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PMMA-afdichtingssystemen

Productoverzicht

Primer layer

Product Korte beschrijving Gebruik Verbruik Opmerking

Wecryl 121 Laagviscose 
grondverf voor 
minerale onder-
grond

Ondergrondversteviging en hy-
drofobering voor uitzandende, 
gescheurde en poreuze  
ondergrond. Betonbescher-
ming conform OS3. Vult scheu-
ren tot 3mm.

0,3 - 1,2 
kg/m² 

per aan-
brengings-
beurt

Verbruik is afhankelijk van de 
ondergrond en gebruikseisen. 
Afhankelijk van de ondergrond zijn 
meerdere aanbrengingsbeurten 
noodzakelijk. Goede stofbinding

Wecryl 122 Laagviscose 
grondverf voor 
minerale onder-
grond

Grondverf voor problemati-
sche ondergrond. Inzetbaar op 
hoog verdichte, uitzandende of 
poreuze oppervlakken.

0,4 - 0,5 
kg/m² 
per aan-
brengings-
beurt

Verbruik is afhankelijk van de 
ondergrond. Afhankelijk van 
de ondergrond is een tweede 
aanbrengingsbeurt noodzakelijk. 
Goede stofbinding. Ideaal voor 
schraaplagen

Wecryl 123 Grondverf voor
bitumineuze kop-
pelafdichting

Grondverf voor afdichtingen 
gekoppeld met PBD en FLK. 
Speciaal inzetbaar voor brug-
gen, bij dakafdichtingen en 
afdichtingen van ondergrondse 
locaties.

0,5 – 1,2 
kg/m² 
per aan-
brengings-
beurt

Verbruik sterk afhankelijk van de
ondergrond. Goede stofbinding. 
Ideaal voor schraaplagen.
Gecontroleerd volgens TL/TP-
BEL-EP

Wecryl 124 Laagviscose 
grondverf voor 
vochtige onder-
grond

Op vochtige, minerale onder-
grond. Capillairblokkering 
van opstijgend vocht en bij 
verhoogde restvochtigheid.

0,5 – 1,2 
kg/m² 
per aan-
brengings-
beurt

Verbruik is afhankelijk van de
ondergrond. Afhankelijk van de 
ondergrond zijn meerdere lagen 
noodzakelijk.

Wecryl 222 Flexibele grond-
verf voor bitumi-
neuze ondergrond

Grondverf op bitumineuze 
ondergrond: asfaltbeton 
(AC), gietasfalt (MA) en PBD 
afdichtingsbanen.

0,4 - 0,8 
kg/m²

SBS-bitumenbanen moeten niet in 
de grondverf gezet worden. Ook te 
gebruiken op hout

Wecryl 276 / 
276K

Grondverf voor mi-
nerale ondergrond

Grondverf voor zuigende 
ondergrond zoals: beton, kalk-
zandsteen, mortel, cement-
vloer, klinkers, etc.

0,4 - 0,8 
kg/m²

Verbruik is afhankelijk van de on-
dergrond. Afhankelijk van situatie 
tweede aanbrengingsbeurt noodz-
akelijk. Ideaal voor schraaplagen.

Wecryl 298 Combigrondverf 
voor zuigende 
en niet-zuigende 
ondergrond

Combigrondverf voor aan- en 
afsluitingen. Op cementge-
bonden ondergrond ook in het 
oppervlak inzetbaar

0,4 - 0,8 
kg/m²

Ideale grondverf voor verschil-
lende ondergrond. Primair in het 
aan- en afsluitingsbereik van 
loodgieters.

Wethan 141 Snel hard worden-
de 1K PUR grond-
verf voor minerale 
ondergrond

Grondverf voor zuigende on-
dergrond voor het aansluitend 
coaten met Wethan Polyure-
theenafdichtingen.

0,2 - 0,3 
kg/m²

Verbruik is afhankelijk van de 
ondergrond. Afhankelijk van si-
tuatie tweede aanbrengingsbeurt 
noodzakelijk.

