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Legrichtlijn	  

Wecryl	  Voegafdichtingssysteem	  

	  
Korte	  beschrijving	  
Het	  Wecryl	  Voegafdichtingssysteem	  is	  een	  hoogwaardig,	  met	  vlies	  versterkt	  
en	  continu	  zeer	  flexibel	  afdichtingssysteem	  voor	  de	  veilige	  afdichting	  van	  
werk-‐	  en	  uitzetvoegen.	  Het	  instelbare	  uitzetbereik	  maakt	  de	  aanpassing	  aan	  
extreem	  grote	  uitzetvoegen	  mogelijk.	  De	  voegafdichting	  kan	  naadloos	  op	  
Wecryl-‐oppervlakafdichtingen	  aangesloten	  worden.	  De	  vloeibare	  verwerking	  
en	  de	  hoge	  hechtkoppeling	  met	  bijna	  iedere	  ondergrond	  maken	  van	  het	  
systeem,	  vooral	  op	  saneringsgebied,	  een	  optimale	  oplossing.	  
	  

	  
	  

Eigenschappen	  en	  voordelen	   -‐	   zeer	  flexibel	  
-‐	   flexibel	  bij	  lage	  temperaturen	  
-‐	   instelbaar	  uitzetbereik	  
-‐	   direct	  berijdbaar	  (parkeergarages	  etc.)	  
-‐	   naadloos	  integreerbaar	  in	  WestWood	  Wecryl-‐systemen	  
-‐	   continu	  weerbestendig	  (temperatuur-‐,	  UV-‐,	  hydrolysebestendig)	  
-‐	   bestendig	  tegen	  de	  meeste	  zuren	  en	  logen	  
-‐	   eenvoudige	  en	  snelle	  verwerking	  
-‐	   oplosmiddelvrij	  
	  

Toepassingsgebieden	   Het	  Wecryl	  Voegafdichtingssysteem	  wordt	  gebruikt	  als	  continu	  zeer	  flexibele	  
afdichting	  van	  werk-‐,	  gecontroleerde	  spleet-‐	  en	  uitzetvoegen,	  alsook	  voor	  de	  
afdichting	  van	  detailaansluitingen.	  Het	  wordt	  gebruikt	  bij	  balkons,	  
parkeergarages	  en	  daken.	  
	  

Verwerkingsvoorwaarden	  

	   	  

	  

	  

Temperaturen	  
De	  verwerking	  van	  het	  systeem	  kan	  in	  principe	  in	  een	  
omgevingstemperatuurbereik	  tussen	  min.	  +3	  °C	  en	  +35	  °C	  plaatsvinden.	  
Sommige	  producten	  zijn	  ook	  geschikt	  voor	  de	  verwerking	  bij	  lage	  
temperaturen	  (vorst).	  Meer	  details	  vindt	  u	  in	  de	  volgende	  tabel.	  
	  
	   Temperatuurbereik,	  in	  °C	  
Grondverfniveau	   Lucht	   Ondergrond*	   Materiaal	  
Wecryl	  222	   -‐5	  tot	  +35	   -‐5	  tot	  +50*	   +3	  tot	  +30	  
Wecryl	  276	   +3	  tot	  +35	   +3	  tot	  +50*	   +3	  tot	  +30	  
Wecryl	  276	  K	   +3	  tot	  +35	   +3	  tot	  +50*	   +3	  tot	  +30	  
Wecryl	  298	   -‐5	  tot	  +35	   +3	  tot	  +50*	   +3	  tot	  +30	  
WMP	  713	   +3	  tot	  +35	   +3	  tot	  +50*	   +3	  tot	  +30	  
Afdichtingsniveau	   	   	   	  
Wecryl	  230	   -‐5	  tot	  +35	   +3	  tot	  +50*	   +3	  tot	  +30	  
Wecryl	  230	  thix	   -‐5	  tot	  +35	   +3	  tot	  +50*	   +3	  tot	  +30	  
Wecryl	  230	  TT	   -‐15	  tot	  +25	   -‐10	  tot	  +30*	   +3	  tot	  +20	  

