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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 mortellaag.

Toepassingsgebieden
Op grond van zĳn speciale eigenschappen is de wedi bouwplaat
veelzĳdig toepasbaar:
• Als dragermateriaal voor het installeren van tegels,
plaatmaterialen en natuursteen volgens de dunbedmethode
• Als hechtende ondergrond 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 ruimtes
met normale temperaturen. 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 ruimtes 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 instructies m.b.t. 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 wedi bouwplaat als stevige
ondergrond voor tegels
De absoluut waterdichte bouwplaat is dankzĳ de sterke hechting
de ideale ondergrond voor keramische afwerkingen. Voor de
afdichting van de voegen is alleen wedi 610 vereist – bouwtechnisch goedgekeurd en gecontroleerd.
1
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wedi 610
wedi bouwplaat
wedi Tools weefselband

Technische gegevens

Technische eigenschappen hardschuimkern
Geëxtrudeerd polystyreenhardschuim

XPS

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 elasticiteitsmodulus 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

Afschuifmodulus EN 12090

7 N/mm2

Volumieke massa EN 1602

32 kg/m3

Waterdampdiffusieweerstandsgetal (μ) EN 12086

100

Wateropname bĳ langdurige onderdompeling EN 12087

≤ 1,5 vol.-%

Capillariteit

0

Lineaire uitzettingscoëfﬁciënt

0,07 mm/mK

Temperatuurgrenzen

-50°C / +75°C

Brandgedrag EN 13501

E

GWP-waarde blaasgas (koolstofdioxide)
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Technische kenmerken wedi bouwplaat
Geluidsisolatiewaarde NEN EN ISO 140-3 (bĳ 12,5 mm plaatdikte)

Rw,P 23 dB

Brandgedrag EN 13501

E

Buigbelasting volgens DIN 53293 (geldt voor de wedi bouwplaat van 10, 12,5 en 20 mm)

3900 kPa (gemiddelde waarde)

Hechttreksterkte

0,28 N/mm2

Gewicht van wedi bouwplaat (1250 x 600 x 4 mm) tot

2,7 Kg tot

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
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

0,22

10,5

0,29

20

18

0,50

30

28

0,78

40

38

1,06

50

48

1,33

60

58

1,61

80

78

2,17

100

98

2,72

12,5

1)
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Bij de bepaling van de Rd-waarde werd voor de isolatiewaardeberekening gebruik gemaakt van de lambda declared-waarde.
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Technische gegevens

wedi bouwplaat Vapor
Technische gegevens

wedi bouwplaat Vapor
Algemene productbeschrĳving
De wedi bouwplaat Vapor is een samengesteld element van
geëxtrudeerd polystyreenhardschuim met een dubbelzĳdig
gewapende speciale mortelcoating en aan één zĳde een
dampremmende laag.

Toepassingsgebieden
De wedi bouwplaat Vapor is door de speciale eigenschappen
veelzĳdig toepasbaar:
• Als ondergrond voor het installeren van tegel- en
plaatmateriaal en natuursteen volgens de dunbedmethode
• Als hechtende ondergrond voor het aanbrengen van
pleisterwerk, tegellĳm en andere materialen
• Als vochtwering
• Als effectieve warmte-isolatie
• Dampwering
De wedi bouwplaat Vapor is geschikt voor gebruik binnen op
zwembadmuren en -plafonds, in stoombaden, geschakelde
doucheruimten en alle ruimten die om bouwtechnische redenen bĳ het inbouwen van een interne isolatie een dampwering
vereisen. Alleen geschikt voor het gebruik op vloeren als geen
rollende lasten en hoge puntbelastingen verwacht worden.

Productkenmerken
Tegel- en pleisterwerk-dragerelement voor isolatie en gelĳktĳdige
dampwering in ruimtes met een voortdurend hoge luchtvochtigheid. De wedi bouwplaat Vapor kan op bĳna elke ondergrond
aangebracht worden, is waterdicht, warmte-isolerend, kan op
verschillende manieren toegepast en snel verwerkt worden.
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Eisen aan de ondergrond
Voor instructies m.b.t. verwerking en eisen m.b.t. de ondergrond
verwĳzen wĳ naar de 'Algemene toepassingsrichtlĳnen voor wedi
bouwplaten, gebruik op muren en vloeren'. De voegen moeten afwĳkend van de bovengenoemde Algemene toepassingsrichtlĳnen
uitgevoerd worden:
De voegen worden voorzien van epoxyharslĳm en het afdichtband
(advies: wedi Tools afdichtband) wordt erin aangebracht. Daarna
wordt het afdichtband geheel met epoxyharstegellĳm ingesmeerd
met kwartszand bestrooid.

