wedi Vapor 85 & wedi 620
De perfecte combinatie van dampwering
en afdichting
wedi Vapor 85 is een speciale bouwplaat met in de fabriek aangebrachte, baanvormige dampwering en is bij uitstek geschikt voor veeleisende toepassingen in ruimten met verhoogde
luchtvochtigheid. De combinatie met het hoogwaardige eencomponentafdichtmiddel wedi
620 komt overal van pas waar naden tussen afdichtbanden, afdichtbanen en gevormde
afdichtelementen ontstaan.

Voor de toepassing op metalen regelwerk wedi

... alle naden met wedi Tools afdichtband en met

... en vervolgens betegelen of optioneel bepleis-

Vapor 85 over het hele oppervlak plaatsen en

wedi 620 afdichtmiddel afdichten ...

teren.

met wedi 610 verlijmen, ...

Dampwering en bescherming tegen vocht
1

Gebruikte producten
1
	wedi
Vapor 85  Bouwplaat met coating van alkalibestendig glasvezelweefsel en met kunststof

veredelde mortel evenals eenzijdige, baanvormige dampwering (sd-waarde: 92 m)
2

	wedi
620  Systeemcomponent voor wedi bouwplaten met in de fabriek aangebrachte,
2
baanvormige dampwering (wedi Vapor 85) evenals wedi afdichtbanen en -elementen
3 wedi Tools afdichtingsband  voor de veilige afdichting van
	

4

hoek- en aansluitvoegen evenals naden en doorvoeren

3

4
	wedi
610  Systeemcomponent voor het verlijmen en afdichten van

wedi bouwplaten en wedi Fundo douchevloerelementen

wedi Vapor 85 bouwplaat n met dampremmende
lengte × breedte × dikte

oppervlak

palletbelading

bestelnr.

2.500 × 600 × 12,5 mm

1,5 m²

50 stuks

010702012

2.500 × 600 × 20 mm

1,5 m²

50 stuks

010702020

2.500 × 900 × 12,5 mm

2,25 m²

50 stuks

010702912

2.500 × 900 × 20 mm

2,25 m²

50 stuks

010702920

inhoud

inhoud per doos bestelnr.

290 ml / koker

12 stuks

wedi 620 afdichtmiddel
eencomponent

Denk ook aan de vereiste accessoires:

Ontdek de andere systeemcomponenten:

wedi Tools afdichtingsband, vliesversterkt

wedi Tools afdichtingsmanchet

wedi 610, lijm- en afdichtmiddel

076902010

Meer productinformatie en alle artikelgegevens vindt u in de actuele prijslijst
van wedi en op www.wedi.eu
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Uw speciaalzaak:

