
√ maximale gevelbescherming     

√ verbeterde korrelstructuur     

√ gevel blijft langer proper 

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

u elke nieuwbouw- of renovatiegevel in een 

stijlvol 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 veertig 

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 isolatiesystemen, grondlagen, speciale 

voorstrijken, vier types sierpleister, decoratieve 

ornamenten, profielen, verven, saneerpleisters 

enzovoort. Willco Products heeft het meest uit-

gebreide productengamma voor sierpleisters 

en gevelisolatiesystemen.

Onze medewerkers adviseren u vakkundig over 

al onze producten. 

Neem vrijblijvend contact op via onze website: 

www.willcoproducts.be.

Geert Coppens,
 Zaakvoerder 
 Willco Products

Inhoud: 
Nieuwe silicoonharssierpleister: WILLCO Premium KR
Willder app

Een sierpleister die zorgt voor een maximale gevelbescherming bij alle moge-
lijke weersomstandigheden, die het hele jaar door verwerkt mag worden, die 
veel langer proper blijft door zijn unieke eigenschappen én die een verbeterde 
korrelstructuur heeft, dat is de WILLCO Premium KR. Niet voor niets, de koning 
van alle sierpleisters!
Lees meer binnenin!

Nieuwe silicoonharssierpleister
WILLCO Premium KR, 

de koning van alle sierpleisters!



Een sierpleister die zorgt voor een maximale gevelbescherming bij alle mogelijke weersomstan-
digheden, die het hele jaar door verwerkt mag worden, die veel langer proper blijft door zijn unieke 
eigenschappen én die een verbeterde korrelstructuur heeft, dat is de WILLCO Premium KR. 
Niet voor niets, de primus van de klas!

Het hele jaar rond
WILLCO Premium KR is een uitmuntende silicoonharsgebonden sierpleister met het uitzicht van een tyrolerpleister. De basis is een 
innovatieve, met zuiver acrylaathars gestabiliseerde, “silicoonhars–kwarts-keramiek” technologie. Een hele mond vol hé?! In men-
sentaal wil dit zeggen dat de sierpleister een maximale gevelbescherming biedt bij alle mogelijke weersomstandigheden. Door een 
versnelde droging en een lange verwerkingstijd heeft de sierpleister een vroege regenbestendigheid. Hierdoor is de verwerking van 
de sierpleister het hele jaar door mogelijk, tot een min. omgevingstemperatuur van + 1°C en tot een max. omgevingstemperatuur 
van +30°C. 

WILLCO Premium KR,
de koning van alle sierpleisters!

4 seizoenen, 
1 sierpleister.

Werk het hele jaar door 
met WILLCO Premium KR!
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Mooie korrelstructuur
De combinatie van uitstekende hydrofobe eigenschappen met een 
minimaal vervuilingspatroon, optimale verwerkingseigenschappen 
én een uitermate egale korrelstructuur, maakt het verhaal van 
WILLCO Premium KR nog iets mooier. De geperfectioneerde 
korrelstructuur die bekomen wordt is vooral te wijten aan het 
gebruik van alternatieve marmerkorrels, dewelke ronder zijn van 
vorm en wit van kleur. 

Maximale kleurechtheid 
Tot slot is een maximale kleurechtheid en lichtbestendigheid 
van de sierpleister, het resultaat van anorganische (minerale) 
kleurpigmenten. Deze minerale pigmenten zijn lichtecht en be-
stand tegen extreme weersomstandigheden. Zelfs bij intensieve 
UV-bestraling blijven deze kleurpigmenten stabiel en behouden 
hun maximale kleurechtheid. 

Premium KR biedt extra troeven:

Gevel blijft langer proper
Als kers op de taart bevat WILLCO Premium KR standaard het WILLCO Plus additief, 
dat zorgt voor een extra bescherming tegen algen- en mossenvorming. Een gevel 
die vuil wordt, heeft deels te maken met een lange blootstelling aan vocht. Door 
de unieke hydrofobe eigenschappen in de sierpleister, droogt de gevel veel sneller 
op. Het parelende en zelfreinigende effect zorgt ervoor dat de blootstelling aan 
nat en vocht minimaal is, wat resulteert in het langer proper blijven van de gevel. 
De WILLCO Premium KR is dus uitermate geschikt voor het vochtige Belgische 
klimaat en dus de verdiende primus van de klas! 

Meer info op www.willcoproducts.be.



WILLCO Premium KR in cijfers

Glansgraad mat

Waterdampdoorlaatbaarheid V1 (hoog)

Wateropname W3 (erg laag)

CE-markering EN 15824

Brandklasse volgens EN 15824 B

Bindmiddel
Met zuiver acrylaathars gestabiliseerde silicoonharsemulsie in een hydrofobe, dampopen, 
kwarts-keramische roosterstructuur. Hierdoor is deze sierpleister uiterst bestand tegen extreme 
weersomstandigheden.