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

Technische gegevens

Technische eigenschappen hardschuimkern
Geëxtrudeerd polystyreenhardschuim

XPS

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 elasticiteitsmodulus 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

Afschuifmodulus EN 12090

7 N/mm2

Volumieke massa EN 1602

32 kg/m3

Waterdampdiffusieweerstandsgetal (μ) EN 12086

100

Wateropname bĳ langdurige onderdompeling EN 12087

≤ 1,5 vol.-%

Capillariteit

0

Lineaire uitzettingscoëfﬁciënt

0,07 mm/mK

Temperatuurgrenzen

-50°C / +75°C

Brandgedrag EN 13501

E

GWP-waarde blaasgas (koolstofdioxide)

1

Technische eigenschappen wedi bouwplaat Vapor
Dampwering (gepolĳste epoxyharsdampwering)

1,5 mm

Diffusie-equivalente luchtlaagdikte, sd-waarde (epoxyharsdampwering)

283 m

Waterdampdiffusieweerstandsgetal (µ) EN 12086

188571

Warmtegeleidingscoëfficiënt EN 13164

0,036 W/mK

Brandgedrag EN 13501

E

Warmte-isolatiewaarden wedi bouwplaat Vapor
Nominale dikte [mm]

1)

Warmteweerstand Rd 1) [m2 x K/W]

14

0,30

21,5

0,51

51,5

1,34

Bĳ de bepaling van de warmteweerstand Rd werd voor de isolatieberekening de warmtegeleidingcoëfﬁciënt lambda declared gebruikt.
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Technische gegevens

wedi bouwplaat Vapor

wedi bouwplaat / wedi bouwplaat Vapor
Oppervlaktevormgeving

Oppervlaktevormgeving
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
de ideale ondergrond die zonder verdere tussenstappen kan
worden betegeld.

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

Natuursteen
Natuursteen heeft zijn eigen charme. Ze wordt vervaardigd van
gesteente dat in de natuur voorkomt en behoudt zijn natuurlijke
uitstraling. Karakteristiek voor natuursteen is dan ook bijv. een
ongelijkmatige kleurgeving of nerf. De wedi bouwplaat is optimaal
geschikt als dragermateriaal en maakt een eenvoudige en snelle
plaatsing mogelijk.

Laminaat / kant-en-klaar-parket
Laminaat 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 vloeren is de wedi bouwplaat de ideale ondergrond.
Voorwaarde hiervoor is dat de afwerking zwevend wordt gelegd.
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Technische gegevens

wedi bouwplaat / wedi bouwplaat Vapor

wedi bouwplaat
Wandtoepassing

Draagkrachtige ondergronden
Als oude en te renoveren ruimtes worden gerenoveerd, rĳst vaak
de vraag hoe oude wandbekledingen, bĳv. halfhoog betegelde
wanden, moeten worden behandeld. De wedi bouwplaten bieden
hier eenvoudige oplossingen. Daarbĳ worden de bouwplaten
meestal in de diktes 4 mm of 6 mm toegepast omdat ze vlak aansluiten op de oude tegels en daardoor een mooi glad oppervlak
ontstaat.

wedi systeemcomponenten:

1

De ondergronden vóór begin
van de werkzaamheden zo
nodig gronderen en holle
plekken egaliseren.

2

De bouwplaten over het hele
oppervlak met behulp van tegellĳm plaatsen en uitlĳnen. De
overgang naar de tegel wordt
voorzien van wedi Tools weefselband.

•

wedi bouwplaat

•

wedi 610 lĳm- en afdichtmiddel

•

wedi Tools afdichtband

wedi Tools weefselband
zelfklevend

3a

In natte ruimten kunnen de voegen met wedi 610 lĳm- en
afdichtmiddel worden afgedicht. Vervolgens moeten de voegen
nog worden gewapend met wedi Tools weefselband zelfklevend.

3b

4a

4b

Als alternatief voor het bereik
A0 kunnen de voegen en doorboringen ook worden afgedicht
met wedi Tools afdichtband en
tegellĳm.

Of de bouwplaten nu boven de
oude tegel worden toegepast
of ...