	  
*	  De	  ondergrondtemperatuur	  moet	  tijdens	  de	  verwerking	  en	  uitharding	  min.	  
3	  °C	  boven	  het	  dauwpunt	  liggen.	  
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Vochtigheid	  
Er	  moet	  een	  relatieve	  luchtvochtigheid	  van	  ≤	  90	  %	  aanwezig	  zijn.	  
Het	  te	  coaten	  oppervlak	  moet	  droog	  en	  ijsvrij	  zijn.	  
Tot	  het	  uitharden	  van	  het	  oppervlak	  mag	  deze	  nicht	  vochtig	  worden.	  
	  

Verbruik	  en	  reactietijden	    Verbruik	  [kg/m²] 
Grondverfniveau	   Ondergrond	  glad	   fijnzandig	  	   ruw	  	  
Wecryl	  222 ca.	  0,4	   ca.	  0,5	   ca.	  0,8	  
Wecryl	  276 ca.	  0,4	   ca.	  0,5	   ca.	  0,8	  
Wecryl	  276	  K ca.	  0,8	   ca.	  0,9	   ca.	  1,0	  
Wecryl	  298	   ca.	  0,4	   ca.	  0,5	   ca.	  0,8	  
WMP	  713	   ca.	  0,18	   -‐	   -‐	  
Afdichtingsniveau	   Werkvoeg-‐	  en	  

detailafdichting	  
Uitzetvoegafdichting	   	  

Wecryl	  230/-‐thix min.	  2,5	   min.	  4,5	   	  
Wecryl	  230	  TT	   min.	  2,5	   min.	  4,5	   	  
Weplus	  Vlies	   1,00	  lfdm/m	   2,00	  lfdm/m	   	  

	  
 Droogtijd	  (temperatuurafhankelijk) 
	   30	  °C	   20	  °C	   10	  °C	   +3	  °C	  
WMP	  713	   min.	  1	  u.	   min.	  2	  u.	   min.	  3	  u.	   min.	  4	  u.	  

	  
 Reactietijd	  (ca.-‐waarden	  bij	  20	  °C) 
	   Verbruikstijd Regenvast Opnieuw	  

bewerkbaar 
Uitgehard 

Wecryl	  222	   15	  min.	   30	  min. 45	  min. 3	  u. 
Wecryl	  276 10	  min. 30	  min. 30	  min. 2	  u. 
Wecryl	  276	  K 10	  min. 30	  min. 30	  min. 2	  u. 
Wecryl	  298	   10	  min. 30	  min. 45	  min. 3	  u. 
Wecryl	  230/-‐thix 15	  min.	   30	  min. 1	  u. 3	  u. 
Wecryl	  230	  TT	   20	  min.	   45	  min.	   75	  min.	   6	  u.	  

	  
	  

Verwerkingsgereedschappen	  

	   	   	  
	  

Product	   Verwerkingsgereedschap	  
Wecryl	  222 Vachtroller 
Wecryl	  276 Vachtroller 
Wecryl	  276	  K Egaliseertroffel 
Wecryl	  298	   Vachtroller 
WMP	  713	   Finishroller	  
Wecryl	  230/-‐thix/-‐TT Vachtroller 
Weplus	  Vlies	   Schaar	  

	   	  
	  

Ondergrondvoorbereiding	  en	  keuze	  
van	  de	  grondverf	  

De	  juiste	  ondergrondvoorbereiding	  en	  de	  onberispelijke	  opstelling	  van	  het	  
grondverfniveau	  zijn	  basisvoorwaarden	  voor	  de	  duurzame	  functionaliteit	  
van	  het	  WestWood-‐systeem.	  Over	  het	  algemeen	  moet	  de	  ondergrond	  
belastbaar,	  droog	  en	  vrij	  van	  losse	  en	  hechtingsverlagende	  bestanddelen	  
zijn.	  Daarom	  worden	  bijvoorbeeld	  verflagen,	  cementbrij,	  vuil	  en	  vet	  altijd	  
volledig	  verwijderd.	  Dit	  gebeurt	  normaal	  gesproken	  door	  kogelstralen,	  
frezen	  of	  polijsten	  en	  aansluitend	  zuigen.	  
Het	  vervolgens	  op	  te	  stellen	  grondverfniveau	  maakt	  de	  optimale	  afsluiting	  
en	  hechtoverdracht	  tussen	  de	  ondergrond	  en	  het	  WestWood-‐systeem	  
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mogelijk.	  
Voor	  de	  juiste	  ondergrondvoorbereiding	  en	  grondverfkeuze	  moet	  de	  
handleiding	  Ondergrond	  in	  acht	  worden	  genomen.	  
	  

