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wedi bouwplaat
Technische gegevens

wedi bouwplaat
Algemene productbeschrĳving
De wedi bouwplaat beschikt over een blauwe kern van geëxtrudeerd polystyreenhardschuim. Het hardschuim is dubbelzĳdig
gewapend met glasvezel (met een alkalibestendige afwerking)
en voorzien van een kunststofversterkte cementmortellaag.

Toepassingsgebieden
Op grond van zĳn speciale eigenschappen is de wedi bouwplaat
veelzĳdig toepasbaar:
• Als dragermateriaal voor het leggen van tegel-, plaat- en
natuursteenlagen volgens de dunbedmethode
• Als hechtondergrond voor het aanbrengen van pleisterwerk,
tegellĳm en andere materialen
• Als vochtwering
• Als effectieve warmte-isolatie
• Vormgevingselement
• Afdichting in verband met tegels en plaatlagen op wanden en
vloeren van belastingsklasse A en B (direct belaste vloeren in
ruimten waar vaak of langdurig met proces- of reinigingswater
wordt gewerkt, oppervlakken van wanden en vloeren van
bassins binnen en buiten die met water in drinkwaterkwaliteit
gevuld worden). Meer informatie op www.wedi.eu
De wedi bouwplaat is goedgekeurd voor de toepassing in normaale
ruimten. Voor speciale toepassingen (zwembaden, vries- en koelhuizen, buitenbereiken enz.) moet contact worden opgenomen met de
wedi-afdeling Toepassingstechniek. De wedi bouwplaat is geschikt
voor vloertoepassingen in ruimten die worden belast zoals een woonruimte. Rollende lasten met een hoge puntbelasting zĳn niet toegestaan.
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Productkenmerken
De wedi bouwplaat kan op bĳna elke ondergrond worden aangebracht,
is waterdicht, warmte-isolerend, kan op verschillende manieren
toegepast worden, is licht en stabiel en snel te verwerken.

Eisen aan de ondergrond
Voor informatie over de verwerking en eisen m.b.t. de ondergrond
verwĳzen wĳ naar de 'Algemene toepassingsrichtlĳnen voor wedi
bouwplaten, gebruik op muren en vloeren'.

Leveringsvorm en opslag
• Plaatmateriaal op pallet
• De wedi bouwplaat moet ongeacht de dikte in principe liggend
worden bewaard. Bescherm ze tegen direct zonlicht en vocht.

De sterke tegelondergrond
wedi bouwplaat
De absoluut waterdichte bouwplaat is dankzĳ de sterke hechting
de ideale ondergrond voor keramische lagen. Voor de afdichting
van de voegen is alleen wedi 610 vereist – bouwfysisch goedgekeurd en gecontroleerd.
1
2
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wedi 610
wedi bouwplaat
wedi Tools weefselband

Technische gegevens

Technische kenmerken hardschuim
CFK-vrĳ, geëxtrudeerd polystyreenhardschuim met een gesloten celstructuur en een vlamwerend additief.
Druksterkte lange termĳn (50 jaar) ≤ 2% vervorming EN 1606

0,08 N/mm2

Druksterkte/-spanning bĳ 10% vervorming EN 826

0,25 N/mm2

Bĳbehorende elasticiteitsmodule EN 826

10 –18 N/mm2

Warmtegeleidingscoëfﬁciënt EN 13164

0,036 W/mK

Treksterkte EN 1607

0,45 N/mm2

Afschuifsterkte EN 12090

0,2 N/mm2

Afschuifmodule EN 12090

7 N/mm2

Volumieke massa EN 1602

32 kg/m3

Waterdampdiffusieweerstandsgetal (μ) EN 12086

100

Wateropname bĳ langdurig onderdompelen EN 12087

≤ 1,5 Vol.-%

Capillariteit

0

Lineaire warmteuitzettingscoëfﬁciënt

0,07 mm/mK

Temperatuurgrenzen

-50°C / +75°C

GWP waarde blaasgas CO2

1

Technische kenmerken bouwplaat
Geluidsisolatiewaarde NEN EN ISO 140-3 (bĳ 12,5 mm plaatdikte)