... over het hele oppervlak worden aangebracht – tot slot
wordt betegeld of gepleisterd.
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•

Wetenswaardigheden:
Gedetailleerde informatie over
het thema afdichting vindt u in
de themabrochure 'Afdichten
en ontkoppelen'.

Wandtoepassing

Vlakke overgangen naar gipskarton
De wedi bouwplaat met een dikte van 12,5 mm is een vlak aansluitende en uiterst zinvolle voortzetting van gipskartonplaten op
plaatsen met spatwater en in natte gedeelten van vochtige ruimten. In tegenstelling tot gebruikelĳke gipskartonplaten is de wedi
bouwplaat 12,5 mm samen met het wedi Tools afdichtband zonder enige extra laag waterdicht en warmte-isolerend, voorkomt
onaangenaam koude wanden in het douchebereik en vermindert
de vorming van oppervlakte- en interne condensatie.

wedi systeemcomponenten:

1

De wedi bouwplaat wordt met behulp van een waterpas
uitgelĳnd op de gipskartonplaat.

•

wedi bouwplaat

•

wedi Tools weefselband

2

De uitgelĳnde wedi bouwplaat
met wedi Tools rozetten en
houtschroeven vastzetten.

•

wedi Tools rozetten

3

wedi Tools weefselband
aanbrengen op de voegen.

4

Daarna kunnen de platen worden betegeld of kan pleisterwerk worden aangebracht.
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Wandtoepassingen

wedi bouwplaat

wedi bouwplaat
Wandtoepassing

Niet draagkrachtige ondergronden
Als de ondergronden in te renoveren ruimtes niet draagkrachtig
of slechts ten dele draagkrachtig zĳn, worden bĳ de verwerking
de wedi Tools metaalpluggen ingezet. Zo bieden bĳvoorbeeld isolerende oppervlakken of scheidingslagen vaak niet genoeg hechting
voor een nieuwe bovenlaag. Het draagkrachtig maken van deze
ondergronden maken is vaak een zeer arbeidsintensief en duur
alternatief. De wedi bouwplaat biedt een eenvoudige oplossing
met de bĳbehorende systeemcomponenten.

wedi systemcomponenten:

1

De ondergronden vóór begin
van de werkzaamheden zo
nodig gronderen en holle
plekken egaliseren.

2

(Plaatselĳke) egalisatie van
het oppervlak uitvoeren met
behulp van wand- en vloerreparatiemortel.

3b

Voor het bereik A0 kunnen de voegen en doorboringen als alternatief ook worden afgedicht met wedi Tools afdichtband en tegellĳm.

Wetenswaardigheden:
Gedetailleerde informatie over het thema afdichting vindt u
in de themabrochure 'Afdichten en ontkoppelen'.
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•

wedi bouwplaat

•

•

wedi 610 lĳm- en afdichtmiddel

•

•

wedi Tools metaalpluggen

wedi Tools afdichtband
wedi Tools weefselband
zelfklevend

3a

De bouwplaten over het hele oppervlak met tegellĳm aanbrengen
en uitlĳnen. wedi Tools metaalpluggen ter bevestiging aanbrengen.
8 wedi Tools metaalpluggen per bouwplaat (5 per m2). Alle voegen
van de bouwplaten voorzien van tegellĳm en wedi Tools weefselband. Alternatief kan ook zelfklevend wedi Tools weefselband worden gebruikt.

4

De pluggen moeten minimaal
35 mm in de dragende ondergrond worden geslagen.

5

Tot slot wordt betegeld of
gepleisterd.

Wandtoepassing

Toepassing verlĳming van het hele oppervlak
en morteldotten vanaf BA 20 mm.

2500/2600

2500/2600

Toepassing verlĳming van het hele oppervlak
en pluggen vanaf BA 4 mm.

2500/2600

2500/2600

Plaatsing van pluggen en schroeven

Toepassing verlĳming van het hele oppervlak
en pluggen voor BA XL 12,5; 20; 30; 50 mm.

Toepassing verlĳming van het hele oppervlak
en pluggen vanaf BA XXL12,5 mm.

Wetenswaardigheden:
De bouwplaten kunnen ook horizontaal worden
geplaatst. De plaatsing van de pluggen is daarbĳ
identiek.

