Technische gegevens
®

Fundo Top en wedi Top Wall
•

Kant en klare afwerking voor
wedi Fundo douchesystemen
(Fundo Primo, Fundo Riolito neo,
Fundo Plano) en voor de bekleding
van wanden en oppervlakken

Algemene productbeschrijving
Fundo Top is een eendelig en gebruiksklaar afwerking voor wedi
Fundo douchevloerelementen (Fundo Primo, Fundo Riolito neo
en Fundo Plano), individueel aanpasbaar en voor 100 % compatibel
binnen het systeem. De systeemopbouw omvat: een wedi Fundo
douchevloerelement, een bijpassend Fundo Top oppervlak,
wedi 610 lijm- en afdichtmiddel en een dienovereenkomstige
systeemafvoer (behalve bij Fundo Plano). De Fundo Top artikelen
zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren, oppervlakken en afmetingen.
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Technische wijzigingen en vergissingen voorbehouden.

wedi Top Wall is de ideale aanvulling op Fundo Top. Het is perfect
geschikt als wandoppervlak in de douche of voor de vormgeving

van oppervlakken in de hele badkamer. Dankzij het grote formaat
(tot 2,50 × 1,20 m) ontstaat in een handomdraai een exclusief
eindresultaat.

Producteigenschappen
De bijzonder elegante oppervlakken van de wedi Top serie bieden
tal van vormgevingsmogelijkheden: ze zijn gemaakt van een
hoogwaardig, door en door gekleurd materiaal en kunnen dankzij
de moderne kleurtinten perfect worden geïntegreerd in elk badkamerdesign. Gedetailleerde informatie over de slipweerstand
vindt u in de volgende tabel.

Afschot

Slipweerstand

Duitse norm
DIN 51097

Oppervlak

Toepassing

6° ≤ 12°

standaard

–

–

Particuliere sector

12° ≤ 18°

gemiddeld

A

Fundo Top
Homogeen oppervlak

Particuliere sector

18° ≤ 24°

hoog

B

Fundo Top
Natuursteenlook

Particuliere en publieke /
commerciële sector

24° >

zeer hoog

C

–

Publieke /
commerciële sector

wedi GmbH



Hollefeldstraße 51



48282 Emsdetten



Duitsland



Telefoon +49 2572 156-0



Fax +49 2572 156-133



info@wedi.de



www.wedi.eu

1 4

Technische gegevens

Montage

Transport en opslag

Als 100 % compatibele systeemcomponent wordt Fundo Top na
de montage van het wedi Fundo douchevloerelement met wedi
610 op het element verlijmd. Voor een gedetailleerde beschrijving
van de montagestappen verwijzen wij naar de aparte montagehandleiding. Deze is bij het product gevoegd en kan online worden
opgeroepen onder www.wedi.eu.

Het element mag alleen uiterst voorzichtig getransporteerd en
moet horizontaal opgeslagen worden. Het element dient uitsluitend in de daarvoor bestemde verpakking te worden opgeslagen.

wedi Top Wall kan worden toegepast op alle gebruikelijke ondergronden, zoals tegels, pleister of gipsplaten evenals wedi bouwplaten, wedi Subliner afdichtbanen en wedi 520 afdichtmiddel.

Informatie over onderhoud, reiniging en reparatie staat vermeld
in de aparte onderhoudsinstructies. Deze zijn bij het product
gevoegd en kunnen online worden opgeroepen onder
www.wedi.eu.

Diversen
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De vloer- en wandoppervlakken van de wedi Top serie kunnen
zo nodig aan het gewenste formaat aangepast en voor de vormgeving op maat gesneden worden.
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®

Technische eigenschappen Fundo Top & wedi Top Wall
Kleur wit

Kleur grijs / antraciet-zwart

Materiaal

mineraal materiaal op acrylharsbasis

mineraal-vinylcomposietmateriaal

Materiaaldikte

6 mm

6 mm

Gewicht

9,6 kg/m²
-6

9,0 kg/m²
-1

Warmteuitzettingscoëfficiënt

5,6 · 10 · K (volgens DIN 53752)

7,07 · 10-5 · K-1 (volgens DIN 53752)

Buigsterkte

65 N/mm² (volgens DIN EN 310)

80 MPa (volgens DIN 53452)

Kogeldrukhardheid

260 N/mm² (volgens DIN ISO 2039-1)

260 N/mm² (volgens DIN ISO 2039-1)

Trekvastheid

37 MPa (volgens DIN EN ISO 527)

45 MPa (volgens DIN 53455)

Permanente temperatuurbestendigheid

tot 70 °C (volgens DIN EN ISO 13894-1)

tot 70 °C (volgens DIN EN ISO 13894-1)

Waterbestendigheid

is gegeven

is gegeven

Wisseltemperatuurbestendigheid

geslaagd (-50 °C/+70 °C)

geslaagd (-50 °C/+70 °C)

Brandgedrag

E (volgens EN 13501-1)

E (volgens EN 13501-1)

Bacteriebestendigheid

Robuust tegen schimmel- en bacteriebesmetting (conform DIN EN ISO 846 A/C),
aantoonbare vermindering van bacteriën op het oppervlak (met max. 99,9 %
binnen 24 uur volgens JIT Z 2801)

Chemicaliënbestendigheid

bestendig tegen huishoudelijke chemicaliën (zie pag. 2)

Krasbestendigheid

is gegeven (zie onderhoudsinstructies)

is gegeven (zie onderhoudsinstructies)

Slagvastheid

is gegeven

is gegeven

Zaagbaarheid

Kan worden bewerkt met alle gangbare gereedschappen, zoals een handcirkelzaag.
Voor het aanbrengen van armatuur-uitsparingen in de wedi Top Wall kan een
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decoupeerzaag worden gebruikt.
Slipremmend gedrag

A (volgens DIN 51097)

B (volgens DIN 51097)

Rolstoelbelastbaarheid

is gegeven

is gegeven

Reinigingsmogelijkheid

eenvoudig te reinigen

eenvoudig te reinigen

(zie onderhoudsinstructies)

(zie onderhoudsinstructies)

Afvoervriendelijkheid

afvalsleutel 170203 bouw- en sloopafval

Oppervlaktehoedanigheid

homogeen oppervlak

gestructureerde natuursteenlook

Haptiek

warmteaccumulerend

warmteaccumulerend
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Chemische weerstand
Kleur wit

Kleur grijs / antraciet-zwart

Leidingreiniger





Reinigers zoals Fila Cleaner / Cilit Bang





Haarverf





Make-up, mascara





Bruiningscrème





Zonnebrandcrème





Urine





Chloor





Wortelsap
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Testsubstantie

Informatie over de verwerkings- en toepassingsmogelijkheden van de wedi-producten, technische aanbevelingen of adviezen en andere gegevens van onze medewerkers (toepassingstechnisch advies) worden verstrekt naar eer en geweten, zijn echter vrijblijvend en zonder enige aansprakelijkheid. De informatie ontslaat onze klanten
en hun afnemers niet van de verplichting van eigen controles op en beproeving van de geschiktheid van de producten voor de voorziene processen en toepassingen.
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