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Het afdichtings- en coatingbedrijf

We kunnen de wind niet
veranderen, maar we
kunnen wel de zeilen in de
juiste richting zetten.
Aristoteles, Grieks filosoof

Het afdichtings- en coatingbedrijf

WestWood
Wij voor u
Met WestWood Kunststofftechnik kunt
u vertrouwen op een competente en loyale partner op het
gebied van vloeibare afdichtingen en coatings. Het doel
is hoogwaardige, duurzame en veilige oplossingen, die wij
met veel enthousiasme en motivatie opstellen en samen
met onze klanten en leveranciers in de praktijk brengen.
Kwaliteit & ervaring
PMMA-hars wordt al meer
dan 30 jaar gebruikt in de bouwsanering als afdichtingsof coatingsysteem. De door WestWood GmbH in
Petershagen (D) geproduceerde, hoogwaardige reactiekunststoffen voldoen aan de huidige technische stand.

Kennisuitwisseling Dankzij de flexibele en veelzijdig
inzetbare afdichtingsproducten hebben wij ook voor
veeleisende opdrachten een vakkundige en efficiënte
oplossing voor uw bouw- en saneringsplannen. Onze
adviseurs beschikken over grondige kennis wat betreft
afdichtingen en kennen de gebruiksmogelijkheden
van onze producten. Deze kennis delen wij graag met,
en wij adviseren en steunen u ter plekke. Wij reiken
oplossingen aan en begeleiden u actief tijdens de omzettingsfase van uw project.
Van professionals voor professionals Onze systemen
worden altijd door gekwalificeerde en ervaren vakbedrijven geplaatst. Een goed functionerende en duurzame afdichting ontstaat alleen door correcte uitvoering
bij het inbouwen. Daarom worden plaatsers door ons in
theorie en praktijk grondig geschoold.

Wat ons drijft

Onze filosofie
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Geteste kwaliteit &
jarenlange ervaring

WestWood

Productie, onderzoek & ontwikkeling
Geschiedenis & ontwikkeling
WestWood is een in
1999 in Petershagen (Duitsland) opgerichte en inmiddels
internationaal actieve onderneming op het gebied van
vloeibare kunststoftechnologie. Toentertijd kozen de
oprichters voor de opbouw van een onderneming voor de
productie van vloeibare kunststof-systemen met eigen
onderzoek, ontwikkeling en eigen verkoop. WestWood
vestigde zich hierna als pionier en aanbieder van
moderne PMMA-coatingtechnieken.
Buiten Duitsland (in Zwitserland, Oostenrijk, Engeland, Verenigde Staten, Benelux en Italië), is WestWood
actief via vestigingen of vertegenwoordigingen en heeft
in totaal 70 werknemers.
Beproefde productie
WestWood
produceert
momenteel op meer dan 4000 m² productie-oppervlak
jaarlijks duizenden tonnen PMMA-hars. Grondstoffen,
productieprocessen en afgewerkte producten zijn doorlopend onderhevig aan omvangrijke kwaliteitscontroles.
Nieuwe producten en systemen worden voor de marktintroductie intensief getest en door ervaren vakkundige
leggers in de praktijk uitgeprobeerd. Natuurlijk hebben
de afdichtings- en coatingsystemen testcertificaten.
Onderzoek & ontwikkeling
De nieuwste technische
uitrustingen en optimale proef- en testmogelijkheden
maken een continue verdere ontwikkeling mogelijk. Er
wordt continu gewerkt aan een optimalisering van onze
bestaande producten en aan nieuwe, innovatieve oplossingen op het gebied van afdichtingen.
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Afdichtingen en coatings
op basis van PMMA

Polymethylmethacrylaat

Snel · Veilig · Duurzaam
Aantrekkelijk materiaal
In elk product zit de
ontwikkelings- en gebruikservaring van meerdere
decennia. Korte uithardingstijden en duurzaamheid
van de producten zorgen voor technisch en economisch
uitstekende oplossingen.
• Ze zijn bijna helemaal weersonafhankelijk
inzetbaar
• Ze werken ook bij lage temperaturen en bij hoge
• relatieve luchtvochtigheid
• Ze onderscheiden zich door onberispelijke
uitharding en veilige tussenhechting
Het succes van PMMA is gebaseerd op:
Snelheid
Snel reactieve PMMA-hars is binnen slechts
ca. 30 minuten uitgereageerd. De afzonderlijke lagen
kunnen direct opnieuw bewerkt of gebruikt worden. Het
duurt bijvoorbeeld slechts een dag om een balkon
te
saneren,
en
een
oprit
is
na
enkele
uren weer berijd- en begaanbaar.
Veiligheid
Een vloeibare afdichting past zich
optimaal aan het oppervlak aan en dicht zo ook gecompliceerde details en aansluitingen nauwkeurig af.
Ze overbrugt bewegingen van de ondergrond.
Duurzaamheid PMMA-hars is vanwege de chemische
opbouw elastisch, vrij van weekmakers en daarmee
continu rekbaar. Het dakafdichtingssysteem is qua
levensduur conform Europees technische goedkeuring
(ETA), ingedeeld in de hoogste categorie W3
(levensduur > 25 jaar).
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BALKON.
Terrassen
Balkons
Galerijen
Trappen