BA = wedi bouwplaat
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Wandtoepassingen

wedi bouwplaat

wedi bouwplaat
Wandtoepassing

Oneffen ondergronden
Bĳ extreem oneffen wanden worden de wedi bouwplaten met
een dikte van 20 mm en meer toegepast. Ongeacht hoe oud en
beschadigd de oude ondergronden zĳn, op deze wĳze ontstaan
schone en vlakke wanden die duurzaam beschermd zĳn tegen
vocht en die de ruimte isoleren.

wedi systemcomponenten:
•

wedi bouwplaat

•

wedi Tools rozetten

•

1

2

•

wedi Tools weefselband
zelfklevend

wedi 610 lĳm- en

•

wedi Tools afdichtband

afdichtmiddel

•

wedi Tools metaalpluggen

3

4

Met een schroevendraaier 8
gaten (= 5 per vierkante meter)
in de wedi-bouwplaat maken.

Vervolgens lĳmdotten van ﬂexibele middelbedmortel op de
gemarkeerde plaatsen aanbrengen.

Bouwplaat op de wand met een
rubberhamer licht aantikken en
uitlĳnen. Vervolgens met een
klopboormachine (8 mm boor)
door de plaat en de morteldotten
heen gaten in de wand boren.

wedi Tools metaalpluggen in
de voorgeboorde gaten door
de morteldotten steken en
pas volledig inslaan als de
morteldotten zĳn uitgehard.

5a

5b

6a

6b

De pluggen moeten minimaal
35 mm in de dragende ondergrond worden geslagen.

Bĳ te grote oneffenheden in de
ondergrond kunnen reststukken van de wedi bouwplaat
worden gebruikt als opvulling.

Alle voegen van de bouwplaten
Voor het bereik A0 kunnen de
afdichten met tegellĳm en wedi
voegen en doorboringen alterTools weefselband. Vervolgens kan natief ook worden afgedicht
het oppervlak op de bekende ma- met wedi Tools afdichtband en
nier worden afgewerkt. Alternatief tegellĳm.
kan ook zelfklevend wedi Tools
weefselband worden gebruikt.
Wetenswaardigheden:
De morteldotten mogen de max. laagdikte van de mortel niet overschrĳden.
Gedetailleerde informatie over het thema afdichting vindt u in de themabrochure 'Afdichten en ontkoppelen'.
16

Wandtoepassing

2500/2600

Toepassing vanaf BA 20 op morteldotten
en bevestiging met pluggen.

Toepassing vanaf BA 20 XL op morteldotten
en bevestigen met pluggen.

2500/2600

2500/2600

Plaatsing van pluggen en schroeven

Toepassing vanaf BA 20 XXL op
morteldotten en bevestigen met pluggen.

Wetenswaardigheden:
De bouwplaten kunnen ook horizontaal worden
geplaatst. De plaatsing van de pluggen is daarbĳ
identiek.

BA = wedi bouwplaat
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Wandtoepassingen

wedi bouwplaat

wedi bouwplaat
Wandtoepassing

Houten en metalen regelwerk
De veelzĳdigheid van de wedi bouwplaten maakt ze ook geschikt
voor de toepassing op houten en metalen regelwerken. Voor een
perfecte tegelondergrond en tegelĳkertĳd een stabiele constructie
worden de wedi bouwplaten vanaf een dikte van 20 mm toegepast.
Om de wedi bouwplaat eenvoudig en snel aan te brengen, wordt
eerst een houten of metalen constructie loodrecht en in één lĳn
geinstalleerd. De maximale onderlinge afstand tussen de verticale
stĳlen mag daarbĳ niet meer dan 600 mm bedragen. Als de afstand tussen de verticale stĳlen van 600 tot 300 mm wordt verlaagd, kunnen ook platen met een dikte vanaf 10 mm of 12,5 mm
worden toegepast.

wedi systeemcomponenten:
•

wedi bouwplaat

•

•

wedi bouwplaat XL/XXL

•

•

wedi 610 lĳm- en

wedi Tools rozetten
wedi Tools weefselband
zelfklevend

afdichtmiddel

•

wedi Tools weefselband

1a

1b

De bouwplaat met hout- of snelbouwschroeven en wedi Tools
rozetten op het houten of metalen regelwerk vastschroeven ...

... of op houten of metalen regelwerk verlĳmen met behulp van
wedi 610 lĳm- en afdichtmiddel.

2a

2b

In vochtige ruimtes kunnen de voegen met wedi 610 lĳm- en
afdichtmiddel worden afgedicht. Vervolgens moeten de voegen
nog worden versterkt met wedi Tools zelfklevend weefselband.

