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Wie zijn we?
Met sierpleister - ook gekend als crepi - stopt 

u elke nieuwbouw- of renovati egevel in een 

sti jlvol jasje. Een goed idee, want uw buiten-

muren zijn het visitekaartje van uw pand. Toch 

als u kiest voor producten van Willco Products: 

de oudste speler op de markt. Onze veerti g 

jaar ervaring vertaalt zich in sierpleisters van 

topkwaliteit.

Uw gevel aankleden met zo’n sierpleister? Spe-

cialistenwerk! De ondergrond moet namelijk 

perfect voorbereid en afgewerkt worden. Dit 

kan met onze Willco producten! Wij bieden de 

juiste isolati esystemen, grondlagen, speciale 

voorstrijken, vier types sierpleister, decorati eve 

ornamenten, profi elen, verven, saneerpleisters 

enzovoort. Willco Products heeft  het meest uit-

gebreide productengamma voor sierpleisters 

en gevelisolati esystemen.

Onze medewerkers adviseren u vakkundig over 

al onze producten. 

Neem vrijblijvend contact op via onze website: 

www.willcoproducts.be.

Al enkele jaren staat Willco Products als vaste waarde op dé bouwbeurs in België. 
Elk jaar opnieuw doen we dat met een gepast thema. Dit jaar luidt de slogan: ‘Willco 
Products isoleert groots!’
Als fabrikant van sierpleister en isolati e, pakken we ook dit jaar uit met enkele 
nieuwe, grootse en innoverende producten. Hier vindt u al enkele nieuwigheden:

Geert Coppens,
 Zaakvoerder 
 Willco Products
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Eigenschappen
 brandveilig (niet-ontvlambaar, niet-brandverspreidend)
 geluidsisolerend
 bestendig tegen uiteenlopende temperaturen
 waterbestendig (niet op daken of afh ellende vlakken in buitentoepassingen 
 gebruiken)
 bestendig tegen vele levende organismen (schimmels, bacteriën, insecten, 
 ongedierte, etc.)
 bestendig tegen vele chemicaliën
 milieuvriendelijk, geen emissie van schadelijke gassen

WILLCO Aventi 
Het geventi leerde gevelsysteem met 1001 afwerkingsmogelijkheden!

Er komt steeds meer en meer vraag naar geventi leerde gevelsystemen. Om op 
die vraag in te spelen, brengt Willco Products zo’n gevelsysteem op de markt, 
genaamd WILLCO Aventi .

Het geventi leerde gevelsysteem bestaat onder andere uit een pleisterdragende 
vezelcementplaat, die wordt aangebracht op een houten draagstructuur. WILLCO 
Aventi  kan toegepast worden bij een renovati e of nieuwbouw project, als voorhang-
gevel en/of als buitenplafond. Het gevelsysteem is uitermate geschikt als men twee 
geventi leerde systemen wil combineren, eventueel met een verschillende afwerking 
zoals bijvoorbeeld bakstenen of sidings in combinati e met een sierpleister. WILLCO 
Aventi  kan eveneens een gepaste oplossing zijn voor moeilijke ondergronden.

Als afwerking kan men kiezen tussen tal van sierpleisters, structuren, korreldiktes 
en kleuren.

Meer info op www.willcoproducts.be



WILLCO Klick-Board
In één klik de juiste vorm met onze innovati eve gipsplaat!

Door verschillende weersinvloeden bestaat de kans dat een sierpleister op termijn 
vuil wordt. Dit is heel gemakkelijk te verhelpen met een reinigingsbeurt. WILLCO 
Algicid is een kleurloos en waterig reinigingsmiddel voor het verwijderen van alle 
micro-organismen, zoals bijvoorbeeld mos, algen, zwammen, bacteriën, gisten enz. 
Met het brede werkingsspectrum kan WILLCO Algicid zowel binnen als buiten, op 
alle ondergronden worden gebruikt die aangetast zijn. 

De behandeling van de ondergrond met WILLCO Algicid vormt bovendien de ideale 
basis voor het aanbrengen van fi lmconserverende renovati ecoati ngs om aantasti ng 
door algen en schimmels te voorkomen. Zo’n dergelijke nabehandeling is mogelijk 
met WILLCO Silicoonharsverf Clean, in dezelfde kleur of een nieuwe kleur.

Ook het gebruik van een hogedrukreiniger, gevolgd door een nabehandeling, kan 
een oplossing bieden om uw gevel te reinigen. Het gebruik van stoom is echter af 
te raden.

WILLCO Klick-Board is een innovatieve gipsplaat die u snel en eenvoudig de 
gewenste vorm geeft door middel van een gepatenteerd uniek klikprofiel. 
Het WILLCO Klick-Board maakt prefab werken mogelijk op uitwendige hoe-
ken van uw renovatie- of bouwproject. Dat betekent een enorme besparing 
op arbeidstijd!

De plaat wordt horizontaal op maat gezaagd en vervolgens simpel in elkaar 
geklikt, waardoor een blijvende stabiele constructie wordt gevormd. U creëert 
in een handomdraai hoeken, kolomomkleding, koven, ombouwen, etc. Één 
eenvoudige beweging en het gewenste model is klaar.

WILLCO Klick-Board heeft verschillende uitvoeringen voor binnen en buiten (standaard-, hydro- en buitengipsplaat), deze hebben een 
dikte van 12,5 mm en zijn verkrijgbaar in diverse afmetingen.
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Eigenschappen:
 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  
 bouwplaats

Reiniging van gevels met WILLCO Algicid

Voor

NaNabehandeling
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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. 95%. 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.

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. 95%
 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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&

+ 1°C
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Raadpleeg steeds de technische fi ches!

Producten met winterkwaliteit
Werk zorgeloos door ti jdens de wintermaanden!


