%
 regenbestendig na 8 uur
 vorstbestendig tot -5°C, vanaf 4 uur na het aanbrengen
 langer doorwerken in de wintermaanden
 vroeger opstarten in de lente
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Raadpleeg steeds de technische fi ches!