Voor het bereik A0 kunnen de
voegen en doorboringen alternatief ook worden afgedicht
met wedi Tools afdichtband en
tegellĳm.

3

Daarna kunnen de platen
worden betegeld of kan
pleisterwerk worden
aangebracht.

Wetenswaardigheden:
Gedetailleerde informatie over het thema afdichting vindt u in de themabrochure 'Afdichten en ontkoppelen'.
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Wandtoepassing

2600

Toepassing van regelwerk met afstand 300 mm
voor BA 10; 12,5 mm. Afmetingen: 2600 x 600 mm

2500

Toepassing van regelwerk met afstand 600 mm
vanaf BA 20 mm.Afmetingen: 2600 x 600 mm

2500

2600

Plaatsing van pluggen en schroeven

Toepassing van regelwerk met afstand 450 mm
houten of vanaf BA 12,5 mm. Afmetingen: 2500 x 900 mm

Toepassing van regelwerk met afstand 600 mm
vanaf BA 20 mm. Afmetingen: 2500 x 1200 mm

Wetenswaardigheden:
De bouwplaten kunnen ook horizontaal worden
geplaatst. De plaatsing van de pluggen is daarbĳ
identiek.

BA = wedi bouwplaat
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Wandtoepassingen

wedi bouwplaat

wedi bouwplaat
Vloertoepassing

Plaatsing op minerale ondergronden
De ondergronden moeten draagkrachtig zijn en vóór de verwerking
van de wedi bouwplaten moeten mortelresten en verontreinigingen
worden verwijderd. Zo nodig moet het oppervlak worden gegrond.
Oneffenheden moeten worden geëgaliseerd. Nieuw aangelegde
ondergronden moeten voldoende droog zijn, zodat het krimpproces op grond van de uitdroging vóór de montage van de wedi
bouwplaat beëindigd is.

wedi systeemcomponenten:

1

Ondergrond vooraf eventueel
gronderen en randisolatiestroken aanbrengen.

5

Het brede wedi Tools weefselband zelfklevend 600 mm compleet met ca. 5 cm overlapping
aanbrengen. In natte ruimtes
worden de naden en de plaatsen waar gaten in de bouwplaat
zĳn gemaakt, afgedicht met
wedi Tools voegdichtingsband.
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2

Tegellĳm direct op de
ondergrond aanbrengen.

•

wedi bouwplaat in alle diktes

•

wedi 610 lĳm- en afdichtmiddel

•

wedi Tools rozetten

3

De voegen van de bouwplaten
voorzien van wedi 610 lĳm- en
afdichtmiddel als tegelĳkertĳd
een waterdichte vloer moet
worden aangelegd.

6

Op deze ondergrond kan ook laminaat of kant-en-klaar-parket
zwevend worden gelegd. Voor tegels geldt:
Tegelgrootte min. 10 x 10 cm, tegeldikte min. 7 mm.

•

wedi Tools weefselband
zelfklevend 600 mm

•

wedi Tools afdichtband

4

De bouwplaat in de lĳmlaag
drukken.

Wetenswaardigheden:
Gedetailleerde informatie over
het thema afdichting vindt u in
de themabrochure 'Afdichten
en ontkoppelen'.

Vloertoepassing

Houten ondergronden
Om de voordelen van de wedi bouwplaat ook bĳ gebruik op houten
ondergronden in volle omvang te kunnen waarborgen, moeten
de onderstaande voorwaarden in acht worden genomen: de ondergrond moet star (niet trillen of veren), draagkrachtig, vrĳ van
verontreinigingen en schadelĳke aantastingen zĳn. Eventuele
oneffenheden en openingen of scheuren moeten worden vereffend.

wedi systeemcomponenten:
•

wedi bouwplaat in alle diktes

•

wedi Tools rozetten

•

wedi 610 lĳm- en afdichtmiddel

•

wedi Tools afdichtband

•

wedi Tools weefselband
zelfklevend 600 mm

1

Houten vloer gronderen.

5

Na de uitharding moeten de
bouwplaten extra worden vastgezet met houtschroeven (5
per m2) en wedi Tools rozetten.

2

Tegellĳm op de houten
ondergrond aanbrengen.

6

Het brede wedi Tools zelfklevend
weefselband 600 mm over het
volledige oppervlak aanbrengen.
In natte ruimtes worden de
naden en de plaatsen waar gaten
in de bouwplaat zĳn gemaakt,
afgedicht met wedi Tools voegdichtingsband.