Rw,P 23 dB

Brandgedrag EN 13501

E

Buigbelasting in navolging van DIN 53293

3900 kPa (gemiddelde waarde)

Hechttreksterkte

0,28 N/mm2

Gewicht: wedi bouwplaat (1250 x 600 x 4 mm)

2,7 Kg

wedi bouwplaat XXL (2500 x 1200 x 50 mm)
Lineaire warmteuitzettingscoëfﬁciënt

13,8 Kg
0,02 mm/(mk)
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Technische gegevens

wedi bouwplaat

wedi bouwplaat / wedi bouwplaat Construct
Technische gegevens

Warmte-isolatiewaarden van de bouwplaat
λd=0,036
Nominale dikte
in mm

Netto dikte
XPS in mm

Rd-waarde
(m2 K) / W

4

2,8

0,07

6

4

0,11

10

8

0,21

10,5

0,28

20

18

0,48

30

28

0,74

40

38

1,01

50

48

1,27

60

58

1,53

80

78

2,06

100

98

2,59

12,5

Bouwplaat Construct, overlangs, diameterbepaling
Dikte (in mm)

Diameter buitenzijde (in mm)

Hele cirkels per plaat

20

363

0,5

30

538

0,4

50

890

0,2

Bouwplaat Construct, overdwars, diameterbepaling
Dikte (in mm)
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Diameter buitenzijde (in mm)

Hele cirkels per plaat

20

363

2,2

30

538

1,5

50

890

0,9

Technische gegevens

wedi Moltoromo | modulair wandsysteem
Algemene productbeschrĳving
wedi Moltoromo is een modulair wandsysteem waarmee snel
en eenvoudige douchewanden of scheidingswanden kunnen
worden aangelegd.

Toepassingsgebieden
Douchewanden, scheidingswanden voor natte en droge ruimten
die minstens aan één zĳde met tegels, platen of natuursteen
worden afgewerkt.

Productkenmerken
• Waterdicht
• Isolerend
• Licht en stabiel

Instructie voor vervolgwerkzaamheden
De wandsegmenten kunnen 24 uur na de montage worden afgewerkt met keramische tegels, plaatmaterialen of natuursteen of
met minerale pleisters.

Eisen aan de ondergrond
Wand-, vloer- en plafondaansluitingen moeten stevig, draagkrachtig,
niet vervormbaar, droog en vrĳ van vuil en andere verontreinigingen
zĳn.

Technische kenmerken hardschuim
Geëxtrudeerde polystyreenhardschuimkern

XPS

Druksterkte lange termĳn (50 jaar) ≤ 2% vervorming NEN EN 1606

0,08 N/mm2

Druksterkte /-spanning bĳ 10% vervorming EN 826

0,25 N/mm2

Warmtegeleidingscoëfﬁciënt EN 13164

0,036 W/mK

Volumieke massa EN 1602

32 kg/m3

Temperatuurgrenzen

-50°C / +75°C

Brandgedrag DIN 4102

B1

Brandgedrag EN 13501

E

Technische waarden Moltoromo
Elementhoogte

2600 mm
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Technische gegevens

wedi Moltoromo

wedi bouwplaat / wedi bouwplaat Construct
Oppervlakteafwerking

Oppervlakteafwerking
Keramische afwerkingen
Keramische afwerkingen bieden tal van mogelijkheden voor de
vormgeving van wanden en vloeren. Al naargelang de toepassing
en de persoonlijke smaak kunnen de meest uiteenlopende tegels
en platen in verschillende vormen, kleuren en materialen worden
gekozen. Bij al deze keramische afwerkingen is de wedi bouwplaat dfe ideale ondergrond die zonder verdere tussenstappen
kan worden betegeld.

Pleisters en plamuur
Pleisters zijn vandaag al lang niet meer bedoeld om gewoon maar een
gladde ondergrond aan te brengen voor betegeling, het schilderen of
behangen, maar steeds vaker ook visueel vormgevingselement. Ook
hiervoor biedt de wedi bouwplaat de ideale ondergrond.
Belangrĳke opmerkingen
Voor de toepassing in toepassingen met een hoge stootbelasting
moet contact worden opgenomen met de wedi-afdeling Toepassingstechniek. Bĳ gipshoudende pleisters moet de bouwplaat worden gegrond.

