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In de bouwbranche ligt de focus steeds meer op  
bestaande gebouwen. Ook in de toekomst zal deze trend 
zich verderzetten. Renovatieprojecten worden daarbij 
vaak beïnvloed door onzekere factoren. Tijd en kwaliteit 
spelen daarom een cruciale rol. Wij profiteren van uw  
ervaringen in de praktijk en hebben ons bij de productont- 
wikkeling dit jaar gericht op nauwkeurige en efficiënte 
detailoplossingen: 
Met de voorgeplooide hoekaansluitband TESCON PROFECT 
zijn er bij de verwerking minder stappen nodig, omdat 
de tape aan één van zijn voorgeplooide kleefbenen geen 
afdekfolie heeft. De zelfklevende TESCON SANAPATCH 
zorgt dan weer voor een eenvoudige, snelle en schone 
verlijming van moeilijk toegankelijke plekken. 
Ook de WILLFIX buisdoorvoer voor dakisolatiematerialen 
gemaakt uit drukvaste isolatie, is een tijdsbe sparende 
oplossing waarmee u nauwkeurige resultaten bereikt.  
De bijbehorende gereedschapsset voor de montage is  
uiteraard ook bij pro clima verkrijgbaar. 
Bovendien vervolledigen wij onze  systemen voor wind- 

en waterafdichting vanaf de buitenkant bij hellende  
daken: de SOLITEX WELDANO is een diffusieopen,  
homogeen lasbaar onderdaksysteem. Probeer het uit.  
We adviseren u graag!

Acht luchtdichtingsystemen getest door de Duitse consumentenorganisatie  
Stiftung Warentest, uitgave 4/2012: 

De winnaar? Ons INTELLO PLUS systeem.
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TESCON VANA I TESCON No.1 I UNI TAPE

met succes getest

uniek in de wereld

www.proclima.com/100years

100 jaar

VERKLARING
Duurzame luchtdichting met pro clima!Op levensduur getest

De veeleisende verlengde tests hebben bevestigd dat de kleefbanden TESCON VANA, UNI TAPE en TESCON No.1 de door DIN 4108-7, 

SIA 180 en ÖNORM B 8110-2 vereiste duurzame luchtdichtheid verzekert. Dampremmende folies en luchtdichtingsbanen, evenals lucht-

dichte houtderivaatplaten, kunnen met pro clima aantoonbaar op betrouwbare wijze worden verlijmd.

Thermische isolatie en luchtdichting moeten langer dan 50 jaar meegaan

100 jaar betrouwbaar volgens testenDoor onafhankelijke instanties bevestigdOvertreft ruim de minimumeisen

Kleefbanden voor het realiseren van luchtdichtheid conform DIN 4108-7, SIA 180 of ÖNORM B 8110-2 moeten 50 tot 100 

jaar meegaan – dat is immers de levensduur van een thermische isolatieconstructie die u betrouwbaar bescherming moet 

bieden tegen schade door binnendringend vocht als gevolg van convectie.
De bovengenoemde periode strookt met de realiteit; op dit moment wordt immers de luchtdichtheid van constructies uit de 

jaren 50, 60 en 70 geoptimaliseerd en wordt thermische isolatie vervangen of aan de hedendaagse eisen aangepast.
Reeds 17 jaar kan al als duurzaam worden gezienIn het kader van een onderzoeksproject „Qualitätssicherung klebebasierter Verbindungstechnik für Luftdichtheitsschichten“ 

(kwaliteitsborging van op lijm gebaseerde verbindingstechnieken voor luchtdichtheidslagen) van de Universiteit van Kassel 

(Duitsland) werd een proces ontwikkeld om kleefbandaansluitingen versneld te verouderden. De veronderstelling is dat wan-

neer kleefverbindingen  gedurende 120 dagen aan hogere  temperatuur en vochtigheid (65 °C en 80% relatieve luchtvochtig-

heid) worden blootgesteld, dit overeenstemt met  17 jaar veroudering in de praktijk, en ze nog steeds de vastgelegde mini-

male trekvastheden moeten hebben. Reeds wanneer  hier aan voldaan is kan een kleefband als duurzaam worden beschouwd.pro clima kleefbanden getest op een levensduur van 100 jaar
Ook de pro clima kleefbanden TESCON VANA, UNI TAPE en TESCON No.1 werden door de Universiteit van Kassel op hun 

duurzame kleefverbinding getest door een versnelde verouderingstest waarbij de  kleefbanden aan bovenvermelde condities 

blootgesteld werden.De testduur werd bovendien van 120 dagen verlengd tot 700 dagen. 700 dagen versnelde veroudering is gelijk aan 100 jaar 

veroudering in de praktijk. De drie pro clima kleefbanden hebben ook deze verlengde  veroudering zonder problemen doorstaan.

