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Legrichtlijn 

Wecryl Dakafdichtingssysteem GM 

 

Korte beschrijving 
Het WestWood Wecryl Dakafdichtingssysteem GM is variant met milde geur 
voor duurzame plat dakafdichtingen in WestWood-kwaliteit. 
Het onderscheidt zich door de naadloze afdichting, waarin zelfs de meest 
complexe dakdoorbraken duurzaam en dicht geïntegreerd kunnen worden. 
Daarnaast is het extreem weerbestendig, scheuroverbruggend en flexibel bij 
lage temperaturen. Vanwege de formule met milde geur wordt het in 
geurgevoelige toepassingsgebieden gebruikt. 

 
 

Eigenschappen en voordelen - milde geur 
- naadloze afdichting met vliesversterking 
- naadloze integratie en veilige afdichting van de meest complexe 

aansluitingsvormen door de vloeibare verwerking 
- zeer flexibel en scheuroverbruggend ook bij extreem lage temperaturen 
- continu weerbestendig (temperatuur-, UV-, hydrolysebestendig) 
- bestendig tegen de meeste zuren en logen 
- volledig hechtend, dringt niet achterlangs naar binnen 
- eenvoudige en snelle verwerking 
- te gebruiken op bijna iedere ondergrond 
- oplosmiddelvrij 
 

Toepassingsgebieden Het WestWood Wecryl Dakafdichtingssysteem GM wordt gebruikt voor de 
opstelling van de duurzame functionele afdichting van platte daken, vooral 
in geurgevoelige gebieden. Het is altijd nuttig, waar duurzame, veilige 
afdichtingen gewenst zijn en waar tijdens de verwerking een geringe 
geurbelemmering vereist is. 
 

Verwerkingsvoorwaarden 

  
 

Temperaturen 
De mogelijke verwerkingstemperaturen zijn te vinden in de tabel. 
 Temperatuurbereik, in °C 
Grondverfniveau Lucht Ondergrond* Materiaal 
Wepox 100 +8 tot + 35 +8 tot + 50 +8 tot + 30 
Afdichtingsniveau    
Wecryl R 260 GM +5 tot +35 +5 tot +50 +5 tot +30 

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

Verbruik en reactietijden  Verbruik [kg/m²] 
Grondverfniveau Ondergrond niet zuigend zuigend 
Wepox 100 0,3 0,6 
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Afdichtingsniveau Afdichting Deklaag 
Wecryl R 260 GM min. 3,0 min. 1,5 
WestWood Vlies ca. 1,05 m²/m² - 

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

bewerkbaar 
Uitgehard 

Wepox 100 30 min. 8 u. 12 u. 7 dagen 
Wecryl R 260 GM 15 min.  45 min. 2 u. 5 u. 

 
 

Verwerkingsgereedschappen 

  

 

 

Product Verwerkingsgereedschap 
Wepox 100 Vachtroller 
Wecryl R 260 GM Vachtroller 
WestWood 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 
mogelijk. 
Voor de juiste ondergrondvoorbereiding en grondverfkeuze moet de 
handleiding Ondergrond in acht worden genomen. 
 

Grondverfniveau De grondverf wordt op de voorbereide ondergrond aangebracht. 
 
Wepox 100 
De grondverf wordt met de vachtroller gelijkmatig en laagvormend 
aangebracht. Plasvormingen moeten voorkomen worden. 
Direct daarna wordt in de verse grondverf Westwood Kwartszand (0,2 bis 
0,6 mm) royaal ingestrooid. Na het uitharden wordt het losse zand 
afgezogen. 
 

Egalisering Na uitharding van de grondverf moeten barsten, hoogteverschillen, kapotte 
en verwijderde tegels of negatieve hoogteverschillen met Wecryl Plamuur, 
Wecryl RS 233 of Wecryl Mortel 242 geëgaliseerd worden. Dit zijn geen 
producten mit milde geur (GM). Voor de egalisering de handleiding 
Ondergrond in acht nemen. 

 
Afdichtingsniveau Voor de opstelling van het afdichtingsniveau moeten de oppervlakken van 

de grondverf en egalisering uitgehard zijn. 
In de eerste stap worden de detailafdichtingen (bijv. wandaansluitingen, 
doordringingen) en afdichtingen van uitzetvoegen opgesteld. Vervolgens 
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wordt de oppervlakafdichting uitgevoerd. 
 

Detailafdichting Wecryl R 260 GM 
Het gemengde materiaal wordt dekkend en gelijkmatig royaal aangebracht 
(min. 1,5 kg/m²), vervolgens wordt onmiddellijk het WestWood Vlies 
ingelegd en m.b.v. vachtroller zonder luchtbellen aangerold. Direct daarna 
wordt (vers in vers) het resterende materiaal tot de benodigde 
verbruikshoeveelheid aangebracht. 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 detailtekeningen en animaties. 
 

Uitzetvoegafdichting Als aanwezige uitzetvoegen afgedicht moeten worden, dan wordt in het 
midden over de voeg een voegglijband aangebracht en een tweelaags 
afdichting met vliesversterking opgesteld. Een. evt. voorziene seal moet 
boven de glijband niet bedekt worden. Gedetailleerde informatie is te 
vinden in de Legrichtlijn WestWood Wecryl Voegafdichtingssysteem en onze 
tekeningen. 

 
Oppervlakafdichting Wecryl R 260 GM 

De opstelling van de oppervlakafdichting vindt analoog plaats met de 
detailafdichting en wordt overeenkomstig met min. 5 cm vliesoverlapping op 
de detailafdichting aangesloten. 
 

Deklaag (optioneel) In delen met hoge chemische belasting of voor looppaden (bijv. voor 
onderhoudswerkzaamheden) wordt na uitharding van de afdichting een 
aanvullende laag afdichtingsmateriaal aangebracht (min. 1,50 kg/m²). 
 

Verhoging van de slipvrijheid 
(optioneel) 

Een verhoging van de slijpvrijheid wordt behaald door het instrooien van 
droog kwartszand (bijv. WestWood Kwartszand). Het zand wordt daarbij in 
de nog verse deklaag gestrooid. 
Na het uitharden van het materiaal wordt los zand afgezogen. 
 

Reiniging van de gereedschappen Bij werkonderbrekingen of na beëindiging van de werkzaamheden, moet het 
gereedschap binnen de verbruikstijd (ca. 10 min.) grondig met WestWood 
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 
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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 Systeemtekening 
 
Stand 25-04-12 
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Stand: 25-4-2012 

Ondergrond 
1 hier: bitumenbaan, niet zuigend, gereinigd 
Grondverfniveau 
niet nodig op bitumenbaan 
Afdichtingsniveau  
2 Wecryl R 260 GM 
3 WestWood Vlies 
4 Wecryl R 260 GM 
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