Balkon

Decoratief · Waardebehoudend · Individueel
De opdracht De sanering van balkons staat gelijk aan
een technische en creatieve uitdaging. Op de meest
krappe ruimte bevinden zich de meest uiteenlopende
detailaansluitingen en verschillende ondergrond, die
afgedicht moeten worden. Als „verlengde woonkamer“
gaat het erom te voldoen aan de individuele wensen van
de opdrachtgevers wat betreft kleur en vormgeving van
het oppervlakte-design.
Aantrekkelijk uiterlijk Individuele smaken, veelzijdige
creatieve oplossingen. Vele kleuren, instrooimaterialen
en vormen zorgen voor de omzetting van het passende
oppervlak. Zelfs ongewone vormgevingen zoals de
optiek van keramische bevloeringen met tegels of
logo‘s zijn mogelijk. Naast de optische effecten van de
instrooimaterialen bieden ze ook de vereiste
antislipsterkte.

Bestendig tegen geconcentreerde belasting

Eenvoudig in onderhoud

UV- en weerbestendig

Antislip

Geringe opbouwhoogte
Vloeibare kunststoffen worden vooral gebruikt bij renovaties. Dankzij de geringe
opbouwhoogte van ca. 5 mm en de goede verbinding
met de meest uiteenlopende materialen zoals beton,
gietasfalt, deklagen, keramische platen, hout, metaal
en kunststof, zijn het ideale systemen, om ook achteraf
aangebracht te worden.
Onderhoud en kosten minimaliseren De Weplus 251
Dampontspanningsmat biedt zelfs bij vochtige ondergrond een veilige oplossing. De geprefabriceerde mat
ontkoppelt de afdichting van de ondergrond. Daarom
heeft de mat aan de onderkant een noppenstructuur,
waardoor uit de ondergrond opstijgend vocht (damp) kan
ontsnappen. Er hoeft niets gedaan te worden aan oude
bedekkingen en hoge sloopkosten komen te vervallen.
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PARKEREN.
Parkeergarages
Ondergrondse
Opritten
In- en uitritten

Parkeren

Belastbaar · Scheuroverbruggend · Bestendig
De opdracht
Een sanering van een parkeergarage
dient het bedrijfsverloop zo min mogelijk te storen.
Bovendien moet het systeem blijvend bestand zijn
tegen de mechanische belasting, om te zorgen
dat de intervallen voor sanering worden verlengd.
Repareren bij lopend bedrijf De moderne PMMA hars
is binnen 30 minuten uitgereageerd en kan in een mum
van tijd opnieuw bewerkt en/of weer gebruikt worden.
Opritsaneringen zijn zo binnen enkele uren mogelijk.
In- en uitritten kunnen ‘s nachts gerepareerd worden.
Het weer speelt slechts een ondergeschikte rol. Het
inbouwen van de PMMA-systemen is zelfs bij lage temperaturen en hoge luchtvochtigheid uitvoerbaar.

Slijtvast

Snel reactief

Scheuroverbruggend

Gering eigen gewicht

Waardebehoudend Coatings van flexibel PMMA
hars zijn afdichting en rijwegdek in één. Ze zijn slechts
ca. 2-5 mm dik en ca. 5-8 kg/m² zwaar en kunnen
bijna altijd op oude bedekkingen zoals beton en
asfalt worden aangebracht. Sloopkosten vervallen – het
parkeergaragebedrijf hoeft de deuren niet te sluiten!
Flexibel en bestendig PMMA-hars is flexibel in de
chemische opbouw, vrij van weekmakers en is daarmee blijvend elastisch en rekbaar. Slijtage is minimaal.
PMMA-hars is bestand tegen de hoogste belastingen.
Bovendien hebben afdichtingen en coatings van PMMA
een hoge bestendigheid tegen zout. Ze hebben een
zeer hoge hydrolyse-bestendigheid en kunnen ook
eenvoudig gereinigd worden.
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DAK.
Platte daken
Koepeldaken
Luifels
Aan- en afsluitingen

