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Villaperl

Villaperl 
Als egalisatiemiddel, 
afschotcorrectie te
verwerken op bouwdelen



TOEPASSING
Villaperl is een vormstabiel, drukvast systeem voor 
het compenseren van oneffenheden, opvullen van 
holten en scheuren, correcties van afschot of het 
vormen van extra afschot (wiggen) bij onder andere
lichtstraten bij nieuwbouw- of renovatie werkzaam-
heden.

VOORDELEN DIE OVERTUIGEN
• Snelle uithardingstijd;
• Beloopbaar na ca. 1 uur;
• Hoge drukvastheid;
• Laag gewicht;
• Geen toevoeging van water;
• Kan willekeurig worden gevormd en is  

permanent maatvast;
• Goede hechting met ondergrond;
• Hittebestendig;
• Oplosmiddelvrij;
• Villaperl kleeft niet aan het gereedschap;
• Kan worden toegepast op de in de bouw  

gebruikelijke ondergronden;
• Geen primer nodig. 

TOEPASSINGEN
• Ter compensatie van oneffenheden bij balkons, 

terrassen en platte daken;
• Voor het vormen van overgangen bij hoogte- 

verschillen van gebouwen of bij toepassingen 
van vormdelen;

• Voor het vormen van afschot (wiggen) bij  
lichtstraten;

• Als nivelleermassa bij oneffenheden in de  
ondergrond;

• De volgende lagen worden direct aangebracht 
nadat Villaperl is uitgehard.

VILLAPERL WORDT AFGEDICHT MET:
• Icopal elastomeer bitumen membranen;
• Icopal Profi-Dicht vloeibare afdichting;
• Icopal Universal;
• Icopal EPS/PIR klapbanen met dampdruk- 

verdelende dakbaan en veiligheidsoverlap.

Villaperl 
Villaperl is een opvulmateriaal bestaand uit schuimglasgranulaat en een vloeibare eencomponenten 
verharder (op polyurethaan basis) voor het egaliseren en corrigeren van afschot op bouwdelen.
Villaperl is vrij van oplosmiddelen en vochtuithardend.

Icopal B.V.
Heeswijk 155
Postbus 29
3417 ZG Montfoort
T: 0348 - 47 65 60
E: info.nl@bmigroup.com
bmigroup.com/nl

Daken bieden eindeloos veel mogelijkheden. BMI Group – in de Benelux vertegenwoordigd door Monier en Icopal – helpt u graag om die tot in 
detail te ontdekken. Met onze dakbedekkingssystemen en bouwmaterialen levert u voor elk dak, plat of hellend, de beste kwaliteit. Een dak 
waarop uw klant langdurig en zorgeloos kan vertrouwen. BMI ontwerpt en produceert alle producten zelf. Daarbij bundelt de groep de krachten 
op het gebied van innovatie en duurzaamheid. Op die manier worden alle onderdelen om tot een goed werkend dak te komen perfect op elkaar 
afgestemd. Samen werken we aan uw succes. Want als u succes heeft, hebben wij dat ook!
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