Grondverfniveau	   De	  grondverf	  wordt	  op	  de	  voorbereide	  ondergrond	  aangebracht.	  
De	  grondverf	  moet	  op	  een	  iets	  groter	  oppervlak	  worden	  aangebracht,	  dan	  
de	  daaropvolgende	  afdichting.	  
	  
Wecryl	  222	  -‐	  Grondverf	  voor	  asfalt	  
Wecryl	  276	  -‐	  Grondverf	  voor	  zuigende	  ondergrond	  
Wecryl	  298	  -‐	  Combigrondverf	  voor	  zuigende	  en	  niet-‐zuigende	  ondergrond	  
De	  grondverf	  wordt	  met	  de	  vachtroller	  gelijkmatig	  en	  laagvormend	  
aangebracht.	  Plasvormingen	  moeten	  voorkomen	  worden.	  
Na	  het	  uitharden	  moeten	  evt.	  aanwezige	  foutieve	  plekken	  (bellen,	  niet	  
volledig	  afgesloten	  delen)	  door	  een	  tweede	  aanbrenging	  worden	  afgesloten.	  
	  
Wecryl	  276	  K	  -‐	  Grondverf	  voor	  sterk	  zuigende	  minerale	  ondergrond	  
De	  grondverf	  wordt	  met	  de	  egaliseertroffel	  gelijkmatig	  en	  laagvormend	  
aangebracht	  en	  over	  de	  geleidekorrels	  afgetrokken.	  Materiaalophopingen	  
moeten	  voorkomen	  worden.	  
Na	  het	  uitharden	  moeten	  evt.	  aanwezige	  foutieve	  plekken	  (bellen,	  niet	  
volledig	  afgesloten	  delen)	  door	  een	  tweede	  aanbrenging	  worden	  afgesloten.	  
	  
WMP	  713	  -‐	  Grondverf	  voor	  metaal	  
De	  grondverf	  wordt	  met	  een	  finishroller	  gelijkmatig	  op	  de	  ondergrond	  
aangebracht.	  
Materiaalophopingen	  moeten	  principieel	  worden	  vermeden	  en	  met	  de	  
kwast	  worden	  uitgestreken	  (vooral	  in	  hoeken).	  
	  

Egalisering	   Na	  uitharding	  van	  de	  grondverf	  moeten	  werkvoegen,	  barsten,	  
hoogteverschillen,	  kapotte	  en	  verwijderde	  tegels	  of	  negatieve	  
hoogteverschillen	  met	  Wecryl	  810	  Plamuur,	  Wecryl	  233	  of	  Wecryl	  242	  
Mortel	  geëgaliseerd	  worden.	  Daarvoor	  de	  handleiding	  Ondergrond	  in	  acht	  
nemen.	  
	  

Detailafdichting	   Detailafdichtingen	  zijn	  bijvoorbeeld	  de	  afdichtingen	  van	  wandaansluitingen	  
en	  buisdoorvoeringen,	  maar	  ook	  de	  afdichting	  van	  de	  overgang	  van	  
bodemoppervlak	  naar	  afvoer.	  De	  afdichting	  moet	  de	  overgangen	  tussen	  
oppervlak	  (bodem-‐	  of	  wandoppervlak)	  en	  het	  detail	  (wand,	  buis,	  afvoer,	  ...)	  
volledig	  en	  continu	  waterdicht	  houden	  
De	  afdichtingen	  worden	  in	  principe	  met	  vlies	  versterkt	  uitgevoerd.	  Het	  
vliesinlegstuk	  strekt	  zich	  daarbij	  altijd	  uit	  van	  het	  oppervlak	  tot	  het	  detail.	  
Afhankelijk	  van	  het	  detail	  zijn	  verschillende	  vliesuitsnijdingen	  (een-‐	  of	  
meerdelig)	  nodig.	  De	  aanbevolen	  vliesuitsnijdingen	  kunt	  u	  vinden	  in	  de	  
detailtekeningen	  en	  onze	  animaties.	  
	  
