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Zo eenvoudig
is het!
Gisteren nog gemetseld – vandaag alleen maar geplaatst
Bij de vormgeving bundelen de veelzijdige wandop-

Desgewenst kunnen wij bovendien verdere individuele

lossingen van wedi allerlei voordelen in één product:

wandoplossingen aanbieden, bijv. de techniekwand.
Hier worden de technische onderdelen al in de fabriek

 Snelheid

geïntegreerd en gecontroleerd:

 Werkveiligheid (gering gewicht en minder stof)
 Materiaalbesparing

 Inbouwarmaturen

 Vermindering van stappen

 Buisleidingen
 Aansluitleidingen
 wedi Tools bevestigingsset

Beginnend bij de wedi wanden van de standaard
bouwplaten in de dikten 50, 60, 80 en 100 mm, de
grote bouwplaten XL/XXL (900 mm resp. 1200 mm

Plaatsen – met de ruimte verbinden – aansluiten,

breed) tot en met de Sanwell wandelementen XL/XXL

bijv. via een plug & play-systeem. Dit heeft het

(eveneens 900 mm resp. 1200 mm breed) met

voordeel dat de raakvlakken tussen de verschillende

geïntegreerde nis, hebben we altijd oplossingsmoge-

handwerkers ter plekke geminimaliseerd worden.

lijkheden in het standaard-assortiment.
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De wedi wandoplossingen
Alle wedi wandoplossingen kunnen worden geïntegreerd in de wedi systeemwereld en zijn onderdeel van het
wedi afdichtingssysteem, met bouwtechnische goedkeuring of conform DIN 18534.

Breedte: 1200 of 900 mm

wedi wanden van

wedi wanden van

wedi wanden van

Klantspecifieke wedi

standaard bouwplaten

standaard bouwplaten

standaard Sanwell

techniekwanden

(50, 60, 80, 100 mm)

XL/ XXL (50 mm)

wandelementen XL/XXL

TIP VAN DE
PROFESSIONAL
 Douche-scheidingswand tot 1,20 m
breedte, alleen met wedi 610 op de
vloer en de wand bevestigd, zonder
extra plafond- of wandsteunen
 Douche-scheidingswand al vanaf
50 mm dikte vrijgegeven
 Douche-scheidingswand boven 1,20 m
breedte heeft een extra verstijving nodig. De
verstijving kan worden uitgevoerd door middel van een plafondsteun of een richtingswissel in de vorm van een ronding of hoek.

3

Montagevoorbeeld wedi wand van standaard bouwplaat XL/XXL

1

3

2

Het lood en de hoek voor de

De wedi bouwplaat XL / XXL

Rupsen van wedi 610 op de wedi

positionering van de wedi

(900 mm resp. 1200 mm breed)

bouwplaat XL / XXL (900 mm resp.

bouwplaat optekenen en het

met een stanleymes, zaag, hand-

1200 mm breed), de vloer en de

complete steunvlak van de bou-

cirkel- of decoupeerzaag op het

wand aanbrengen. Vervolgens

wplaat op de vloer controleren

gewenste formaat snijden.

het element op de opgetekende

en zo nodig bijsnijden. Tot een

positie plaatsen. Zo nodig in deze

breedte van 1,20 m verwerk-

positie fixeren.

baar zonder verdere bevesti-

	Bij de montage moet worden

ging (dikte vanaf 50 mm).

opgelet dat het element niet
direct op een elektrische vloerverwarming wordt geplaatst.

TIP VAN DE PROFESSIONAL
Met de wedi bouwplaat XL / XXL (900 mm resp. 1200 mm breed)
legt u heel eenvoudig, snel en veilig een douche aan met handige
legvakken en een aangrenzende wasgelegenheid.
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De bouwplaat XL / XXL (900
mm resp. 1200 mm) voorzien
van een afwerking, bijv. tegels,
pleister of het montageklare
wedi Top Wall designoppervlak.
Als alternatief ook vervangbaar
door een 5mm-wapeningslaag
aan een zijde.
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Montagevoorbeeld wedi Sanwell wandelement

1

2

3

Het lood en de hoek voor de po-

De grootte van de wedi nis

Rupsen van wedi 610 op het San-

sitionering van het wedi Sanwell

kan bijv. door het inlijmen van

well wandelement en de wand

wandelement optekenen en het

wedi bouwplaten tot op het

aanbrengen. Het wandelement

complete steunvlak van het ele-

gewenste formaat worden ge-

vervolgens op de opgetekende

ment op de vloer controleren

wijzigd (materiaal bij de levering

positie plaatsen en zo nodig in

en zo nodig bijsnijden. Tot een

inbegrepen). De hoogte van de

deze positie fixeren.

breedte van 1,20 m verwerkbaar

nis kan eveneens worden aan-

zonder verdere bevestiging.

gepast door het Sanwell wandelement in te korten.