Dak

Gedetailleerd · Weerbestendig · Flexibel
De opdracht Bij het afdichten van daken komt de kracht
van de vloeibare kunststof pas echt tot zijn recht. Het
oppervlak en de detailaansluitingen, ongeacht de vorm en
het materiaal, worden naad- en voegloos afgedicht.
Veilige hechting, optimale rekbaarheid De door thermische inwerking geactiveerde, verschillende uitzettingen
van verschillende materialen (bitumen, beton, metaal,
etc.) worden duurzaam en veilig overbrugd. Daarvoor is
de ideale verhouding tussen hechting en trekvastheid
doorslaggevend. Een vloeibare afdichting komt bij
scheurvorming normaal gesproken gedeeltelijk los van
de ondergrond. Zo wordt de noodzakelijke uitzetafstand
gecreëerd, om latere scheuren veilig te overbruggen.

Naadloos

UV-bestendig

Flexibel bij lage temperaturen

Hechtend over het gehele oppervlak

Gedetailleerd Complexe details, doorboringen of voegen zijn bij elke dakafdichting het zwakke punt. Met de
beproefde Wecryl 230 thix kunnen detailleringen en
afsluitingen 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.
Spuitapplicatie Voor grote dakoppervlakken of moeilijk
toegankelijke afdichtingsvlakken biedt de spuitapplicatie
een belangrijk economisch voordeel. Via een slangsysteem wordt de afdichtingshars direct op het dak getransporteerd en op het afdichtingsvlak gespoten.
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SPA.
Openluchtbaden
Overdekte baden
Turkse badhuizen
Douches

Spa

Naadloos · Bestendig · Dicht
De opdracht Meestal zijn in moderne wellness centra
de oppervlakken in natuursteen of keramische bevloeringen met tegels uitgevoerd. Een daaronder liggende,
naadloze gekoppelde afdichting, waarbij alle inbouwdelen
(goten, skimmers, mondstukken en tegenstroominstallaties alsmede onderwaterverlichting, leuningen,
ladderbevestigingen en hefboomconstructies etc.) volledig
hechtend aan de ondergrond aangesloten zijn, is vandaag
de dag vanzelfsprekend.
Veilige koppeling De naadloze afdichting wordt in vaste
en onderloopveilige koppeling met de constructie opgesteld. Gronderingen voor de porievulling en veilige
hechting van de afdichting alsmede als hechtbrug dienende deklagen zorgen voor de koppeling van het gehele
systeem.

Naadloos

Onderloopveilig

Scheuroverbruggend

Hoge hechttrekvastheid

Controleerbare kwaliteit Voordat kostbare natuurstenen en keramische bevloeringen met tegels aangebracht
worden, kan de afdichting op dichtheid gecontroleerd
worden m.b.v. hogefrequentiespanning. Omslachtige
watervullingen vervallen en het bouwverloop kan zonder
vertraging voortgezet worden. De systemen voldoen aan
de hoogste eisen, zijn conform ETAG 022 gecontroleerd en
voldoen ook aan de eisen van DIN18195 deel 7.
Bestendig tegen chemicaliën De seal van het afdichtingssysteem heeft een hoge bestendigheid tegen
chloor, zout en andere watertoevoegingsmiddelen.
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VERKEER.
Wegen
Vliegvelden
Bruggen
Voorpleinen

Verkeer

Belastbaar · Aanpassingsgeschikt · Stabiel
De opdracht Verkeerswegen en infrastructurele bouwwerken worden blootgesteld aan continue dynamische
en meteorologische belastingen. Civieltechnische
bouwwerken (bruggen, galerijen, steunmuren etc.)
moeten beschermd worden tegen schadelijke invloeden
zoals strooizout. Wegen vereisen snel onderhoud dat de
verkeersstroom nauwelijks beperkt, ook bij lage verwerkingstemperaturen. Steeds belangrijker worden ook
veiligheidsrelevante aspecten. Wegen en voorpleinen
moeten qua kleur vormgegeven en gemoderniseerd
worden.