Wmp 713  
Metaalprimer

Grondverf voor
metaal

Bij verminderde aan- 
sluitoppervlakken of continu 
waterbelasting. Metaal moet 
in principe niet in de grondverf 
gezet te worden.

0,1 -0,2  
kg/m²

Geen PMMA

Wethan 509 
FPO Primer

Grondverf voor
TPO/FPO-dakba-
nen

ca. 50 
gr/m²

Geen PMMA. Let op! Altijd  
controle ter plekke uitvoeren, 
folies zijn altijd verschillend.

Gebaseerd op hoogwaardige PMMA-hars (polymethylmethacrylaat) zit in ieder product de ontwikkelings- 
en gebruikservaring van meerdere decennia. Korte uithardingstijden en hoge duurzaamheid van de eind-
producten zorgen voor technisch en economisch optimale oplossingen.
 



PMMA-afdichtingssystemen

Productoverzicht

Afdichtingsniveau

Product Korte beschrijving Gebruik Verbruik Opmerking

Wecryl 230 Met vlies uitgerus-
te afdichting voor
het vlak

Klassieke dakafdichting EOTA,
altijd met vlies uitgerust.

2,8 - 3,0 
kg/m²

Indien nodig aanvullende deklaag
1-1,5 kg/m².
Gecontroleerd volgens ETAG
005 (W3).

Wecryl 230 
Thix

Met vlies uitgerus-
te afdichting
voor detailaanslu-
itingen

Analoog Wecryl 230, echter af  
fabriek van thixotropie voor-
zien en geoptimaliseerd voor 
verticale detailaansluitingen

2,5 - 2,8 
kg/m²

Kan ook direct met Wecryl 288  
gesealed of gekleurd vormge-
geven worden. Gecontroleerd 
volgens ETAG 005 (W3).

Wethan 275 UV-stabiel 1K po-
lyurethaanhars

Afdichting voor aan- en afslui-
tingen, alsmede voor vlakke 
afdichtingen met of zonder 
vlies.

1,4 - 2,5
kg/m²

Met geschikte ondergrondvoorbe-
handeling op de meeste soorten 
ondergrond zonder grondverf 
inzetbaar. Gecontroleerd volgens 
ETAG 005 (W3)

Wethan 280 
Flashing

Thixotrope, 
vezelvesterkte, 
UV-stabiele 1K 
polyurethaanhars

Bereiken waar kans op scheu-
ren bestaat zoals opstaande 
randen en boordranden, wan-
daansluitingen, lichtkoepels.

1,5 - 3,5
kg/m²

Met geschikte ondergrondvoorbe-
handeling op de meeste soorten 
ondergrond zonder grondverf 
inzetbaar. Gecontroleerd volgens 
ETAG 005 (W3)

Wecryl 235 Met vlies ver-
sterkte
afdichting

Voor afdichting in nat bereik,
onder vreemde deklagen, of
als instrooier zonder Wecryl 
233.

2,5 - 2,8 
kg/m²

Afhankelijk van gebruik, + deklaag
of hechtbrug 0,6-1,2 kg/m².
Conform EOTA gecontroleerd -
ETAG 022.

Weproof 354 Vliesloze af-
dichting

Afdichtingshars 1 laag, of met
vlies versterkte voor detail-
aansluitingen en voegen.

1,6 kg/m² Basiskleur Rood, met vliesver-
sterking bij voegen en/of aan- en
afsluitingen ca. 2,4 kg/m². Ook als
thix-versie verkrijgbaar

Weproof 359 Vliesloze af-
dichting

Afdichtingshars 2e laag, (of
afhankelijk van de eis ook als
1e laag)

1,6 kg/m² Basiskleur Groen. Ook als thix-
versie verkrijgbaar.