TIP VAN DE PROFESSIONAL
U monteert het wedi Sanwell wandelement XL en XXL heel comfortabel en zonder boren met behulp wedi 610 lijm- en afdichtmiddel. Hetzelfde geldt voor Sanoasa hoekbank, deze kan ook na
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de betegeling zonder boren worden vastgelijmd met wedi 610.

Het Sanwell wandelement voorzien van een afwerking, bijv. tegels, pleister of het montageklare
wedi Top Wall designoppervlak.
Als alternatief kan bovendien
een 5 mm dikke wapeningslaag
worden aangebracht.
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Uit de directe
vergelijking blijkt
wedi wandoplossingen zijn effectiever dan metselwerk
„Wij hebben altijd gemetseld“ – „Veel te duur“ – Veel professionals vertrouwen op vanouds bekende methoden
en geven de voorkeur aan een traditionele bouw van wanden met muurwerk / cellenbeton of droogbouwprofielen in plaats van de nieuwe, aanzienlijk snellere wedi wandoplossingen. De directe vergelijking toont
echter aan dat de vermeende voordelen van de gebruikelijke wanden vaak nergens op berusten. De volgende
parameters werden vergeleken: materiaalaanschaf, het transport naar en op de bouwplaats, de bouw van de
wand en de afdichting – alles inclusief wacht- en droogtijden. Bespaar uzelf tijd op de bouwplaats en werk
efficiënt, eenvoudig en veilig tegelijk – met de hoogwaardige wedi wandoplossingen.

En de winnaars zijn ... wedi wanden
van standaard bouwplaten XXL
De reeds af fabriek 100 % waterdichte bouwplaat XL / XXL is verkrijgbaar in de dikte 50 mm en kan bovendien
ter plekke eenvoudig met een zaag aan de vereiste afmetingen worden aangepast. De wedi voordelen zijn:
 Minder gewicht en minder onderdelen te transporteren
 Minder stappen = minder tijd
 Wandconstructie incl. afdichting af fabriek in één stap
 Betegeling al na één dag mogelijk
In de onderstaande tabel worden de vereiste stappen bij een gebruikelijke wandopbouw vergeleken met de installatie van een wedi wand van de standaard bouwplaat XXL als scheidingswand of douche-scheidingswand. Hierbij
moeten de vermelde droogtijden conform de fabrikantenvoorschriften / regelwerken in acht worden genomen.
De uitvoeringen dienen absoluut te worden afgestemd met de betreffende fabrikanten. wedi verleent daarbij de
vrijgave voor de toepassing van de wedi bouwplaat XXL met een dikte van 50 mm als douche-scheidingswand
(in vergelijking: cellenbeton pas vanaf 70 mm mogelijk). Voorbereidings- en reinigingstijden voor de werkplek en
het gereedschap (extra tijd bij muurwerk) en het transport van de materialen werden bij deze vergelijking niet in
aanmerking genomen, zouden echter de voordelen van de wedi wanden nog eens verduidelijken.
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Gebruikelijk muurwerk vs. wedi wanden
van standaard bouwplaten XXL
Gebruikelijk muurwerk 1200 × 2500 mm, 3 m²

wedi bouwplaat XXL 1200 × 2500 mm, 3 m²

Vereist gereedschap:

Vereist gereedschap:

 Waterpas
 Potlood
 mixer voor mortel
en pleisterwerk
 Handzaag voor stenen
 Troffel
 Pleisterspaan /
plamuurmes
 Stanleymes