Snel

Temperatuurbestendig

Scheuroverbruggend

Slijtvast
Thermoplastische eigenschappen PMMA-hars heeft
thermoplastische eigenschappen. De jarenlange ervaring bevestigt de verdraagzaamheid bij koppeling en de
duurzaamheid op bitumineuze onderbouw. PMMA-hars
heeft ondertussen zijn diensten bewezen als seal ter
verbindingslaag op brugplaten (tussen beton en bitumineuze of tussen beton en vloeibare kunststofafdichting).
Geselecteerde recepturen worden als oppervlaken detailafdichting onder gietasfalt en walsasfalt gebruikt. Afhankelijk van de gebruikseisen worden geschikte componenten tot systemen samengebracht. In
het bijzonder op houten bruggen worden afdichting en
slijtvlakken als gewichtsbesparende combilagen
gebruikt.
Kleurvormgeving Kleurvormgeving FGSO van wegen
en pleinen is ook een element van de architectuur.
Vlakke coatings met verschillende texturen en
oppervlakken, afhankelijk van gebruik en eisen, zijn
mogelijk. De wetgeving moet bij de planning absoluut
worden gerespecteerd en dat vereist overeenkomstige
competentie bij de omzetting.
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SPECIAAL.
Vijver
Ondergrondse
Fonteinen
Keukens

Speciaal

Krachtig · Flexibel · Variabel
De opdracht De opdrachten zijn veelzijdig: Ongewone
eisen, extreem hoge belastingen of ongewone gebruiksomstandigheden zijn de uitdagingen. Waar conventionele systemen hun grenzen bereiken, laten onze
systemen hun kracht zien.
Gebruik bij nieuwbouw Wat bij sanering werkt, kan
ook bij nieuwbouw gebruikt worden. Vele fabrikanten
van constructies van waterondoorlaatbaar beton (WObeton) nemen bij de afdichting van voegen geen risico‘s
en kiezen voor snel reactieve vloeibare afdichtingen op
PMMA-basis.

Voegoverspannend

Wortelwerend

Naadloos

Onderhoudsarm

Hygiënisch en bestendig Bij grote keukens wordt
een extreem hoge uitbouwstandaard verlangd. De keukenvloer moet dicht, voegenloos, hygiënisch, antislip,
heetwater- en oliebestendig, decoratief en gemakkelijk
in onderhoud zijn. In deze samenhang zijn dichte aanen afsluitingen van de afdichting bij afvoer, goten, omrandingen en doordringingen doorslaggevend. Om zulke
kwaliteit tot stand te brengen is er een hoge deskundige
competentie nodig bij techniek, materiaal- en systeemkeuze alsmede bij de uitvoering.
Naadloze en flexibele afdichting Dankzij de hoge
uitzetbaarheid van PMMA kunnen ondergrondbewegingen veilig overbrugd worden. De nat-in-nat ingebouwde
afdichting biedt bovendien een naadloze en multifunctionele coating. Naadloos wil zeggen zonder voegen en
minder voegen betekent meer hygiëne. Voor de voegenloze uitvoering is een flexibele en scheuroverbruggende
afdichting absoluut noodzakelijk.
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WestWood-systemen

Oplossingsgeoriënteerd · Variabel · Afgestemd
Passende systemen Geen enkel object is hetzelfde.
Voor optimaal en oplossingsgeoriënteerd handelen is
het belangrijk om de juiste productcombinatie te kiezen. In principe bestaat een systeem uit:
- Grondering
- Afdichtingsniveau (met of zonder vliesinlegstuk)
- Beschermingsniveau
- Gebruiksniveau
Voorafgaand moet altijd een beoordeling
van de ondergrond en een overeenkomstige
ondergrondvoorbereiding worden uitgevoerd.

Technische documentatie Ontdek vele andere
systeem- en detailtekeningen alsmede alle actuele
productinformatie, systeembeschrijvingen en nuttige
informatie over het verwerken van vloeibare kunststoffen op www.westwood.eu.

Afgestemd op de eisen PMMA-systemen kunnen in
verschillende combinaties, in overeenstemming met
de eisen, worden opgebouwd. Dankzij hun eigenschap
koppelen ze alle lagen onder elkaar tot 100%, zodat er geen delamineringsgevaar ontstaat. Daarmee
kunnen wij het meest optimale en economische systeem
bepalen.

Afdichtingssysteem Balkon
is een naadloos, mechanisch belastbaar, scheur- en voegoverbruggend
afdichtingssysteem. Het bevat een zeer flexibel afdichtingsniveau alsmede slijtvaste systeemlagen voor
personenverkeer. De vloeibare verwerking en de hoge
hechtkoppeling op ondergronden maken een duurzame en veilige afdichting van de detailaansluitingen
mogelijk. Oppervlakken kunnen gekleurd en met patronen vrij vormgegeven worden.