Met pro clima zit u veilig

100
jaar

Heeft u vragen? Geen probleem! Een telefoontje volstaat!

Ekoplus Bouwstoffen B.V.
ISOPROC Nederland

Emmanuel Laugs
Dalestraat 46B, 6262 NN Banholt
Postbus 497, 6200 AL Maastricht
Tel: +31 438 20 03 92
info@isoproc.nl
www.isoproc.nl
nl.proclima.com

Warmteplan B.V.

Willem Vijfwinkel
Bas Verboom
Mercuriusweg 5, 6971 GV Brummen
Postbus 20, 6970 AA Brummen
Tel: +31 575 56 48 05
Fax: +31 575 56 48 15
info@warmteplan.nl
nl.proclima.com

pro clima Buitendienst Nederland

BlowerDoor luchtdichtheidstesten
ISOPROC INNOVISO

Boterstraat 23a
2811 Mechelen (Hombeek)
Tel: +32 15 62 18 35
Fax: +32 15 62 39 36
testing@isoproc.be
innoviso.be

ISOPROC SOLUTIONS

Boterstraat 23a
2811 Mechelen (Hombeek)
Tel: +32 15 62 39 35
Fax: +32 15 62 39 36
info@isoproc.be
www.isoproc.be
be.proclima.com

pro clima Buitendienst België

Nieuwe ideeën voor het bouwen van morgen

g-value 1,25 - >125 MNs/g
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pro clima Communicatie en Kennis

Het onderdaksysteem SOLITEX WELDANO maakt het vakkundig uitvoeren van regenbestendige en zelfs waterdichte 
onderdaken bij een dakhelling vanaf 5° eenvoudig en betrouwbaar. De baan is homogeen lasbaar, diffusieopen en ook 
nog eens extreem slagregendicht. Bijpassende systeemvormdelen voor nette aansluitingen en doorvoeren, lasmiddelen 
en accessoires horen hier natuurlijk bij.
vanaf pagina 10

Onderdakbaanstroken  
SOLITEX WELDANO-S

Buismanchet  
WELDANO ROFLEX

Binnen-/buitenhoekvormdeel  
WELDANO INCAV / INVEX

Zwellasmiddel 
WELDANO TURGA

Penseelfles  
voor WELDANO TURGA

Eenvoudige hoekaansluiting met de nieuwe hoekaansluit-
band TESCON PROFECT. Deze is voorgeplooid en heeft op 
één van beide voorgeplooide kleefbenen geen afdekfolie. 
Op die manier kunt u bij de montage twee stappen 
overslaan: een groot voordeel als u efficiënt wilt werken.
pagina 20

Het lucht- en winddicht aansluiten van ramen en deuren 
is in de praktijk vaak complexer dan gedacht. De beide 
nieuwe overpleisterbare raamaansluitbanden CONTEGA 
SOLIDO SL-D voor binnen en CONTEGA SOLIDO EXO-D 
voor buiten zijn daarom voorzien van een extra dubbelzij-
dige kleefstrook. Hiermee kan u deze overpleisterbare 
banden ook verdekt aan de ZIJkant van het raamprofiel 
bevestigen.
pagina 26 en 28

Systeem SOLITEX WELDANO® 

Handig gereedschap voor  
het aandrukken van de baan  
ROLLFIX 

Onderdakbaan  
SOLITEX WELDANO

Posters pro clima 
System INTELLO
en SOLITEX

Opvallende 3D-afbeelding
van de opbouw en functie  
van luchtdichting binnen  
met INTELLO en dichting  
buiten met SOLITEX,  
Formaat: 100 x 70 cm.