 Waterpas
 Potlood
 Stanleymes,
decoupeerzaag of
handcirkelzaag
 Kitpistool

Producten

Hoeveelheid

Verwerking

Steen
cellenbeton
75 mm

20 stuks, 144 Min.
111,8 kg,
5,6 kg
per steen

Lijm

3,6 kg

Weefselband

5 m²,
0,5 kg

Wapeningsmortel

30 kg

Muurankers
Afdichting
1K

Droging

Producten

Hoeveelheid

Verwerking

Droging

1 Dag

wedi BA XXL
50 mm

1 stuks,
13,8 kg

30 Min.

1 Dag

wedi 610

310 ml,
0,5 kg
zuivere werktijd
0,5 uur

de volgende dag
betegelbaar

64 Min.

1 Dag / mm
3 – 4 Dagen

5 stuks

10 Min.

–

3 kg

20 Min.

1. laag: 2 uur
2. laag: 4 uur

148,9 kg

zuivere werktijd
4 uur

betegelbaar na
5 dagen

14,3 kg

Bronnen voor de tijdsbepaling: Tarifvorschlag für das Nordrheinische Fliesen- und Plattenlegergewerbe (Vorgabewerte), Kalkulationshilfe Ausbau – Fassade – Umbau

TIP VAN DE PROFESSIONAL
De netto werktijd voor de installatie van de wedi wandoplossing bedraagt slechts een paar uur, zodat u
een complete badkamer, incl. douche, wastafel en geïntegreerde techniek, bijv. verwarming of inbouwarmaturen, in slechts een enkele dag kunt opbouwen.
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Gebruikelijk muurwerk vs. wedi Sanwell XXL (1200 mm)
Muurwerk met benodigd materiaal
voor nis 1200 x 2500 mm, 3 m²

wedi Sanwell wandelement XXL 1200 × 2500 mm, 3 m²

Vereist gereedschap:

Vereist gereedschap:

 Waterpas
 Potlood
 mixer voor mortel
en pleisterwerk
 Handzaag voor stenen
 Troffel
 Pleisterspaan /
plamuurmes
 Stanleymes

 Waterpas
 Potlood
 Stanleymes,
decoupeerzaag of
handcirkelzaag
 Kitpistool

Producten

Hoeveelheid

Steen
100 mm
cellenbeton

20 stuks, 8,95 Std.
149 kg,
7,4 kg
per steen

Lijm

4,5 kg

Weefselband

0,5 kg

Wapeningsmortel

30 kg

Grondlaag

5 stuks

–

Afdichting
1K

3 kg

1. laag: 2 uur
2. laag: 4 uur

187 kg

Verwerking

Droging

Producten

Hoeveelheid

Verwerking

Droging

1 Dag

wedi Sanwell
wandelement XXL

1 stuks,
24,0 kg

30 Min.

1 Dag

wedi 610

310 ml,
0,5 kg
zuivere werktijd
30 Min.

de volgende dag
betegelbaar

24,5 kg

1 Dag / mm
3 – 4 Dagen

zuivere werktijd
9 Std.

betegelbaar na
5 dagen

Bronnen voor de tijdsbepaling: Tarifvorschlag für das Nordrheinische Fliesen- und Plattenlegergewerbe (Vorgabewerte), Kalkulationshilfe Ausbau – Fassade – Umbau

TIP VAN DE PROFESSIONAL
De montage van een wedi Sanoasa hoekbank of een wedi Sanoasa zitbank is even eenvoudig als
geniaal. U kunt het hele oppervlak betegelen en de beide wedi producten naderhand gewoon met
wedi 610 vastlijmen – volledig zonder uitsparingen in de tegel of doorboring van de afdichting.
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1

2

3
6

4

5

wedi systeemcomponenten: 1 wedi Sanwell wandelement 2 wedi Top Wall 3 wedi I-Board 4 wedi Sanoasa zitbank 4
5 Fundo Riolito neo douche-element met Fundo Top designoppervlak 6 wedi bouwplaten
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Klantspecifieke
systeemoplossingen
wedi biedt tal van mogelijkheden om stabiele en technisch doordachte wandconstructies voor individuele badkamersituaties te ontwikkelen en te vervaardigen. Deze reiken van geprefabriceerde wanden, optioneel met
geïntegreerde uitsparingen voor leidingen en armaturen, tot kant-en-klare douche-oplossingen en installaties
voor natte ruimten.