8

Oppervlakteafwerking

Natuursteen
Natuursteenafwerking heeft een heel eigen charme. Ze wordt vervaardigd uit gesteente dat in de natuur voorkomt en behoudt
haar natuurlijke uitzicht omdat ze niet geslepen of gepolijst wordt.
Karakteristiek voor natuursteen is dan ook een ongelijkmatige
kleurgeving of nerf. De wedi bouwplaat is optimaal geschikt als
ondergrond en maakt een eenvoudige en snelle plaatsing mogelijk.

Laminat / kant-en-klaar-parket
Laminat en kant-en-klaar-parket vormen een alternatief voor keramische vloeren. Terwijl laminaat een relatief voordelig materiaal
is dat slechts met een decorlaag gecoat is, is parket een houten
vloer die – al naargelang de kwaliteit – zeer duurzaam kan zijn.
Beide vloerbedekkingen zijn verkrijgbaar in verschillende houtdesigns en -kleuren en in verschillende kwaliteiten. Ook voor het
leggen van deze vloerbedekkingen is de wedi bouwplaat de
ideale ondergrond. Voorwaarde hiervoor is dat de vloer zwevend
wordt gelegd.
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Technische gegevens

wedi bouwplaat / wedi bouwplaat Construct

wedi bouwplaat
Koppelstukken

Bevestigen en monteren van badkamermeubels en accessoires
Tegels

Tegels

wedi bouwplaat

wedi bouwplaat

wedi 610 lĳm- en afdichtmiddel
Verstevigingsplaat, bĳv.
multiplexplaat

Handdoekhouder

wedi Tools weefselband

Expansieplug

Rek
Wand

Versteviging achter de tegels.

wedi Tools koppelstuk 90°

Verbinden van twee bouwplaten in een hoek van 90°.

wedi Tools koppelstuk wand

Bevestiging van een bouwplaatconstructie aan een wand.

max. 40 kg

max. 150 kg
50

150

30
wedi Tools
koppelstuk 180°

max. 500 mm
30

Draagvermogen en voorbeeld van wedi Tools koppelstukken 180°.

wedi-systeemcomponenten:
• wedi Tools koppelstuk Wand
• wedi Tools bevestigingsanker
• wedi Tools koppelstuk 90°
• wedi 610 lijm- en afdichtmiddel
• wedi Tools koppelstuk 180°
• wedi Tools weefselband
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1200 mm
50

Draagvermogen.

Verstevigingsplaat

Montage van verstevigingsplaten
Voor een extra stabilisering van de wand- en vloeroppervlakken
kunnen in de wedi bouwplaat verstevigingsplaten worden geïntegreerd. In een paar werkstappen creëert u zo extra stabiliteit voor
zware voorwerpen zoals bijv. wandrekken, handdoekhouders of
radiatoren.

wedi-systeemcomponenten:

1

De exacte positie van de verstevigingsplaat aftekenen.

5

2

Het gemarkeerde gedeelte uitfrezen met behulp van een bovenfrees. De diepte is afhankelĳk
van de dikte van de verstevigingsplaat. Reken voor de lĳm
een extra laagdikte van 2 mm.

•

wedi bouwplaat

•

wedi 610 lĳm- en afdichtmiddel

3

De verstevigingsplaat met wedi
610 lĳm- en afdichtmiddel vlak
vastlĳmen.

•

wedi Tools weefselband
zelfklevend

4

Vervolgens wedi Tools
zelfklevend weefselband
ter versterking aanbrengen.

Wetenswaardigheden:
verstevigingsplaten = multiplexplaten
zoals bĳv. betonplex

De verstevigingsplaat tot slot
aangeven, bĳv. met een in het
midden geplaatste schroef.
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In- en aanbouwdelen

wedi bouwplaat

wedi Bathboard
Prefab-bouwelementen

wedi Bathboard | betegelbare bekleding van badkuipen
Het ombouwelement voor bad en douchebak, wedi Bathboard,
vervaardigd van wedi bouwplaat 20 mm, heeft een kleine revolutie
ontketend bĳ het bekleden van badkuipen en douchebakken: door
de in hoogte verstelbare pootjes kunnen bĳ de montage oneffenheden tot ca. 6 cm in de ruwe beton- of dekvloer worden weggewerkt. Daardoor wordt een extra regelwerk overbodig. De
installatie van een frame is niet strikt noodzakelĳk.

wedi-systeemcomponenten:
• wedi Bathboard kops en
langselement
•

1

Aanslaglĳsten tegen de muur
monteren.