Systeemwijzer
Welk systeem past het best bij de aanvraag/het bouwproject 
van uw opdrachtgever?
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Systeem 
SOLITEX FRONTA WAPagina 226

Systeem 
SOLITEX FRONTA QUATTROPagina 227

Systeem 
SOLITEX FRONTA QUATTROPagina 227

Systeem 
SOLITEX FRONTA HUMIDAPagina 236

Systeem 
SOLITEX MENTO 1000Pagina 186

Systeem 
SOLITEX MENTO 3000Pagina 186

Systeem 
SOLITEX MENTO 5000Pagina 186
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SOLITEX MENTO PLUSPagina 186
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Systeemwijzer wind- en regendichting buiten

Technik-Hotline
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.45Fax: +49 (0) 62 02 - 27 82.51 eMail: technik@proclima.de

Hinweis
Die angegebenen Material em pfeh lungen  geben eine erste Orientierung zum mög - lichen Einsatz. Detaillierte Kons truktions- und Anwendungsempfehlungen finden  Sie auf den jeweiligen Systemseiten.

Bestell-Hotline
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0Fax: +49 (0) 62 02 - 27 82.21 eMail: info@proclima.de

Das Expertenforum im Internet> www.wissenwiki.de/Gebäudedichtung

Weitere Informationen unter> www.proclima.de/systeme
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Systeem 
INTELLO
Pagina 100

Systeem 
DB+
Pagina 110

Systeem 
DB+ 
kuipvormig
Pagina 168

Systeem 
DB+ 
kuipvormig
Pagina 168

Systeem 
INTESANA kuipvormig
Pagina 120

Systeem 
DASAPLANO 0,01 
Pagina 144

Systeem 

DASAPLANO 0,50 
Pagina 152

Systeem 
DASATOPSub-and-Top 
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DA
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Systeemwijzer Luchtdichting binnen

Tip
Deze aanbevelingen helpen bij een eerste oriëntatie voor het inzetten van onze producten. Gedetailleerde constructie- en toepassingsfiches vindt u op de betreffende systeempagina’s. Dubbelcheck daarnaast ook steeds de bouwfysische geschiktheid van de systemen voor uw specifieke toepassing. Consulteer hiervoor in elk geval een bouwfysisch expert of contacteer de  pro clima Technische Hotline 



Nieuwigheden 2015 / 16

7

Nieuwigheden 2015 / 16

6

… en de isolatie is perfectwww.proclima.com

Overzicht van alle nieuwe producten Overzicht van alle nieuwe producten

Bij gelamineerde houten wanden zijn er vaak scheuren en 
voegen aan de binnenzijde van het hout (achter het 
oppervlak). Een verbinding van deze wanden met bijv. 
vloer of plafond met klassieke luchtdichtingstapes, 
volstaat dan ook vaak niet om het geheel effectief 
luchtdicht te maken. De aansluitband TESCON CROSSEAL 
is daarom voorzien van een extra, derde kleefbeen. Een 
extraatje met grote voordelen.
pagina 22

Smalle voegen, moeilijke hoeken – de zelfklevende patch 
met easy-off-functionaliteit TESCON SANAPATCH maakt 
het mogelijk om ook hier betrouwbaar en luchtdicht te 
werken. De truc is daarbij dat de patch eerst op de  
juiste plek wordt gepositioneerd. Pas daarna wordt de 
scheidingsfolie eraf getrokken en kan er worden verlijmd.
pagina 32

Schuimbanden worden vaak gebruikt als nageldichtingsband onder tengellatten, 
maar dichten onvoldoende af. De nageldichtingsband TESCON NAIDECK mono is 
voorzien van een butyllijm met zeer goede vloeibare eigenschappen die met 
spijkers of schroeven diep in het gat wordt getrokken. Op die manier zorgt u voor 
een zeer betrouwbare afdichting.
pagina 34

SOLITEX MENTO 3000 connect 300 - 50  
pagina 39

SOLITEX FRONTA WA connect 150 - 50  
pagina 39

Nieuwe Leveringsvormen

pro clima KENNIS
De uitgebreide leidraad 
voor veilig afdichten van de 
gebouwschil. Handboek met 
meer dan 400 pagina’ boor-
devol product- en systeem 
informatie, de studies »Veilige 
oplossingen bij renovatie«
en »Berekening van het  
bouwschadepreventie-
potentieel«, een omvangrijke 
constructierubriek, magazine 
en service.