Dakafdichtingssysteem is uitstekend geschikt voor
duurzame platte dak-afdichtingen van ongebruikte
daken.De vloeibare verwerking zorgt voor een naadloze afdichting, waarin ook gecompliceerde dakdoorbraken duurzaam en dicht geïntegreerd kunnen worden. Het systeem is bestand tegen extreme condities,
scheuroverbruggend
end,
flexibel
bij
lage
temperaturen
en
het
oppervlak
ervan
kan
gekleurd
vormgegeven
worden.

Met algemeen bouwtoezichtsbeoordelingscertificaat voor gebruik
als bouwwerkafdichting als bedoeld in DIN 18195 deel 4, 5, 6, 7

Met Europees technische goedkeuring ETA-06/0087

4*
3*
2*
1*
0*

finish met chips
gietvloer
vliesloze afdichting
primer
bijv. tegels of beton

4

3

4* evtl. Reflect Roof-finish
3*	alleen nodig indien begaanbaar
2* hars / vlies / hars
0* bitumenbaan

4 3
2

1 0

*4=gebruiksniveau • 3=beschermingsniveau • 2=afdichtingsniveau • 1=gronderingsniveau • 0=ondergrond

2

0

Doordringing, aansluiting op ventilatiebuis
1
bijv. beton, mechanisch voorbereid
0*
2
bijv. metalen buis voorbereid
3
bijv. Wecryl primer 276, 276 K
1*
2* - detailafdichting
4
Weproof 354
5
Weplus Vliesuitsnijding 1
6
Weproof 354
7
Weplus Vliesuitsnijding 2
8
Weproof 354
2* - oppervlakafdichting
9
Weproof 354
10
Weproof 359
11
Weproof 527 gietvloer
3*
*
12
Wecryl 288 Finish met instrooien
4

Bodemafvoer-aansluiting
0* 1 bijv. beton, mechanisch voorbereid
1* 2 bijv. Wecryl 276, 276 K
2* - detailafdichting (afvoerafdichting)		
		 3
Weproof 354
		 4
WeplusVliesuitsnijding 1
		 5
Weproof 354
		 6
Weplus Vliesuitsnijding 2
		 7
Weproof 354
		 9
Weproof 354
2* - oppervlakafdichting
		 8
Weproof 354
		 9
Weproof 359
*
11 Weproof 527 gietvloer
3
4* 12 Wecryl 288 Finish met instrooien
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Ontdek alle systeem- en detailtekeningen op www.westwood.eu

WestWood referenties

Enkele interessante PMMA-projecten

1

4

2

3

5

Afbeeldingslegenda
1 Trappen CH-Richterswil
2 Parkeergarage Schloss, D-Koblenz
3 Galerijen, CH-Niederhasli
4 Thuner Seebühne, CH-Thun
5 Tankstation Oberscheider, A-Lustenau
6 Trappen centraal station, CH-Zürich
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PMMA zorgt voor

Verscheidenheid aan toepassingen
Vloeibare kunststoffen op basis van PMMA-hars worden al meer dan 30 jaar als afdichtings- of coatingssyteem
gebruikt. Afhankelijk van technische, esthetische en gebruiksafhankelijke eisen worden onze systeemoplossingen
toegepast bij:
Balkon
Terrassen
Balkons
Galerijen
Trappen

Dak
Platte daken
Koepeldaken
Luifels
Aan- en afsluitingen

Parkeren
Parkeergarages
Ondergrondse
Opritten
In- / uitritten

Spa
Openluchtzwembaden
Overdekte baden
Turkse badhuizen
Douches

Verkeer
Wegen
Vliegvelden
Bruggen
Voorpleinen

Speciaal
Ondergrondse locaties
Vijversystemen
Fonteinen
Keukens

Industrie
Opslaghallen
Koelcellen
Werkplaatsen
Laboratoria

Nijverheid
Levensmiddelenproductie
Winkelcentra
Expositieruimtes
Technische ruimtes

Landbouw
Stallingen
Voederlijnen
Melkstallen
Veetransport
„Wij vertrouwen al jaren op WestWood omdat er bij afdichten niet wordt geëxperimenteerd. Ongeacht dak,
balkon, nat bereik of parkeergarage: ze bieden gericht een economische, duurzame en betrouwbare oplossing.“
Urs Krähenbühl, Hoofd Vloeibaar kunststof, Bauimpuls AG, CH-Heimberg

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