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Handleiding detailafdichtingen

Wecryl 230
Gedetailleerd  Complexe details, doordringingen of voegen zijn bij elke afdichting het zwakke punt. Met de 
beproefde Wecryl 230 thix kunnen detailaansluitingen naad- en voegloos worden afgedicht. Dankzij veilige 
hechting op de gebruikelijke dakafdichtingsmaterialen is vloeibare kunststof ook bij een dakafdichting van 
bitumen- of kunststofbanen een veilige en duurzame oplossing voor detailafdichting.

Toepassingsbereik  Wecryl 230 is een hoog-
waardige, lage temperatuur-flexibele afdichtingshars 
op basis van polymethylmethacrylaat (PMMA) voor alle 
toepassingen in aan- en afsluitingsbereik. Wecryl 230 
wordt samen met de WestWood Vliesversterking gebruikt 
voor de oppervlak- en detailafdichting alsmede voor de 
afdichting van WO-betonvoegen. Bij balkons en gebruikte 
daken wordt Wecryl 230 in combinatie met de daarop-
volgende WestWood-producten of als afdichting onder 
vreemde deklagen gebruikt.

Systeemaanvullingen Wecryl 230 kan met verde-
re systeemproducten zoals Wecryl 233 Verloopmortel 
bedekt worden. Als decoratieve kleurgeving kan de seal 
Wecryl 288 Finish gebruikt worden. Voor een schone 
verwerking van vloeibaar kunststof zijn ook overeen-
komstige hulpmiddelen nodig. In onze prijslijst vindt 
u het complete assortiment aan hulpmiddelen & ge-
reedschappen voor het aanbrengen van een vloeibare 
kunststofafdichting.

Eigenschappen & voordelen
• zeer flexibel en scheuroverbruggend ook bij extreem 

lage temperaturen
• continu weerbestendig (UV-, hydrolyse-, alkalibes-

tendig)
• volledig hechtend
• eenvoudige en snelle verwerking
• veilige integratie van de meest complexe doorbraken 

in de naadloze afdichting
• snelle uitharding
• ook verwerkbaar bij lage temperaturen (vorst)
• gebruik op bijna iedere, ook wisselende, ondergrond 

mogelijk (in combinatie met de verschillende soor-
ten WestWood Grondverf)

• oplosmiddelvrij
• Testcertificaten & technische goedkeuringen  

(ETA, abP)

Systeemaanvulling · afgestemd op het dak

Product Korte beschrijving Gebruik Verbruik Opmerking

Wecryl 288 UV-stabiele, ge-
pigmenteerde seal

Seal voor afgestrooide en gladde  
oppervlakken, met of zonder Chips.

0,6 - 0,8 
kg/m²

Kleurselectie volgens RAL-
kaart.

Wecryl 242 Mortel Reparatiemortel voor minerale en 
bitumineuze ondergrond.

ca. 2 kg/
m²/mm

Standaard Zwart en Grijs. 
Korrelgrootte 3 mm.

Wecryl 810 
Plamuur

Fijnplamuur Poriën- en gietblaasvuller, naadvullin-
gen, 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 kleine details. 
Schroefkoppen, etc.

ca. 1,8 kg/
m²/mm

Gereedschappen Verwerkingsgereedschappen, mengemmers, rollers, kwasten, ontkoppelingstape, etc.

Weplus Vlies Polyestervlies Vlies 110 gr/m² in alle relevante maten. Rollen à 50 lm, Ook verkrijg-
baar als geperforeerd vlies.



Handleiding detailafdichtingen

Plaatsingshandleiding
Grondlagen Voor de verwerking van detailafdichtingen moeten de grondlagen altijd conform actuele nor-
men in acht worden genomen. Hierin zijn laagdikte, aansluithoogtes, vocht, etc. geregeld. 

1. Hulpmiddelen die nodig zijn voor de 
verwerking

2. Materiaal: Afdichtingshars, Katalysator 
(wit poeder) en roerstok

4. Benodigde hoeveelheid in schone 
mengemmer vullen. 

5. Katalysator (volgens mengtabel, temp. 
en verwerkingstijd) bij langzaam lopend 
roerwerk toevoegen en 2 min. mengen. 
(kleine hoeveelheden kunnen ook met de 
hand gemengd worden)

Ondergrond  Een goed voorbereide ondergrond 
speelt een centrale rol en vormt de basis voor de 
kwaliteit en functiegeschiktheid van een afdichting van 
vloeibaar kunststof. Gedetailleerde informatie over de 
ondergrondbeoordeling en overeenkomstige voorbehan-
deling van de verschillende ondergrondtypes vindt u op 
de achterkant.. 

3. Afdichtingshars eerst grondig omroe-
ren in de emmer

Belangrijke aanwijzing: Steeds de hoeveelheid mengen die binnen de reactietijd verwerkt kan worden.

Mengen         Wecryl Vloeibare kunststoffen zijn snel-
reactieve, tweecomponenten producten. Het tweede 
component, de Katalysator, activeert de reactie van 
de afdichtingshars. Afhankelijk van de temperatuur 
kan met verhoogde dosering de reactietijd versneld 
worden (meer informatie hierover op de achterkant). 
Bij het mengen van de twee componenten moet het 
poeder homogeen gemengd en verdeeld worden. Wij 
adviseren machinaal mengen.

Temperaturen & vocht  Wecryl Vloeibare kunststoffen 
werken ook bij lage temperaturen en bij hoge relatieve 
luchtvochtigheid. Maar ook de ondergrondvochtigheid en 
het dauwpunt spelen een belangrijke rol bij de verwer-
king. Op de achterkant vindt u hierover meer informatie.