Beschermingsniveau

Product Korte beschrijving Gebruik Verbruik Opmerking

Wecryl 233 Gietvloer Als beschermlaag bij begaan- 
en berijdbare systemen. Inzet-
baar boven het afdichtings- 
niveau of als deklaagcoating.

4,0 kg/m² Veelzijdig gebruik. Kan aangepast 
worden aan het toepassingsgebied 
en de gebruikseisen.

Weproof 527 Gietvloer Als beschermlaag bij begaan- 
en berijdbare systemen. In-
zetbaar boven het afdichtings-
niveau of als deklaagcoating

4,0 kg/m² Veelzijdig gebruik. Kan aangepast 
worden aan het toepassingsgebied 
en de gebruikseisen.
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PMMA-afdichtingssystemen

Productoverzicht

Gebruiksniveau

Product Korte beschrijving Gebruik Verbruik Opmerking

Wecryl 220 UV-stabiele, 
transparante 
finish

Transparante hars voor het sealen 
van Colorquartz- en gekleurde 
natuurzandoppervlakken

0,4 - 0,8 
kg/m²

Belangrijk: De Katalysator-
toevoeging moet bij alle 
mengsels constant zijn. Voor 
gelijkmatige laagaanbrenging 
zorgen.

Wecryl 288 UV-stabiele, 
gepigmenteerde 
finish

Seal voor afgestrooide en gladde 
oppervlakken, met of zonder Chips. 
Te gebruiken als instrooilaag voor 
kwartszandafstrooiingen.

0,6 - 0,8 
kg/m²

Slijtvaste seal van afgestrooi-
de gietasfaltdeklagen. Kleur-
keuze volgens RAL-kaart en 
NCS.

Wecryl 410
Structuurde-
klaag 

Berijdbaar, slijt-
vast en slipvrij 
slijtvlak

Voor extreem belaste, veel ge-
bruikte rijvlakken zoals op- en 
uitritten van parkeergarages

3,5  
kg/m²

Slijtstabiel, slipresistent
>SRT 65, goede grip en veilige 
begaanbaarheid. Kleurkeuze 
volgens beperkte RAL-kaart.

Wecryl 420 
Rolcoating 

Geflexibiliseerd, 
slijtvast, slipvrij en 
berijdbaar slijtvlak 
op bitumineuze 
ondergrond

Polyvalent te gebruiken coating 
voor de kleurvormgeving van 
bitumen-gebonden wegoppervl-
akken FGSO. Vlak en gedeeltelijk 
scheurvestevigend. Zonder grond-
verf op asfalt inzetbaar

0,6 - 2,5  
kg/m²

per werk-
fase

Ook als instrooilaag voor ver-
schillende instrooimaterialen. 
Slijtstabiel, goede grip en 
veilige begaan- en berijd-
baarheid. Kleurkeuze volgens 
beperkte RAL-kaart.

Systeemaanvulling

Product Korte beschrijving Gebruik Verbruik Opmerking

Wecryl 242 Mortel Deklaagvervangings- en reparatie-
mortel voor minerale en bitumi-
neuze ondergrond.

ca. 2 kg/
m²/mm

Standaard Zwart en Grijs.
Korrelgrootte 3 mm

Wecryl 810
Plamuur

Fijnplamuur Poriën- en gietblaasvuller, naad-
vullingen, kleefmiddel voor steen, 
etc.

ca. 1,8 kg/
m²/mm

Niet direct met Wecryl 288
coaten.

Weseal 815 Plamuur met kwa-
litatief verbeterde
vezels

Voor de afdichting van de kleinste
details. Schroefkoppen, etc

ca. 1,8 kg/
m²/mm

Systeemaccessoires

Product Korte beschrijving Gebruik Verbruik Opmerking

Weplus
Vlies

Speciaal  
polyestervlies

Polyestervlies 110 gr/m²
Breedtes: 0,10, 0,15, 0,20, 0,26,
0,35, 0,50, 0,70 en 1,05 m

Rollen à 50 lm

Weplus
Katalysator

Katalysator uni-
verseel

Voor alle PMMA producten Voor alle PMMA-producten.
Dosering verschillend afhan-
kelijk van product en seizoen.