3

De voegen van de bouwplaten
voorzien van wedi 610 lĳm- en
afdichtmiddel als tegelĳkertĳd
een waterdichte vloer moet
worden verkregen.

7

4

De bouwplaat met verspringende voegen in de lĳmlaag
drukken.

Wetenswaardigheden:
Gedetailleerde informatie over
het thema afdichting vindt u in
de themabrochure 'Afdichten
en ontkoppelen'.

Tegelgrootte min. 10 x 10 cm,
tegeldikte min. 7 mm.
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Vloertoepassingen

wedi bouwplaat

wedi bouwplaat
Vloertoepassing

Wand- en vloerverwarmingssystemen
Ook voor het gebruik onder vloerverwarmingen zijn de wedi
bouwplaten optimaal geschikt. De goede isolerende eigenschappen van de bouwplaten houden de warmte weg van de ondergrond en voeren ze direct af naar de ruimte. Het is daarbij niet
belangrijk of het gaat om een warmwater verwarmingssystem of
een elektrische uitvoering.

wedi systemcomponenten:
•

wedi bouwplaat

•

wedi Tools weefselband
zelfklevend 600 mm

1

Kanalen/sleuven voor de installatie van het verwarmingssysteem
op de wedi bouwplaat tekenen.

Tegels

Kanaal voor de
installatie van het
verwarmingssysteem

Sleuven met de bovenfrees uitfrezen. De freesbreedte dient
identiek te zĳn aan de slangbreedte, de freesdiepte dient
minimaal 3 mm dieper te zĳn.

wedi bouwplaat

Ondergrond

Voor de watervoerende systemen kunnen snel en
eenvoudig kanalen in de bouwplaat en andere
wedi-elementen worden gefreesd. Zo is de bouwplaat warmte-isolatie en installatiebasis in één.
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4

3

2

wedi bouwplaat

Verwarmingsslang in de sleuf
leggen. De kanalen vullen met
tegellĳm, bĳv. tegellĳm.

Tegels

Elektrisch verwarming

Ondergrond

Elektrische vloerverwarmingen kunnen eenvoudig op de bouwplaat worden gemonteerd, het
warmteverlies naar beneden wordt vermeden en
het verwarmingssysteem is aanzienlijk effectiever.

Over het hele oppervlak van de
bouwplaten wedi Tools zelfklevend weefselband aanbrengen.
De tegelmaat mag niet kleiner
zĳn dan 10 x 10 cm.

Opmerking voor de
weerstandsverwarming:
Op reeds gelegde en gewapende elementen (bijv. wedi bouwplaten, Fundo
douchevloerelementen, Sanoasa zitbanken, Sanoasa ligbanken) kunnen
elektrische vloerverwarmingen worden gelegd volgens de voorschriften
van de fabrikant. Daarbij mogen alleen systemen worden gebruikt die
hiervoor zijn goedgekeurd.

Plafondtoepassing

Egaliseren en verlagen
De veelzijdige wedi bouwplaat is naast wand- en vloertoepassingen
ook geschikt voor de egalisatie en het verlagen van plafonds. De
hoogte van de verlaging kan bij de montage individueel worden
ingesteld. Deze toepassing is alleen goedgekeurd voor particuliere
ruimtes.

wedi systeemcomponenten:
•

wedi bouwplaat

•

wedi Tools rozetten

•

wedi Tools metaalpluggen

•

wedi 610 lĳm- en
afdichtmiddel

•

wedi Tools weefselband
zelfklevend

1

Het systeem voor de plafondverlaging met pluggen op de
plafondconstructie monteren
en de gewenste hoogte van de
verlaging instellen.

3b

Alternatief kunnen de bouwplaten ook met wedi 610 lĳmen afdichtmiddel op het ophangsysteem voor het plafond
worden gelĳmd.

2

De betreffende proﬁelen op de
reeds geïnstalleerde houder
monteren.

3a

De bouwplaat met behulp van de wedi Tools rozetten vastschroeven.
De plaatsing van de bevestigingen geschiedt aan de hand van de
voorschriften voor houten en metalen regelwerk.

