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BASIC WALL
Concept informatie
Het Basic Wall Concept - kortweg BWC - is erg populair in eigentijdse woningen. Er wordt altijd vertrokken van een strakke wand en/
of plafond. Idealiter over de volledige lengte en breedte van de wand(en) en/of plafond(s).
Als de situatie dit vereist, of er een specifieke vraag voor is, kan er ook halverwege wand of plafond gestopt worden. Hiervoor best op
voorhand informeren om tot de juiste werkmethode/afwerking te komen. Het Basic Wall Concept is mogelijk op verschillende strakke
ondergronden zoals bijvoorbeeld pleisterwerk, gipskarton, MDF, bestaand tegelwerk, enz.
Voor andere types ondergronden vraag na voor meer informatie en eventuele mogelijkheden. Het pleisterwerk van de wanden, gipskarton of MDF moet aansluiten aan de vloer. Als er onvolmaaktheden zijn in het pleisterwerk, gipskarton of MDF moeten die eerst
gecorrigeerd. Het eventueel corrigeren van de wand behoort niet tot het Basic Wall uitvoeringspakket en wordt bijkomend per uur
aangerekend. Exacte prijzen hiervoor kunt u aanvragen bij uw verkooppunt.

Werkmethode
Concept A: nieuw
• Er wordt een primer aangebracht (F1). Deze zorgt ervoor dat de vlieswapening op een gesloten stabiele ondergrond kan worden
aangebracht.
• Een vlieswapening wordt geplaatst om ‘kleine’ barsten en haarscheuren te voorkomen. Dit gebeurt met een lijm die speciaal
ontwikkeld is voor BWC (F2).
• Er worden 2 coatings BWC Epoxy aangebracht (F3-4). 1 coating per dag.
• Er worden 2 tot 4 coatings BWC PU lak aangebracht (F5-6). 1 tot 2 coatings per dag.
• Een hoogwaardige sanitairkit wordt gezet in hoeken en kanten (F7). Dit gebeurt na het plaatsen van de PU vloer (met eventuele
uitzondering van douchebak).

Concept B: herstelling/upgrade
• Demonteren van sanitaire voorzieningen en toebehoren.
• Verwijderen van silicone.
• Schuren en grondig reinigen van wanden.
• Herstellen van wand(en) en/of plafond(s).
• Aanbrengen van de nodige PU en/of Epoxy coatings.
• Hermonteren van sanitaire voorzieningen en toebehoren.

Concept C: bestaande betegelde wanden
• Grondig reinigen van betegelde wanden.
• Opruwen van betegelde wanden en reinigen.
• Aanbrengen van primer.
• Egaliseren van tegelwerk d.m.v. 1 of 2 lagen BWC plamuur.
• Gladschuren van plamuur en ontstoffen.
• Verder afwerken zoals beschreven in Concept A.
•…
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Bijkomende mogelijkheden en uitvoeringen
Naast bovenvermelde uitvoering heeft BWC nog enkele zeer leuke, originele en innoverende mogelijkheden op vlak van
wandafwerking die beslist de moeite zijn om eens te ontdekken.

Luxury Wall Concept
De LWC staat voor pure luxe! Hierbij is er de mogelijkheid om uw wand(en) te voorzien van een gepersonaliseerde print/afbeelding.
Alles is mogelijk, m.a.w. ‘the sky is the limit’ op vlak van afbeelding.

Hyper Wall Concept
Hyper strak is hier het uitgangspunt! Het aanbrengen van extra lagen en het bijkomend handmatig opschuren met verschillende korreldiktes van schuurpapier zorgen voor een superglad oppervlak.
Ideaal in combinatie met bijvoorbeeld solid surface materialen, bij direct scheerlicht enz. Een uitvoering voor de perfectionisten
onder ons.