pro clima Communicatie en Kennis

pro clima grafisch materiaal  
… voor standaardverkoopstellingen. Snel en simpel de 
perfecte presentatie: materiaal uitpakken, opplakken, 
klaar. Met grote kopplaat, informatiebalk, sokkelplaat 
en aanpasbare prijs kaarten. Zo lang de voorraad strekt. 
Bestel de digitale infor matiebrochure via
infoservice op pagina 42

SMOKE BOTTLE 
Deksel er vanaf en aan de slag: de mistgenerator SMOKE BOTTLE voor het controleren van 
de kwaliteit van luchtdichtingslagen is meteen klaar voor gebruik. Fles openmaken, 
samendrukken om de controlemist te genereren en weer afsluiten. Eenvoudiger kan het 
bijna niet.
pagina 39

WILLFIX®

Tot voor kort vrijwel onmogelijk: een ventilatiebuis door een dakisolatie van 
hard isolatiemateriaal voeren en vakkundig lucht- en winddicht aansluiten. 
Met de buisdoorvoer WILLFIX lost u dit probleem nu met gemak, snel en 
permanent op.
pagina 36 

WILLFIX® Gereedschapset
pagina 38

WILLFIX professionele 
gereedschapset 
Voor een vakkundige en 
eenvoudige montage van de 
WILLFIX-buisdoorvoer

Studie

BOUWFYSICA

66

www.proclima.com

Renovatiestudie

Renovatiestudie

Computerondersteunde simulatieberekening van het gekoppelde warmte- en vochttransport van dak- en wand-

constructies met inachtneming van de natuurlijke klimaatomstandigheden en vochttransport in het bouwmateriaal

Oplossingen voor de luchtdichtheid bij energietechnische renovaties van 
dakconstructies

Functietechnische plaatsing van de luchtdichting in constructiesSub-and-Top: vergelijking van het potentieel met betrekking tot het uitblijven 

van bouwschade bij dampremmen met verschillende μ
d-waarde 
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»Alles is goed op elkaar afgestemd en  
van hoge kwaliteit. Met het nieuwe  
SOLITEX WELDANO®-systeem krijg ik  
zelfs onderdaken met een lage hellings-
graad waterdicht.«  
FREDERIK HOLTMANN, TIMMERMAN

8 9

Systeem  
SOLITEX WELDANO®

Diffusieopen, homogeen lasbaar onderdaksysteem

✔✔ Onderdak voor dakhellingen vanaf 5° *

✔✔ Zonder voegen, homogeen te lassen met  
 zwellasmiddel of hete lucht
✔✔ 4 maanden weersbestendig
✔✔ Slijtvast oppervlak met antislip
✔✔ Diffusieopen en tegelijkertijd bestand tegen  

 slagregen
✔✔ Zeer goed bestand tegen scheuren
✔✔ Onderdak dat voldoet aan de hoogste  

 veiligheidseisen
✔✔ Monolithische membranen
✔✔ Geringe watergeleiding in het vlies
✔✔ Betrouwbare en eenvoudig toepasbare  

 detailoplossingen 
  
 
 * Neem de nationale normering in acht
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Diffusieopen, homogeen lasbaar onderdaksysteem voor buitengewone vereisten
Systeem SOLITEX WELDANO® 

Het onderdaksysteem SOLITEX WELDANO maakt het vakkundig uitvoeren van regenbestendige en zelfs waterdichte 
onderdaken bij een dakhelling vanaf 5° eenvoudig en betrouwbaar. De baan is homogeen lasbaar, diffusieopen en ook 
nog eens extreem slagregendicht. Bijpassende accesoires en lasproducten voor perfecte aansluitingen van bij voorbeeld 
dak doorvoeren horen hier natuurlijk bij. Geschikt voor het leggen op drukvaste ondergrond, bijvoorbeeld houten 
beschotten, houtderivaatplaten en houtvezelonderdakplaten.