2

De bovenkanten van de wedi
Bathboard voorzien van wedi
610 lĳm- en afdichtmiddel.

4

Voor het wegwerken van een hoogteverschil de pootjes met
een steeksleutel (17 mm) of met een waterpomptang uitdraaien
totdat het wedi Bathboard stevig onder de kuiprand rust.
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•

wedi Tools weefselband

•

wedi Tools afdichtband

wedi 610 lijm- en afdichtmiddel

3

Elementen onder de badrand schuiven en vervolgens in de juiste
positie brengen.

5

De montage is ook zonder toezichtsluikje mogelĳk. Zo nodig kan
later nog altĳd een revisieopening worden gemaakt.

Prefab-bouwelementen

wedi Mensolo-L / -U | hoekkoker
De bekleding van leidingen met de conventionele materialen kost
tĳd, veroorzaakt vuil en levert dikwĳls geen perfecte ondergrond
voor tegelwerk op. Met de wedi Mensolo hoekkokers kunt u de bekleding daarentegen snel en schoon uitvoeren.

wedi-systeemcomponenten:
• wedi Mensolo-L / -U
• wedi Tools koppelstuk wand
•

1

De L-vormige wedi Mensolo
hoekkoker op de gewenste
lengte zagen.

2

De wedi Mensolo hoekkoker
in L-vorm met wedi 610 lĳmen afdichtmiddel op de wand
lĳmen. Op de hoekaansluiting
wedi Tools zelfklevend weefselband aanbrengen.

wedi 610 lijm- en afdichtmiddel

•
•

wedi Tools afdichtband
wedi Tools weefselband
zelfklevend

3a

3b

Alternatief met wedi Tools
koppelstukken en schroeven
tegen de wand schroeven.

Op de hoekaansluiting wedi
Tools zelfklevend weefselband
aanbrengen.

4

Daarna kunnen de platen worden betegeld of bepleisterd.
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Bekleden

wedi Mensolo-L / -U

wedi I-Board
Prefab-bouwelementen

wedi I-Board | sanitaire installatiewand (geschroefd)
wedi I-Board (1200 x 1245 x 20 mm) is een voorgeboord montageelement voor de bekleding van sanitaire installatiewanden. Kan met
een breedte van 1200 mm eenvoudig aan bĳna alle uw persoonlĳke
wensen aangepast worden. Ondanks het geringe gewicht is het
I-Board extreem stabiel en belastbaar (tot 400 kg vanaf een tegelgrootte van 10 x 10 cm). Na de montage kan het I-Board meteen
zonder verdere voorbehandeling betegeld worden.

wedi-systeemcomponenten:
• wedi I-Board
• wedi Tools rozetten

1

Eerst word het wedi I-Board
met een stanleymes in het
benodigde formaat gesneden.

5

Vervolgens op de voegen van
de bouwplaten wedi Tools
zelfklevend weefselband aanbrengen.
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2

Met behulp van een decoupeerzaag wordt een passende
uitsparing voor de drukknop
uitgezaagd.

6

3

Het voorbereide, op maat gezaagde I-Board met behulp van
de bĳgeleverde snelbouwschroeven in combinatie met
de rozetten mechanisch op de
sanitaire installatiewand bevestigen.

7

Het I-Board kan meteen na de wapening zonder verdere voorbehandeling betegeld worden. De voegen tussen de wand- en de
vloerbekleding evenals de hoekvoegen van de wandbekleding
moeten worden uitgevoerd als dilatatievoegen.

•

wedi Tools afdichtband

4

De eerder op maat gezaagde
stroken van het wedi I-Board nu
aan de bovenkant en aan de zĳkanten bevestigen met behulp
van wedi 610 lĳm- en afdichtmiddel.