Voor	  de	  opstelling	  van	  de	  afdichting	  moeten	  de	  oppervlakken	  van	  de	  
grondverf	  en	  egalisering	  uitgehard	  zijn.	  Open	  voegbereiken	  worden	  
geïntegreerd	  met	  Wecryl	  Plamuur	  gesloten.	  Dit	  kan	  met	  een	  troffel	  of	  een	  
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kwast	  uitgevoerd	  worden.	  Vervolgens	  wordt	  de	  detailafdichting	  opgesteld.	  
	  
Wecryl	  230/-‐thix/-‐TT	  -‐	  Afdichting	  
Het	  gemengde	  materiaal	  wordt	  dekkend	  en	  gelijkmatig	  royaal	  aangebracht	  
(min.	  1,5	  kg/m²),	  vervolgens	  wordt	  onmiddellijk	  het	  Weplus	  Vlies	  ingelegd	  
en	  m.b.v.	  vachtroller	  zonder	  luchtbellen	  aangerold.	  Direct	  daarna	  wordt	  
(vers	  in	  vers)	  het	  resterende	  materiaal	  tot	  de	  benodigde	  
verbruikshoeveelheid	  (min.	  1,0	  kg/m²)	  aangebracht.	  In	  de	  bereiken,	  waar	  de	  
vliesuitsnijdingen	  elkaar	  overlappen,	  wordt	  op	  de	  eerste	  vlieslaag	  min.	  2,0	  
kg/m²	  materiaal	  aangebracht,	  de	  volgende	  vliesuitsnijding	  wordt	  ingelegd	  en	  
zonder	  luchtbellen	  aangerold.	  Tenslotte	  wordt	  ook	  dit	  vlies	  met	  min.	  1,0	  
kg/m²	  materiaal	  gelijkmatig	  afgedekt.	  	  
Het	  materiaal	  wordt	  daarbij	  telkens	  verdeeld	  met	  de	  vachtroller.	  
Vliesoverlappingen	  moeten	  met	  min.	  5	  cm	  overlap	  uitgevoerd	  worden.	  
	  
Meer	  informatie	  over	  de	  uitvoering	  van	  detailafdichtingen	  (bijv.	  
vliesuitsnijdingen)	  vindt	  u	  in	  onze	  tekeningen	  en	  onze	  animaties.	  
	  

Werkvoegafdichting	   Voor	  de	  opstelling	  van	  de	  afdichting	  moeten	  de	  oppervlakken	  van	  de	  
grondverf	  en	  egalisering	  uitgehard	  zijn.	  
Open	  voegbereiken	  worden	  geïntegreerd	  met	  Wecryl	  Plamuur	  gesloten.	  Dit	  
kan	  met	  een	  troffel	  of	  een	  kwast	  uitgevoerd	  worden.	  
Vervolgens	  wordt	  de	  voegafdichting	  opgesteld.	  
	  
Wecryl	  230/-‐thix/-‐TT	  -‐	  Afdichting	  
Het	  gemengde	  materiaal	  wordt	  dekkend	  en	  gelijkmatig	  royaal	  aangebracht	  
(min.	  1,5	  kg/m²),	  vervolgens	  wordt	  onmiddellijk	  een	  Weplus	  Vliesstrook	  (b>=	  
20	  cm)	  in	  het	  midden	  over	  de	  voeg	  ingelegd	  en	  m.b.v.	  vachtroller	  zonder	  
luchtbellen	  aangerold.	  Direct	  daarna	  wordt	  (vers	  in	  vers)	  het	  resterende	  
materiaal	  tot	  de	  benodigde	  verbruikshoeveelheid	  (min.	  1,0	  kg/m²)	  
aangebracht.	  Het	  materiaal	  wordt	  daarbij	  telkens	  verdeeld	  met	  de	  
vachtroller.	  Het	  vloeibare	  materiaal	  moet	  altijd	  iets	  breder	  dan	  het	  vlies	  
worden	  aangebracht.	  
Vliesoverlappingen	  moeten	  met	  min.	  5	  cm	  overlap	  uitgevoerd	  worden.	  
	  