Sd en W-waarde
Door zijn hogere concentratie siliconenharsen en speciale silicoonharstechnologie heeft de WILLCO Premium KR een verbeterde 
Sd- en W-waarde t.o.v. andere silicoonharssierpleisters. Met een dampdoorlaatbaarheid gelijkaardig aan andere silicaatsierpleisters, 
zijn tal van toepassingen mogelijk, zoals houtskeletbouw of spouwmuren.

Aangezien de wateropname lager is dan de waterdampdiffusie stroomdichtheid zal water sneller verdampen dan dat het door de 
sierpleister opgenomen wordt. Dit zorgt ervoor dat WILLCO Premium KR nog beter geschikt is voor het vochtige Belgische klimaat. 
In praktijk zijn dit de positieve gevolgen:
 •  Door het sneller drogen van de gevel blijft deze minder lang nat, met als resultaat dat deze langer proper blijft.
 •  Parelend en zelfreinigend effect door superieure hydrofobe eigenschappen.
 •  Droge gevels zorgen voor een lagere kans aan algenvorming.

Technische specificaties

Standaard Silicoonharssierpleis-
ter KR 2 mm

Standaard Silicaatsierpleister KR 
2 mm

WILLCO Premium 
KR 2 mm

Sd-waarde 0,2 m – (V2) gemiddeld 0,09m - (V1) hoog 0,1 m – (V1) hoog

Waterdampdiffusie 
stroomdichtheid

21/0,2 = 105 g/m2 in 24u 21/0,09 = 233 g/m² in 24u 21/0,1 = 210 g/m2 in 24u

W-waarde 0,1 kg/m2h0,5 – (W3) erg laag 0,21kg/m²h0,5 – (W2) gemiddeld 0,02 kg/m2h0,5 – (W3) erg laag

Wateropname 4,9*0,1 = 490 g/m2 in 24u 4,9*0,21 = 1.029 g/m² in 24u 4,9*0,02 = 98 g/m2 in 24u



WILLCO Premium KR getest
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Testprocedure
•  Vezelcementplaten werden met WILLCO Voorstrijk (kleur: blauw) ingestreken waarna de te  
 testen sierpleisters (kleur: wit) werden aangebracht. 
•  Na een droogtijd van minimaal 16 uur in een geklimatiseerde ruimte (+3°C & 80% relatieve  
 luchtvochtigheid) werd met een vochtigheidsmeter het restvochtpercentage bepaald.
•  Erna werden de bepleisterde vezelcementplaten 5 minuten lang besproeit met een horizontale 
 waterstraal van 0,5 bar druk.
•  Aansluitend werden de platen 5 minuten lang verticaal te drogen geplaatst.
•  Na deze testprocedure werd elke bepleisterde vezelcementplaat beoordeeld op zowel het   
 visuele aspect als op hechtsterkte. 
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WILLCO Premium KR Standaard silicoonharssierpleister 
Restvochtpercentage
Na 16u droogtijd: 25% 50%

Sproeitest na 16u
Hechtsterkte na 5 min. met 
water besproeien (0,5 bar):

Visueel beeld na 5 min. met 
water besproeien (0,5 bar):

Nagenoeg geen verandering 
in hechtsterkte

Geen visuele verandering 
vastgesteld

Gemakkelijk te verwijderen tot op de 
ondergrond

Korrels zijn grotendeels weggespoeld

Druktest
Na 16u droogtijd: Nagenoeg geen verandering 

in hechting of structuur
Gemakkelijk los te duwen van de 
ondergrond



Willco Products - Kwalestraat 72 - 9320 Nieuwerkerken - België - Tel 053/77 13 72 
 Fax 053/78 16 56 - www.willcoproducts.be - info@willcoproducts.be

Vind projecten op 
maat van jouw bedrijf!

Wat doet de app?

JouW voordeel:

Willco Products levert inspanningen om een bouwheer of architect die een WILLCO Gevelsysteem wil laten 
plaatsen in contact te brengen met een uitvoerder die daarvoor de beste partij is. Via de app kan de bouwheer 
of architect een uitvoerder uitkiezen, de uitvoerder kiest op zijn beurt de werven waarin hij geïnteresseerd is om 
deze uit te voeren.

Lees er alles over op www.willcoproducts.be

- als uitvoerder?
Als uitvoerder kom je eenvoudig en snel in contact met 
geïnteresseerde bouwheren. Hoe groter de wederzijdse 
interesse, hoe groter jouw kans om de gevelwerken uit 
te voeren.

- als architect?
Als architect kies je maar 1 uitvoerder, dus kies je best 
op basis van wederzijdse interesse. Op die manier wordt 
de samenwerking top en het resultaat nog beter!

verkrijgbaar
via

voor smartphone 
en tablet