Prefab-bouwelementen

wedi I-Board | sanitaire installatiewand (verlĳmd)
wedi I-Board (1200 x 1245 x 20 mm) is een voorbereid montageelement voor de bekleding van sanitaire installatiewanden. Kan met
een breedte van 1200 mm eenvoudig aan bĳna al uw persoonlĳke
wensen aangepast worden. Ondanks het geringe gewicht is het
I-Board extreem stabiel en belastbaar (tot 400 kg vanaf een tegelgrootte van 10 x 10 cm). Na de montage kan het I-Board meteen
zonder verdere voorbehandeling betegeld worden.

wedi-systeemcomponenten:
• wedi I-Board
•

1

Eerst word het wedi I-Board
met een stanleymes in het
benodigde formaat gesneden.

5

Vervolgens op de voegen van
de bouwplaten wedi Tools
zelfklevend weefselband aanbrengen.

2

Met behulp van een decoupeerzaag wordt een passende
uitsparing voor de drukknop
uitgezaagd.

6

•

wedi Tools weefselband

wedi 610 lijm- en afdichtmiddel

3

Het wedi I-Board met wedi 610
lĳm- en afdichtmiddel op het
regelwerk bevestigen.

4

De eerder op maat gezaagde
stroken van het wedi I-Board nu
aan de bovenkant en aan de zĳkanten bevestigen met behulp
van wedi 610 lĳm- en afdichtmiddel.

7

Het I-Board kan meteen na de wapening zonder verdere voorbehandeling betegeld worden. De voegen tussen de wand- en de
vloerbekleding evenals de hoekvoegen van de wandbekleding
moeten worden uitgevoerd als dilatatievoegen.
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Bekleden

wedi I-Board

wedi bouwplaat
Wand- en badkamermeubelconstructie

Eigen constructie van badkamermeubels
Dat de wedi bouwplaat meer is dan gewoon maar een ondergrond voor wanden en vloeren mag op zĳn minst duidelĳk zĳn als
men de mogelĳkheden voor de individuele vormgeving bekĳkt.
De bouwplaten in de diktes 30, 40, 50, 60 en 80 mm zĳn uitstekend geschikt voor de bouw van betegelbare badkamermeubels.
Wastafels, zitbanken, schappen of legvakken - aan de creativiteit
worden hier geen grenzen gesteld. De verwerking daarentegen
blĳft snel en eenvoudig.

wedi-systeemcomponenten:

1

De wedi bouwplaat voor de
eigen constructie van het badkamermeubel tot op de gewenste grootte zagen.

5

Vervolgens kunnen zo nodig
extra uitsparingen bijv. voor
nissen in het meubel worden
gezaagd.
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2

Uitsparingen en revisie-openingen al naargelang de behoefte
in de bouwplaat zagen (conische uitsparing).

6

wedi Tools weefselband met
behulp van tegellijm aanbrengen op voegen en randen of
wedi Tools zelfklevend weefselband gebruiken.

•

wedi bouwplaat

•

wedi 610 lijm- en afdichtmiddel

•

wedi Tools koppelstuk 90°

•

wedi Tools afdichtband

•

wedi Tools weefselband zelfklevend

3

De op maat gezaagde bouwplaten verbinden met wedi 610
lijm- en afdichtmiddel ...

7

Naar wens betegeling van de
met behulp van de bouwplaat
geconstrueerde badkamermeubels.

4

... en bovendien met schroeven
fixeren. De elementen kunnen
zo tijdens het uitharden van de
lijm niet meer verschuiven. U
kunt direct verder werken.
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Vormgeven en construeren

wedi Mensolo-L / -U
Wand- en badkamermeubelconstructie

Schappen
Het prefabelement wedi Mensolo-U is vervaardigd van het basismateriaal wedi bouwplaat en maakt een snelle en eenvoudige constructie van individuele schappen/ rekken mogelĳk die naar eigen
wens kunnen worden afgewerkt met verschillende materialen.
Deze schappen zĳn, indien betegeld, over een lengte van 250 cm
belastbaar met ca. 100 kg.

wedi-systeemcomponenten:
wedi Mensolo-U

•

1

Het U-vormige prefabelement
wedi Mensolo, bĳv. voor de
constructie van schappen,
gewoon op de vereiste lengte
afzagen.
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•

wedi 610 lijm- en afdichtmiddel

•

wedi Tools weefselband zelfklevend

2

Het hoekelement kan met wedi 610 lĳm- en afdichtmiddel of alternatief met tegellĳm op de wand worden gelĳmd. Vervolgens met
slagpluggen goed ﬁxeren en de voegen voorzien van zelfklevend
weefselband.