Aanbrengen Het aanbrengen gebeurt op voorbe-
reide ondergrond met roller of kwast en bestaat uit de 
volgende 5 werkstappen:
Stap 1: Afplakken van het afdichtingsoppervlak
Stap 2: Indien nodig grondverf aanbrengen
Stap 3: Afdichtingshars aanbrengen -> Inbeddingslaag
Stap 4: Vlies inleggen en zonder bellen verwerken.
Stap 5: „ 

Menghandleiding Wecryl 230 
Zorgen voor schone mengplek, 
gereedschap schoon houden, per-
soonlijke beschermingsuitrusting 
(bril, handschoenen) dragen en 
voor een goed geventileerde werk-
plek zorgen.



Leghandleiding detailafdichtingen

Detailafdichting vliesversterkt, aan de hand van binnenhoekvoorbeeld

Afdichtingsoppervlak en aansluitingsbereiken zorg-
vuldig reinigen, losse dakleistenen met draadborstel 
verwijderen.
Voor schone afsluitingen, het afdichtingsbereik met 
PVC-gecoate afplaktape afplakken.
Afplaktape ook gebruiken voor de ontkoppeling van 
voegen of lastige materiaalovergangen.

Afdichtingsoppervlak, indien nodig, conform onder-
grondtabel (zie achterkant), in de grondverf zetten. 
Grondverf m.b.v. roller of kwast aanbrengen.

Na 30 minuten wachttijd de eerste laag (inbeddings-
laag) Wecryl 230 thix aanbrengen.
Vooral in het hoekbereik, bij materiaalovergangen of bij 
verticale oppervlakken voldoende materiaal aanbren-
gen (ca. 1,5 kg/m²).
Teveel materiaal wordt bij het inbedden automatisch 
naar buiten of boven gedrukt.

Het uitgesneden vlies (vliesuitsnijdingen pagina 3), in 
de verse inbeddingslaag leggen en direct met de roller 
zonder bellen verwerken. Als witte plekken op het vlies 
achterblijven, is te weinig materiaal aangebracht.
Bij vliesoverlappingen moet ook tussen de vliezen  
beslist materiaal aangebracht worden.

Nat-in-nat wordt de tweede laag aangebracht en 
zonder wachttijd kan het vlies met nog een laag bedekt 
worden.
Verbruik: ca. 1,0 - 1,3 kg/m²

De afplaktape na het aanbrengen direct verwijderen. 
Als de tape te laat verwijderd wordt en het materi-
aal al gereageerd heeft, moet de tape met een cutter 
verwijderd worden. Hier moet zeer voorzichtig te werk 
worden gegaan omdat de verse afdichting beschadigd 
kan worden.



Leghandleiding detailafdichtingen

Vliesuitsnijdingen

Doordringingen

Buitenhoek

Afvoerpijp Bodemafvoer Dubbele T-houder

Binnenhoek

Precies passend       De vliesstukken voor het aanbrengen en het mengen van het materiaal op het af te dichten 
detail uitsnijden en voorbereiden.
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Ondergrondvoorbehandeling
Ondergrondbeoordeling   Een afdichting kan alleen goed functioneren als de toestand van de ondergrond goed 
is, als de ondergrondvoorbereiding goed is, en als de juiste grondverf wordt gekozen. Allereerst wordt daarom de 
ondergrond geïdentificeerd:
• Welk materiaal moet gecoat worden?
• Wat is de toestand van de ondergrond, vooral bij saneringen?
• Welke belastingen, in het bijzonder vocht, maar ook andere contaminaties zitten er in de ondergrond?
• Hoe is de hechtrek- en drukvastheid?
• Hoe hoog is de porositeit?
• Wat is de adequate voorbereiding voor het tot stand brengen van een goed hechtend oppervlak met voldoende 

draagvermogen?

Qualität + Erfahrung
WestWood®

Ondergrondvoorbereiding voor detailafdichtingen

Wecryl 230
Wecryl 230 thix

Opmerkingen

Ondergrond Grondlaag Dit is slechts een deel van onze 
ondergrondvoorbereidingstabel Het 
complete overzicht vindt u op onze 
homepage. Met deze QR-code kunt u 
de tabel downloaden.

Polymeerbitumenbaan (SBS) Geen

van leischilfers voorziene  
polymeerbitumenbaan SBS 

Geen

Bitumenbaan (APP) Wecryl 298

Gelakte oppervlakken Geen

Metalen (staal, aluminium, koper, zink) Geen

Beton, estrik Wecryl 298

Baksteenmuurwerk Wecryl 298

Dakfoliën (EPDM + PVC membranen) Op aanvraag

Hard PVC Geen

Hout Wecryl 298

Polyester Geen

Ondergrondvoorbereiding     Correct toegepaste ondergrondvoorbehandeling en de juiste keuze van grondverf vor-
men de basis voor de kwaliteit en het functioneren van een gekoppelde afdichting. Hier een deel van onze onder-
grondtabel met de meest voorkomende ondergrondtypes.

Dauwpunt Met dauwpunttemperatuur wordt de 
temperatuur bedoeld waarbij de condensaatvorming net 
begint. Bij de verwerking en uitharding van PMMA moet 
de ondergrondtemperatuur min. 3 °C boven het dauw-
punt liggen.

Katalysatordosering  Met stijgende temperaturen 
of hogere katalysatoraandelen worden de reactietijden 
korter en overeenkomstig omgekeerd. Onze volgende ta-
bel geeft de aanbevolen katalysatorhoeveelheid aan, om 
de hardingsreactie aan de temperatuur aan te passen.

Oze dauwpunttabel vindt u op onze 
homepage. Met deze QR-code kunt u 
de tabel downloaden.

Onze katalysatordoseringstabel vindt u 
op onze homepage. Met deze QR-code 
kunt u de tabel downloaden.

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