Uitzetvoegafdichting	   Wecryl	  230/-‐thix/-‐TT	  -‐	  Afdichting	  
Voor	  de	  opstelling	  van	  de	  afdichting	  moeten	  de	  oppervlakken	  van	  de	  
grondverf	  en	  egalisering	  uitgehard	  zijn.	  
Er	  wordt	  een	  gesloten	  celleidingsnoer	  (diameter	  =	  voegbreedte	  +	  25	  %)	  
ingelegd	  en	  de	  voeg	  wordt	  met	  Wecryl	  Plamuur	  geïntegreerd	  gevuld.	  Na	  
uitharding	  van	  de	  Plamuur	  wordt	  in	  het	  midden	  over	  de	  voeg	  een	  
voegglijband	  aangebracht.	  De	  breedte	  van	  de	  vloegglijband	  moet	  minmaal	  5	  
keer	  breder	  gekozen	  worden	  dan	  de	  te	  verwachten	  maximale	  
voegbeweging.	  
Vervolgens	  wordt	  de	  gemengde	  Wecryl	  230	  gelijkmatig	  royaal	  aangebracht	  
(min.	  1,5	  kg/m²)	  en	  wordt	  onmiddellijk	  een	  Weplus	  Vliesstrook	  in	  het	  
midden	  over	  de	  voeg	  ingelegd	  en	  m.b.v.	  vachtroller	  zonder	  luchtbellen	  
aangerold.	  De	  Vliesstrook	  moet	  zo	  breed	  gekozen	  worden,	  dat	  deze	  aan	  elke	  
kant	  van	  de	  voegglijband	  min.	  10	  cm	  uitsteekt.	  Direct	  daarna	  wordt	  (vers	  in	  
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vers)	  min.	  2,0	  kg/m²	  materiaal	  aangebracht	  en	  nog	  een	  Weplus	  Vliesstrook	  
ingelegd	  en	  zonder	  luchtbellen	  aangerold.	  Deze	  Vliesstrook	  moet	  zo	  breed	  
gekozen	  worden,	  dat	  hij	  t.o.v.	  het	  onderste	  vlies	  aan	  elke	  kant	  min.	  5	  cm	  
uitsteekt.	  Tenslotte	  wordt	  het	  materiaal	  (min.	  1,0	  kg/m²),	  tot	  de	  volledige	  
vliesverzadiging	  aangebracht.	  
Het	  materiaal	  wordt	  telkens	  verdeeld	  met	  de	  vachtroller.	  
Het	  vloeibare	  materiaal	  moet	  altijd	  iets	  breder	  dan	  het	  vlies	  worden	  
aangebracht.	  
Vliesoverlappingen	  moeten	  met	  min.	  5	  cm	  overlap	  uitgevoerd	  worden.	  
	  
Evt.	  daaropvolgende	  verdere	  lagen	  (bijv.	  bescherm-‐	  of	  bovenste	  lagen)	  
moeten	  boven	  de	  voegglijband	  beslist	  niet	  bedekt	  worden.	  De	  breedte	  die	  
niet	  bedekt	  moet	  worden	  moet	  iets	  breder	  dan	  de	  glijband	  worden	  
uitgevoerd	  (per	  kant	  min.	  1	  cm	  breder).	  
	  