•

wedi Tools rozetten

•

wedi Tools Metalldübel

3

Na de gebruikelĳke betegeling
is het individuele schap klaar
voor gebruik.

Wand- en badkamermeubelconstructie

Opstapjes en plateaus
Met de wedi bouwplaat kunnen ook opstapjes en platforms
worden aangelegd. Na het op maat zagen van de onderconstructie en het aanbrengen van de afdekking kan de wedi bouwplaat
worden afgewerkt met een willekeurig afwerking (min. tegelgrootte: 10 x 10 cm).

wedi-systeemcomponenten:

1

wedi bouwplaat voor de onderconstructie op maat zagen.

2

Met een onderlinge afstand van
max. 40 cm de bouwplaat met
wedi 610 lĳm- en afdichtmiddel
op de ondergrond lĳmen.

•

wedi bouwplaat (vanaf 50 mm)

•

wedi 610 lĳm- en afdichtmiddel

3

De bouwplaat als afdekking op
de onderconstructie lĳmen met
wedi 610 lĳm- en afdichtmiddel.
Onder de voegen moet telkens
een verticale steun worden
aangebracht.

•

wedi Tools weefselband
zelfklevend

4

Alle voegen voorzien van wedi
Tools zelfklevend weefselband.

19

Gestalten und Konstruieren

wedi bouwplaat

wedi bouwplaat
Wand- en badkamermeubelconstructie

Scheidingswandconstructies
Bĳ het gebruik in een scheidingswandconstructie biedt de wedi
bouwplaat de mogelĳkheid om gedeelten in een ruimte en ook
ruimten onderling van elkaar te scheiden. De montage is snel en
eenvoudig en dankzĳ de talrĳke afwerkingsopties zĳn de vormgevingsmogelĳkheden bĳna onbeperkt.

wedi-systeemcomponenten:

1

Op maat zagen van de wedi
bouwplaat. Voor wandconstructies zĳn wedi bouwplaten
met een dikte vanaf
50 mm geschikt.

20

2

De wedi bouwplaat met behulp
van wedi 610 lĳm- en afdichtmiddel op de wand en de vloer
lĳmen.

•

wedi bouwplaat XL, XXL

•

wedi 610 lijm- en afdichtmiddel

•

wedi Tools afdichtband

3

Verdere bouwplaatelementen
worden onderling en op de
vloer verlĳmd met wedi 610
lĳm- en afdichtmiddel. De
maximale wandlengte bedraagt 1200 mm

•

wedi Tools weefselband
zelfklevend

4

Op de voegen van de bouwplaten wedi Tools zelfklevend
weefselband aanbrengen. Voor
de montage van deuren moeten verstevigingsplaten worden
ingebouwd.

Wand- en badkamermeubelconstructie

Zelfgemaakte vormen
Met de wedi bouwplaat Construct hebt u alle mogelĳkheden voor
eigen vormgeving zelf in de hand. Of u op zoek bent naar een
kleine buigstraal of halfronde oplossingen, de bouwplaat Construct stelt u in staat om uw fantasie voor nagenoeg alle toepassingen de vrĳe loop te laten. Naast een creatieve vormgeving
bieden de bouwplaten Construct dankzĳ de vertrouwd hoge kwaliteit op het gebied van vochtbescherming en isolatie ook bĳ de
verwerking een hoge technische standaard.

wedi-systeemcomponenten:
• wedi bouwplaat Construct
• wedi Tools weefselband 600 mm

1

2

De reeds voorgezaagde wedi bouwplaat Construct is verkrĳgbaar
in de uitvoeringen 'langs' en 'dwars'.

4

... en voorzien van wedi Tools
weefselband en tegellĳm.

