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Waterdicht met Vilton
100% betrouwbare waterkering,
aangebracht onder garantie!



Heeft u een groot bouwproject, maar te weinig personeel? Wilt u het project 

versnellen en de kwaliteit op hoog niveau houden? Besteed waterkeringen 

aanbrengen uit aan Vilton. Een slimme en logische oplossing, want Vilton brengt 

waterkeringen aan met de zekerheid van 25 jaar ervaring. Met garantie op 

product, aanbrengen én functioneren. Vilton wordt door vele grote aannemers 

gezien als dé expert als het gaat om afdichten zowel waterkerend als luchtdicht.

WATERDICHT
MET VILTON

Expert

Een gebouw kan goed ontworpen zijn, stevig gebouwd en vakkundig 

afgewerkt, maar het wordt pas écht waterdicht met een deskundig 

aangebrachte waterkering. Het lijkt een eenvoudige en niet al te belangrijke 

klus, waterkeringen aanbrengen. Maar als lekkage ontstaat, schimmelvorming 

optreedt en dus muren afgebroken worden om de fout te herstellen, zijn 

de faalkosten hoog. Met de juiste details, hoogwaardige materialen en 

vakmanschap kan Vilton een hoop gedoe voorkomen.

Compleet pakket

Vilton biedt een compleet pakket aan producten en diensten om waterkeringen 

100% waterkerend aan te brengen. Vilton is leverancier van diverse innovatieve 

waterkerende systemen.

COMPLEET AANBOD

• Lood

• Combi-lood slabben (met minimaal gebruik van zichtlood)

• Prefab Combi-lood hoeken

• Polylood (een loodvervanger)

• Polylood Zelfklevend

• Polylood PP slabben

• Prefab (Poly)lood PP hoeken

• Prefab (Poly)loodloketten

Voor elk project biedt Vilton een waterkerende oplossing, die bovendien 100% betrouwbaar is. Zo houdt Vilton het 

binnendringende water buiten de deur. Vilton denkt graag met u mee over de juiste waterkerende detaillering voor uw 

gebouw, zowel bij het ontwerp als in een latere fase in de bouw. Vilton kan oplossingen op het gebied van waterkeringen 

engineeren, produceren, leveren én installeren tot een betrouwbare oplossing. Zo ontzorgen we de aannemer en zorgen we 

voor een snelle en goede afdichting van een gebouw. 

BETROUWBARE OPLOSSINGEN

Vilton houdt 
binnendringend water 
buiten de deur!
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VOORDELEN
Voordelen van PVC:

• Gebruiksgemak door het soepele materiaal (het scheurt moeilijk)

• Gemakkelijk te vouwen

• Gemakkelijk te voorzien van hoekprofielen, spijkerstrips etcetera

Goedkoper, duurzaam én gemakkelijk aan te brengen: er zijn genoeg redenen om te kiezen voor 

minder lood in de bouw. Wilt u wel de uitstraling van lood, maar niet de nadelen, kies dan voor 

Vilton Combi-lood slabben. Combi-lood loodvervanger is opgebouwd uit cadmiumvrij, gerecyclede 

PVC-slabbenfolie en is voorzien van een knelstrip met aan de uiteinden een strook bladlood. Het kan 

worden toegepast als waterkering in opgaand metselwerk, zoals bij galerij- en balkonaansluitingen, 

maar ook bij lateien boven gevelopeningen/kozijnen. Bent u benieuwd naar de voordelen van 

Combi-lood, ten opzichte van traditioneel lood? 

COMBI-LOOD 

• Eenvoudig en snel te verwerken 

• Levert tijdswinst op

• Milieuvriendelijk

• Maatwerk

• Prefab-oplossing: geen gepruts meer op de bouwplaats! 

• Minder kans op lekkage doordat er minder lassen zijn dan bij traditioneel lood

• Licht in gewicht: geen gesjouw meer op de steiger

Polylood PP is nóg lichter dan Combi-lood omdat het helemaal geen lood bevat. Polylood PP wordt 

toegepast als waterkerende laag voor de aansluiting in gevels, bij dakpannen, schoorstenen, dakkapellen 

en kozijnen. Polylood PP wordt verwerkt en bewerkt als traditioneel bladlood. Met als grote verschil dat 

Polylood PP, doordat het minder lasverbindingen nodig heeft, snel en gemakkelijk aan te brengen is. Het 

is eenvoudig in de gewenste vorm te kloppen en te vouwen en doordat er minder lasnaden zijn, is er 

minder risico op lekkage. In grote projecten levert het gebruik hiervan een flinke tijdswinst op en dalen 

de verwerkingskosten.

POLYLOOD 

Loodvervangers

Vilton Combi-lood en Polylood PP bevat cadmiumvrij, gerecyclede PVC-slabbenfolie. Gebruik van PVC-folie biedt 

diverse voordelen ten opzichte van dure én onnodige EPDM-oplossingen:

Prefab, sneller, beter

Vilton helpt het bouwproces te versnellen met prefab-

oplossingen zoals hoeken in standaardmaten en pasklare 

loketten te leveren. Onze werkvoorbereiders en engineers 

berekenen de juiste afmetingen en onze vakmensen in de fabriek 

maken onder ideale omstandigheden de loketten op maat.

Zorgeloos bouwen met Vilton

Afdichting, bekisting, dilatatie, opleggen en akoestiek: in deze 

vijf categorieën levert Vilton producten en diensten. Vilton 

ondersteunt bouwpartners bij projecten in de bouw-, infra- en 

betonsector. Om projecten optimaal te laten verlopen, levert 

Vilton kennis, oplossingen, doordachte productsystemen en 

diensten. Bouwen is immers een teamprestatie!  

Meer weten?

Wilt u meer weten over de producten van Vilton op 

het gebied van waterkeringen? Kijk op onze website 

(www.vilton.nl). Hier vindt u ook de Vilton catalogus met 

hierin de nieuwste technieken en producten op het gebied van 

afdichting, bekisting, dilatatie, opleggen en akoestiek. Natuurlijk 

kunt u ook contact met ons opnemen via +31 (0)88 88 77 122.
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Vilton is al meer dan 25 jaar de vertrouwde producent én leverancier 
van innovatieve waterkerende systemen en werkt onder meer samen 

met grote aannemers als Van Wijnen, HSB Bouw en BAM Woningbouw. 
En daarin heeft Vilton zijn sporen verdiend. Martin Prins, uitvoerder bij 
bouwbedrijf Van Wijnen, over de samenwerking met Vilton als het gaat 

om waterkeringen: “Vilton levert een totaalpakket. Een technisch adviseur 
denkt vanaf het allereerste moment met ons mee en rekent precies uit welk 

product waar nodig is. Vilton levert ook maatwerk. De levering verloopt 
snel, omdat ze alles op voorraad hebben. Op deze manier heb je bijna geen 
faalkosten. Maar het belangrijkste van alles is dat de huizen die we bouwen 

ook écht waterdicht zijn.”

TEVREDEN KLANTEN
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