Het verschil tussen regenbestendige en waterdichte onderdaken

Onderdaken worden toegepast als een op zichzelf staan-
de afdichtingslaag onder het eigenlijke dak. Ze vormen 
een aanvullende maatregel om ervoor te zorgen dat de 
dakconstructie regenbestendig of zelfs waterdicht is. Bij 
hellende daken met lage hellingsgraad, ligt het onderdak 
doorgaans op een voldoende dragende onderlaag, bijv. 
een beplanking van massief hout of platen van houtde-
rivaten.
Het SOLITEX WELDANO onderdaksysteem kan zowel 
toegepast worden als een regenbestendig of een water-
bestendig onderdak. Informeer u bij uw pro clima impor-
teur of het nationaal technisch kenniscentrum (WTCB in 
België, ZVDH in Duitsland) welk type onderdak vereist is.
Wat de plaatsing betreft, zit het principiële verschil tus-
sen regenbestendige en waterdichte onderdaken hem 
in de indeling van de tengellatten. Bij regenbestendige 
onderdaken worden de tengellatten bovenop de re-
genbestendige onderdakbanen gemonteerd, zie afb. 1. 
Indringend neerslagwater moet ook bij de tengellatten 
op een betrouwbare manier worden afgevoerd. Bij het 
SOLITEX WELDANO-systeem gebeurt dit door onder de 
tengellat de nageldichtingsband TESCON NAIDECK aan 
te brengen.

Bij waterdichte onderdaken wordt de tengellat in de af-
dichting geïntegreerd, bijv. door de onderdakbaan over 
de tengellatten heen te laten lopen. Het is echter vaak 
eenvoudiger om de baan eerst vlak op de beplanking aan  
te brengen, daarna de tengellatten te bevestigen en  
deze vervolgens met de afdichtingsstrook SOLITEX 
WELDANO-S dicht te lassen (zie afb. 2). De tengellatten 
moeten droog worden ingebouwd.
Het aantal doorvoeren moet bij waterdichte onderdaken 
zo beperkt mogelijk worden gehouden. De aansluiting 
van doorvoeren moet volgens de richtlijnen hoog op-
staan t.o.v. de onderdakbaan en waterdicht op het door-
dringende element worden verlijmd of gelast.
Bij waterdichte onderdaken zijn openingen in de buurt 
van de nok niet toegestaan. Bij een regenbestendig on-
derdak geldt dit niet en kunnen openingen in de buurt 
van de nok met speciaal daarvoor bedoelde constructies 
worden gerealiseerd. 
Met het SOLITEX WELDANO-systeem kunnen zowel re-
genbestendige als waterdichte onderdaken betrouwbaar 
en op een praktische manier worden uitgevoerd. 

Meer informatie

Service
Technische Hotline pag. 42
Buitendienst pag. 3
Workshops pag. 40

Internet
www.proclima.com/ 
solitex-weldano

SOLITEX WELDANO
Diffusieopen, homogeen lasbare 
onderdakbaan

SOLITEX WELDANO-S
Diffusieopen, homogeen lasbare 
onderdakbaanstroken

WELDANO TURGA
Zwellasmiddel voor het SOLITEX 
WELDANO-onderdaksysteem

Penseelfles
Gereedschap voor  
WELDANO TURGA

ROLLFIX
Handig gereedschap voor het gelijk-
matig aandrukken van de lasnaad  
tussen twee SOLITEX WELDANO-folies.

WELDANO INCAV
Homogeen lasbaar binnenhoek-
vormdeel voor het SOLITEX 
WELDANO-onderdaksysteem

WELDANO INVEX
Homogeen lasbaar buitenhoek-
vormdeel voor het SOLITEX 
WELDANO-onderdaksysteem

WELDANO ROFLEX
Homogeen lasbare buismanchet 
voor toepassing in het SOLITEX 
WELDANO-onderdaksysteem

Afb. 1: Regendicht onderdak: tengellat met nageldich-
tingsband op de afdichtingsbaan

Afb. 2: Waterdicht onderdak: de tengellatten worden in 
het dichtingsvlak geïntegreerd.