4

Op de naden van de bouwplaten wedi Tools zelfklevend
weefselband aanbrengen.
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Plafondtoepassingen

wedi bouwplaat

wedi bouwplaat
Plafondtoepassing

Draagkrachtige plafonds
Als oude en te renoveren ruimtes worden gerenoveerd, rĳst vaak
de vraag hoe oude plafondbekledingen moeten worden behandeld.
De wedi bouwplaten bieden hier eenvoudige oplossingen.

wedi systeemcomponenten:
•

wedi bouwplaat

•

wedi 610 lĳm- en afdichtmiddel

•

•

1

De ondergronden vóór begin
van de werkzaamheden zo
nodig gronderen en holle
plekken egaliseren.

2

De bouwplaten over het hele oppervlak met behulp van tegellĳm
plaatsen en uitlĳnen. De bouwplaat stutten tot na de uitharding
van de lĳm.

4

Tot slot wordt pleisterwerk, behang of verf aangebracht.
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wedi Tools weefselband
zelfklevend
wedi Tools weefselband

3

wedi Tools weefselband
aanbrengen op de voegen.

Plafondtoepassing

Oneffen plafonds
Bĳ extreem oneffen plafonds worden de wedi bouwplaten met
een dikte van 20 mm en meer toegepast. Ongeacht hoe oud en
beschadigd de oude ondergronden ook zĳn, op deze wĳze ontstaan schone en vlakke plafonds die duurzaam beschermd zĳn
tegen vocht en die de ruimte isoleren.

wedi systeemcomponenten:

1

Met een schroevendraaier 8
gaten (= 5 per vierkante meter)
in de wedi-bouwplaat maken.

5

De pluggen moeten minimaal
35 mm in de dragende ondergrond worden geslagen.

2

Vervolgens morteldotten van
ﬂexibele middelbedmortel op
de gemarkeerde plaatsen aanbrengen.

6

•

wedi bouwplaat

•

wedi 610 lĳm- en afdichtmiddel

•

wedi Tools rozetten

3

Bouwplaat op het plafond met
een rubberhamer licht aantikken en uitlĳnen. Vervolgens met
een boormachine (8 mm boor)
door de plaat en de morteldotten heen gaten in het plafond
boren. De bouwplaat stutten tot
na de uitharding van de lĳm.

•

wedi Tools weefselband
zelfklevend

•

wedi Tools metaalpluggen

4

wedi Tools metaalpluggen in
de voorgeboorde gaten door
de mortelkluiten steken en pas
volledig inslaan als de morteldotten zĳn uitgehard.

Wetenswaardigheden:
De morteldotten mogen de
max. laagdikte van de mortel
niet overschrĳden.

wedi Tools weefselband
aanbrengen op de voegen.
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Plafondtoepassingen

wedi bouwplaat

wedi bouwplaat Vapor
Speciale toepassingen

Vochtige ruimte met extreem hoge luchtvochtigheid
De wedi bouwplaat Vapor kan worden toegepast als warmteisolatie, waterdichting en - dankzĳ de in de fabriek aangebrachte
laag – ook als dampremming in ruimtes met een permanent verhoogde luchtvochtigheid. Of het nu gaat om particuliere of
openbare douche- en wellnessinrichtingen, de wedi bouwplaat
Vapor is vooral in de wand- en plafondtoepassing een van de
beste en meest beschermende dragerplaten op de markt. Uiteraard is ze geschikt als ondergrond voor tegels en bepleistering.

wedi systeemcomponenten:
• wedi bouwplaat Vapor

1

De ondergronden vóór begin
van de werkzaamheden reinigen en goed voorbereiden
met diepgrondering of hechten contactprimer.

5

Vervolgens van epxoyharslĳm
voorzien en met kwartszand
bestrooien.
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2

(Plaatselĳke) egalisatie van
het oppervlak uitvoeren met
behulp van wand- en vloerreparatiemortel.

6

Daarna kunnen de platen
worden betegeld of kan
pleisterwerk worden
aangebracht.

3

De bouwplaten over het hele
oppervlak met behulp van
tegellĳm plaatsen en uitlĳnen.

Wetenswaardigheden:
De wedi bouwplaat Vapor kan
ook op morteldotten of regelwerk worden toegepast.

•

wedi Tools afdichtband

4

De voegen voorzien van
epoxyharslĳm en wedi Tools afdichtband erin leggen.
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Speciale toepassingen

wedi wellness

wedi inloopdouches

wedi systeemchemie

wedi design

wedi nuttige hulpmiddelen

wedi afdichting en ontkoppeling

wedi ondersteuning
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