Aanbrenging van de uitfrezingen en inlijmen

Prefabricage van de uitfrezingen incl. inlijmen

van de zeefdrukplaten ter plekke

van de zeefdrukplaten in de fabriek

Complete prefabricage van de T-module incl. productuitrusting in de fabriek
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wedi klantspecifieke module-elementen
Geprefabriceerde wandconstructies zorgen voor een enorme tijdsbesparing en vereenvoudigen het werken op
de bouwplaats. wedi biedt een breed assortiment aan kant-en-klare modules, bijv. vrijstaand of aan één zijde
verbonden, met verankering op de vloer en/of aan het plafond. Het hier getoonde voorbeeld van een particuliere
badkamer bestaat uit een T-module die twee van elkaar gescheiden gedeelten vormt voor de douche en het
toilet en waarvan de langste zijde wordt gebruikt voor de wastafelconstructie.
De gekeurde, dragende constructie is gebaseerd op module-elementen van het basismateriaal wedi bouwplaat,
omvat af fabriek al de vereiste technische componenten, is uitgerust met een optische wandafvoer Fundo
Discreto en biedt veel handige legvakken dankzij de geïntegreerde nissen.
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wedi techniekwand
Bij de wedi techniekwand betreft het een individueel product. Dat betekent: alle parameters worden vervaardigd
volgens de wensen van de klant. Hiertoe behoren zowel het formaat en de wanddikte als de gewenste uitsparingen voor de armaturen, stroom-, koud- en warmwaterleidingen. Anders dan bij gebruikelijk muurwerk wordt de
techniekwand montageklaar geleverd en volgens de voorschriften van wedi eenvoudig, snel en veilig geïnstalleerd.

Individuele

wedi Tools bevestigingsset voor

productie met

aanbouwdelen (badkamerarmaturen,

formaat en

bevestigingen, douchedeur)

dikte naar wens

Uitsparingen voor
technische componenten

TIP VAN DE
PROFESSIONAL
Op de millimeter

Wij bouwen bijna alle

nauwkeurig geplaatste

componenten voor u in

toevoerleidingen voor

en dichten ze helemaal

bijv. koud en warm

voor u af. Gewoon kant-

water en stroom

en-klaar (plug & play).
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Bevestiging van een glazen deur aan het
vrije uiteinde van de wandoplossing
Aan het vrije uiteinde van de wandoplossing kan een deur met een totaalgewicht van max. 55 kg worden aangebracht (afmetingen tot 1000 mm × 2000 mm en 8 mm dik). Voor de bevestiging van de glazen deur moet bij de
scharnieren / aanslagpunten telkens een verstevigingsplaat worden ingezet. Hiervoor is de wedi Tools bevestigingsset bij uitstek geschikt. De minimumdikte van de tegel bij een douche-scheidingswand met deur bedraagt 6 mm.

1

1

1

3
2

wedi systeemcomponenten: 1 wedi bouwplaat 2 Fundo Riolito neo 3 Fundo Discreto opzetelement
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Bevestiging van een verwarming
Met behulp van verstevigingsplaten van de wedi Tools bevestigingsset kan een radiator met een totaalgewicht van
max. 80 kg snel en eenvoudig worden gemonteerd. Hierbij is de correcte positionering van de verstevigingsplaten
van doorslaggevend belang. Met een bovenfrees kunnen voor de verwarmingsleidingen uitfrezingen in de wedi
bouwplaat en het wedi Sanwell wandelement worden aangebracht.
Op deze wijze kunnen de leidingen eenvoudig in een groef worden gelegd en vervolgens met tegellijm worden
aangevuld. Vóór de betegeling moeten de opgevulde uitfrezingen met wedi tools zelfklevend weefselband worden
gewapend. De minimale dikte van de tegels voor de combinatie scheidingswand / verwarming bedraagt 6 mm.

1

1

3

2

4

wedi systeemcomponenten:
1 wedi Tools bevestigingsset 2 wedi bouwplaat XXL
3 wedi Tools afdichtmanchetten 4 Fundo Primo
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1

2

3

4

5

1
6

wedi systeemcomponenten:  1 wedi bouwplaat 2 wedi Tools bevestigingsset 3 wedi Tools afdichtmanchetten 4 wedi I-Board
5 wedi Sanoasa hoekbank 6 Fundo Plano douche-element

1

2

wedi systeemcomponenten: 1 Top Wall 2 Fundo Top

Bevestiging van armaturen of wastafels
In een paar stappen kunnen de armaturen op de wedi wandoplossing worden bevestigd. Eerst moet de exacte
positionering van de verstevigingsplaat worden opgetekend en het gedeelte met behulp van de bovenfrees
worden uitgefreesd. De diepte van de uitfrezing komt overeen met de dikte van de verstevigingsplaat plus
1 – 2 mm voor de verlijming met wedi 610 lijm- en afdichtmiddel.
De verstevigingsplaat kan vervolgens met wedi 610 lijm- en afdichtmiddel vlak afsluitend in het uitgefreesde
gedeelte worden gelijmd en vervolgens met wedi tools zelfklevend weefselband worden gewapend.
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