WestWood-systemen

Oplossingsgeoriënteerd · Variabel · Afgestemd
PMMA-systemen kunnen in verschillende combinaties, in overeenstemming met de eisen, worden opge- 
bouwd. Dankzij hun eigenschappen koppelen ze alle lagen aan elkaar tot 100%, zodat er geen delaminerings-
gevaar ontstaat. Daarmee kunnen wij het meest optimale en economische systeem bepalen.  

Ondergrond
1 bijv. beton, na mechanische voorbereiding 
Grondverfniveau
2 bijv. Wecryl 276 Grondverf 
Afdichtingsniveau 
3 Wecryl 230 / -thix
4 Weplus Vlies
5 Wecryl 230 / - thix
Beschermingsniveau
6 Wecryl 233 Gietvloer 
(alleen op het vloeroppervlak) 
Gebruiksniveau
7 Wecryl 288 Finish met decoratieve afwerking

Wecryl Afdichtingssysteem

Weproof Afdichtingssysteem 

Ondergrond
1 bijv. beton, na mechanische voorbehandeling
Grondverfniveau
2 bijv. Wecryl 276 Grondverf 
Afdichtingsniveau 
3 Weproof 354
4 Weproof 359
Beschermingsniveau
5 Weproof 527 Verloopmortel 
Gebruiksniveau
7 Wecryl 288 Finish met decoratieve afwerking 

Detailafdichting
7 Weproof 354 thix
8 WestWood Vlies 
9 Weproof 354 thix



PMMA zorgt voor

Verscheidenheid aan toepassingen
Vloeibare kunststoffen op basis van PMMA-hars worden al meer dan 30 jaar als afdichtings- of coatingsysteem 
gebruikt. Afhankelijk van technische, esthetische en gebruiksafhankelijke eisen worden onze systeemoplossin-
gen toegepast bij:  

Qualität + Erfahrung
WestWood®

„Wij vertrouwen al jaren op WestWood omdat er bij afdichting geen compromissen gemaakt mogen worden. 
Ongeacht de toepassing. Ongeacht dak, balkon, nat bereik of parkeergarage: ze bieden gericht een econo-
mische, duurzame en betrouwbare oplossing.“   
Urs Krähenbühl, Hoofd Vloeibare kunststof, Bauimpuls AG, CH-Heimberg 

Ondergrond
1 bijv. beton, na mechanische voorbereiding 
Grondverfniveau
2 bijv. Wecryl 276 Grondverf 
Afdichtingsniveau 
3 Wecryl 230 / -thix
4 Weplus Vlies
5 Wecryl 230 / - thix
Beschermingsniveau
6 Wecryl 233 Gietvloer 
(alleen op het vloeroppervlak) 
Gebruiksniveau
7 Wecryl 288 Finish met decoratieve afwerking

Balkon    
Terrassen 
Balkons
Galerijen 
Trappen 

Dak 
Platte daken 
Koepeldaken 
Luifels 
Aan- en afsluitingen 

Speciaal   
Ondergrondse locaties
Vijversystemen 
Fonteinen 
Keukens 

Verkeer  
Wegen 
Vliegvelden 
Bruggen 
Voorpleinen 

Landbouw   
Stallingen 
Voederlijnen 
Melkstallen 
Veetransport

Industrie  
Opslaghallen 
Koelcellen 
Werkplaatsen 
Laboratoria 

Nijverheid  
Levensmiddelenproductie 
Winkelcentra 
Expositieruimtes 
Technische ruimtes 

Parkeren   
Parkeergarages 
Ondergrondse  
Opritten 
In- / uitritten 

Spa 
Openluchtbaden 
Overdekte baden
Turkse badhuizen 
Douches 

WestWood Kunststofftechnik GmbH
An der Wandlung 20
D-32469 Petershagen
www.westwood.eu/nl