Aansluiting	  van	  oppervlaksystemen	  
(optioneel)	  

Als	  naast	  de	  detail-‐	  en	  voegafdichtingen	  ook	  de	  oppervlakken	  met	  
WestWood-‐systemen	  uitgevoerd	  worden,	  dan	  moeten	  systemen	  met	  
vliesversterking	  met	  min.	  5	  cm	  vliesoverlapping	  aangesloten	  worden.	  
Bij	  uitzetvoegen	  mogen	  boven	  de	  voegglijband	  (breedte	  voegglijband	  +	  1	  cm	  
per	  kant)	  geen	  verdere	  systeemlagen	  aangebracht	  worden.	  
	  

Reiniging	  van	  de	  gereedschappen	   Bij	  werkonderbrekingen	  of	  na	  beëindiging	  van	  de	  werkzaamheden,	  moet	  het	  
gereedschap	  binnen	  de	  verbruikstijd	  (ca.	  10	  min.)	  grondig	  met	  Weplus	  
Reinigingsmiddel	  worden	  gereinigd.	  Dit	  kan	  met	  een	  kwast	  uitgevoerd	  
worden.	  De	  gereedschappen	  zijn	  direct	  na	  volledige	  verdamping	  van	  het	  
reinigingsmiddel	  weer	  inzetbaar.	  
Een	  materiaaluitharding	  wordt	  niet	  belemmerd,	  als	  de	  gereedschappen	  
alleen	  in	  het	  reinigingsmiddel	  gelegd	  worden.	  
	  

Gevarenaanwijzingen	  en	  
veiligheidsadviezen	  

vindt	  u	  in	  de	  veiligheidsgegevensbladen	  van	  de	  producten	  

Algemene	  aanwijzing	   Deze	  informatie,	  in	  het	  bijzonder	  die	  voor	  het	  gebruik	  van	  de	  producten,	  
berust	  op	  omvangrijke	  ontwikkelingswerkzaamheden	  alsmede	  jarenlange	  
ervaringen	  en	  is	  naar	  eer	  en	  geweten.	  De	  meest	  verschillende	  eisen	  aan	  en	  
omstandigheden	  bij	  het	  object	  maken	  het	  echter	  noodzakelijk	  dat	  het	  
verwerkende	  personeel	  controleert	  of	  het	  object	  voor	  het	  betreffende	  
doeleinde	  geschikt	  is.	  Het	  document	  is	  alleen	  geldig	  in	  de	  nieuwste	  versie.	  
Wijzigingen	  vanwege	  de	  technische	  vooruitgang	  of	  de	  verbetering	  van	  onze	  
producten	  blijven	  voorbehouden.	  
	  

Bijlage	   Systeemtekeningen	  
	  
Stand:	  28.3.2014	  
Version	  1.1	  
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Legrichtlijn	  

Voegafdichtingssysteem	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

Werkvoegafdichting	  
	  
Ondergrond	  
1	  bijv.	  beton,	  mechanisch	  voorbehandeld	  
Grondverfniveau	  	  
3	  bijv.	  Wecryl	  276	  
Egalisering	  (voegafsluiting)	  
2	  Wecryl	  810	  Plamuur	  
Afdichtingsniveau	  
4	  Wecryl	  230/-‐thix	  
5	  Weplus	  Vlies	  
6	  Wecryl	  230/-‐thix	  



WestWood Kunststofftechnik GmbH ·  An der Wandlung 20 ·  32469 Petershagen (OT Lahde) · Germany 
info@westwood.eu · www.westwood.eu

	  

	  

Legrichtlijn	  

Voegafdichtingssysteem	  

	  
Stand:	  28.3.2014	  
Version	  1.1	  

Uitzetvoegafdichting	  
	  
Ondergrond	  
1	  bijv.	  beton,	  mechanisch	  voorbehandeld	  
Grondverfniveau	  	  
2	  bijv.	  Wecryl	  276	  
Egalisering	  
3	  gesloten	  celleidingsnoer	  
4	  Wecryl	  810	  Plamuur	  
Afdichtingsniveau	  
5	  voegglijband	  
6	  Wecryl	  230/-‐thix	  
7	  Weplus	  Vlies	  
8	  Wecryl	  230/-‐thix	  
9	  Weplus	  Vlies	  
10	  Wecryl	  230/-‐thix	  