Creative Wall Concept
Een creatieve originele wand is de doelstelling. Voor de durvers is het CWC ontwikkeld.
Wilt u een (badkamer)ruimte creëren die uniek is, met een artistiek tintje? Dan is dit concept precies wat u zoekt. Hierbij worden de
wand(en) voorzien van een wandschildering ‘op maat’. Van strakke grafische patronen tot realistische portretten, alles is mogelijk.
Voor meer informatie verwijzen wij graag naar onze technische fiche en FAQ’s.
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Bijkomende informatie architecten
Aandachtspunten werkmethode
• Vochtpercentage van wanden max. 10%.
• Extra aandacht voor vloerisolatie en chape is aangeraden. Resten op wanden kunnen zorgen voor een slechte hechting van het
BWC. Let ook op nietjes (randisolatie) die achterblijven in de wand.
• Steunbalken zoals poutrellen e.a. die in de wand(en) zitten best op voorhand vermelden zodat eventueel extra (vlies)
wapening kan worden voorzien.
• (mechanische)Ventilatie is van groot belang voor zowel de afvoer van slechte lucht als voor het opdrogen van de wand(en). Het
BWC is zeer goed bestand tegen regelmatig contact met water, vocht, condens enz. maar heeft echter niet de eigenschappen die
nodig zijn voor bijvoorbeeld zwembaden Daarom is het van belang dat het systeem geregeld de mogelijkheid krijgt om op te		
drogen.
• Voor in oppervlakte beperkte (natte) ruimtes wordt aangeraden om tijdens het aanbrengen van het systeem extra droogtijd te
voorzien voor:
		
		

◦ Het primen(F1) = +1 dag
◦ Aanbrengen van de PU coatings(F5-6) = +1 dag per laag

• Informatie over het wel of niet implementeren van deze extra droogtijd is verkrijgbaar bij u aanspreekpunt en/of tijdens een 		
werfbezoek ter plaatsen.
• De wanden van het BWC moeten steeds aansluiten aan de vloer (zie tekening). Dit kan best tijdig vermeld worden aan de 		
stukadoor zodat deze hier rekening mee kan houden.
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•

Voor (enkel) opkanten zoals bij b.v. nissen, badomkastingen, dag-opkanten van ramen, enz. raden wij aan om te werke met een
tabletje. Dit kan ondermeer door middel van materialen als solid surface, WW MDF, glas; … Enkele afwerkingsmogelijkheden t.o.v.
het BWC ziet u in onderstaande tekening.

• Eventuele standaard schilderwerken van wand(en) en/of plafond(s), die aansluiten aan het systeem, kunnen best gebeuren na het
plaatsen van het BWC. Dit omdat de epoxy en PU coatings voor een klein gedeelte (2 cm) over aangrenzende wanden en/of 		
plafonds worden aangebracht. Zo kunnen we een waterdichtheid garanderen in al onze hoeken.
• Op gipskarton wanden is het aangeraden om een F3 afwerkingsgraad toe te passen. (voegwerk met ‘premium toplaag’ = volledig
homogeen uitwerken – plamuren van het gehele oppervlak). Op deze manier kunnen we een strakke afwerking garanderen. De
gipskartonwand(en) en/of plafond(s) moeten steeds schildersklaar zijn. Het schildersklaar maken van de gipskartonwanden 		
behoort niet tot het BWC maar kan wel door ons team gebeuren. Hiervoor wordt een prijs per uur aangerekend. Best op voorhand
informeren hiervoor.
• Bij het aanbrengen van het BWC is het van belang dat tijdens de verschillende fases stof, vuil, water, vet, enz. worden geweerd
van de werkplek. Daarom is het aanbevolen om iedereen die actief is op de werf hierover te informeren.
• Het BWC is een systeem op maat gemaakt, met zeer veel mogelijkheden. Vermits elke woning wel zijn eigen aandachtspunten
heeft, verkiezen wij vooraf een werfbezoek te brengen. Zo kan ons team u bijkomende en gerichte informatie verschaff en, zodat u
op uw beurt een duidelijke communicatie kunt voeren met de bouwheer / opdrachtgever. Natuurlijk behoort dit tot onze service!
Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze technische fi che en FAQ’s.