5

Na de uitharding is de bouwplaat in de geplande vorm geﬁxeerd en kan op de bekende
manier individueel verder worden afgewerkt.

Om de bouwplaat de gewenste
vorm te geven, moet u eerst
een negatieve mal maken, bĳv.
van hout of wedi bouwplaten.

3

Vervolgens wordt de wedi
bouwplaat Construct goed
aansluitend op de constructie
en met de uitsparingen naar
boven geplaatst ...

6

Overigens kunnen met de wedi
bouwplaat Construct ook talrĳke andere vormen worden
gecreëerd. Daarvoor is slechts
een individueel gevormde sjabloon vereist.
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wedi bouwplaat Construct

wedi Moltoromo
Wandconstructies

Vrĳstaande wandsystemen
Met het modulaire wedi Moltoromo-systeem kunnen talloze
wandvormen gecreëerd worden met een speciaal effect voor
verschillende badkamer- en wellnesstoepassingen. Ronde vormen,
oplossingen in hoekvorm of bĳvoorbeeld slingerende lĳnen kunnen eenvoudig en snel gebouwd worden.

wedi-systeemcomponenten:
• wedi Moltoromo wandsegmenten
• wedi Moltoromo montageset
• wedi Moltoromo

•
•

wedi 610 lĳm- en afdichtmiddel
wedi Tools weefselband
zelfklevend

wand / deurbevestigingsset

1

De gaten voor de slagpluggen
voorboren (diameter 6 mm).

5

Voor de stabilisering van de
Moltoromo wandelementen
wordt een bevestigingsblok op
de vloer ingeschoven. Het bevestigingsblok wordt in het
wandelement in de daarvoor
bestemde groef gepositioneerd.
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2

Voor de wandaansluiting moet
de wand- en deurbevestigingsset met behulp van slagpluggen
loodrecht worden bevestigd.

6

Voor de montage van de veer
wordt een gelĳkmatige laag
wedi 610 lĳm- en afdichtmiddel in de groef aangebracht.

3

Als een deur moet worden gemonteerd, wordt wedi 610 lĳmen afdichtmiddel op de wanden deurbevestigingsset aangebracht, ...

7

De veer moet nog vóór de uitharding van de lĳm in de groef
worden geplaatst, zodat de
Moltoromo wandelementen
met elkaar worden verbonden.
Daarbĳ wordt de veer beneden
op het bevestigingsblok gezet.

4

... vastgelĳmd en van wedi
Tools weefselband voorzien.

8

Voor de montage van de verdere elementen op de reeds
gemonteerde veer moeten ook
de betreffende groeven vooraf
worden voorzien van wedi 610
lĳm- en afdichtmiddel.

Wandconstructies

Vervolg montagestappen

9

10

11

12

Het volgende element met het
wandelement verlĳmen.

De uitlĳning van de wandelementen met behulp van een
waterpas controleren.

Met wiggen voor een afhellend op- De voeg sluiten met wedi 610
pervlak worden oneffenheden in de lĳm- en afdichtmiddel.
vloer of een afschot bĳv. bĳ Fundo
douchevloerelementen geëgaliseerd.
Wiggen voor een afhellend oppervlak kunnen met een mes eenvoudig
op maat worden gesneden.

13

14

15

16

Verdere wandelementen kunnen dan één voor één volgens
hetzelfde principe (stap 5 – 10)
gemonteerd worden.

Vóór de betegeling worden de
voegen voorzien van wedi
Tools weefselband zelfklevend.

De rechte wand die met wanden aansluitende elementen
wordt geconstrueerd, mag
maximaal 1,20 m lang zĳn.

Daarna moet door middel van
een hoekig of rond wandelement in een andere richting
verder worden gebouwd.

17

18

19

Het volgende element, bĳv.
leiding verzorgingelement,
plaatsen.

Tot slot kunnen de Moltoromo
wandelementen naar wens
worden betegeld.

Armaturen en dergelĳke kunnen worden aangebracht op of
in wandelementen met een leidingschacht.
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wedi Moltoromo

wedi wellness

wedi inloopdouches

wedi systeemchemie

wedi design

wedi nuttige hulpmiddelen

wedi afdichting en ontkoppeling

wedi ondersteuning
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