11
3

4

4 2

55

1  Onderdakbaan  
 SOLITEX WELDANO
2  Onderdakbaanstroken  

 SOLITEX WELDANO-S
3  Nageldichtingsband  

 TESCON NAIDECK
4  Conterlat
5  Keper

Basisbouwstenen van het systeem

✔✔ Onderdak voor dakhellingen vanaf 5° *

✔✔ Zonder voegen, homogeen te lassen met zwellasmiddel of hete lucht
✔✔ 4 maanden weersbestendig
✔✔ Slijtvast oppervlak met antislip
✔✔ Diffusieopen en tegelijkertijd bestand tegen slagregen
✔✔ Zeer goed bestand tegen scheuren
✔✔ Onderdak dat voldoet aan de hoogste veiligheidseisen
✔✔ Monolithische membranen
✔✔ Geringe watergeleiding in het vlies
✔✔ Betrouwbare en eenvoudig toepasbare detailoplossingen

Voordelen

* Neem de nationale normering in acht
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Baan leggen en overlappen 

Rol de baan parallel aan de dakvoet af en bevestig deze 
met minstens 10 mm brede en 8 mm lange bevestigings-
nieten of draadnagels met brede kop vochtbestendig in 
het overlappende gedeelte en op ca. 2 cm afstand van 
de rand van de baan. Leg de baan naar omhoog, parallel 

met de daklijst, tot aan de bovenkant van de tengellat of 
de windveer. Laat de banen minstens 10 cm overlappen. 
De opgedrukte markering dient als oriëntering.

Vorming kilkeper

Leg eerst een baan in de lengterichting in de kilkeper.  
Las vervolgens de horizontaal verlopende banen met  
10 cm overlapping winddicht en watergeleidend vast op 
de baan in de kilkeper.

Overlapping stevig aanwrijven en controleren 

Druk de banen direct en zonder plooien op elkaar en 
wrijf ze vast (bijv. met de siliconenroller pro clima ROLL-
FIX). Controleer de lasnaad vervolgens op lekkages (bijv. 
met een spijker of een potloodpunt).

Aansluiting dakvoet

Plaats de onderdakbaan en las deze aan de bovenkant van  
de dakvoetlijst vast met WELDANO-S. Reinig de dakvoetlijst 
en verlijm de onderkant van de onderdakbaan. Als er een dak- 
 voetlijst met PVC-laag wordt gebruikt, kan deze eventueel 
rechtstreeks homogeen op de onderdakbaan worden gelast. 
Controleer dit voordat u met de werkzaamheden begint.

Monteer de dakvoetlijst 

Als de dakvoetlijsten overlangs worden geplaatst, moeten 
eerst de afdichtingsstroken SOLITEX WELDANO-S parallel 
aan de dakvoet worden gelegd (onderkant moet nauw 
aansluiten op beschotrand).

Plaats de kwast van de penseelfles tussen de overlapping 
van de lasnaad en breng het zwellasmiddel aan. Oefen 
daarbij slechts lichte druk uit op de penseelfles. De ef-
fectieve voegbreedte (het bevochtigde oppervlak) moet 
minstens 3 cm breed zijn en moet zich uitstrekken tot 

aan de rand van de overlappende baan. Aan de rand van 
de lasnaad moet het zwellasmiddel er een beetje uitstro-
men om ervoor te zorgen dat ook de rand wordt gelast. 
Verwijder overtollig zwellasmiddel met een doek.

Alternatief: Overlapping vastlassen met een 
heteluchtpistool 

Steek het mondstuk van het heteluchtpistool tussen de 
overlapping van de lasnaad en beweeg ermee langs de 
rand. De effectieve voegbreedte minstens 2 cm breed zijn 

en moet zich uitstrekken tot aan de rand van de over-
lappende baan. Druk de banen direct en zonder plooien 
op elkaar en wrijf ze vast (bijv. met de siliconenroller pro 
clima ROLLFIX). Controleer de lasnaad vervolgens op lek-
kages (bijv. met een spijker of een potloodpunt).

1

73

5a

5b2

4

6a 6b

Verwerkingsvoorschrift Systeem SOLITEX WELDANO® 

Overlapping met zwellasmiddel WELDANO TURGA Tengellat niet geïntegreerd

Als de tengellat aan de bovenkant van de baan wordt 
aangebracht en/of de baan tijdens de bouwfase wordt 
gebruikt als tijdelijke afdekking/bouwfaseafdichting dan
moet onder de tengellat de systeemnagelafdichtingsband 
TESCON NAIDECK mono worden toegepast.

8

DUPLEX
Dubbelzijdig kleefband voor het 
lijmen van de kopvoegen van de 
folies en aansluitingen

DUPLEX-handdispenser
Voor het snel verwerken van pro 
clima DUPLEX (rol van 20 m). 
Afrollen, aandrukken en afscheuren 
in een enkele bewerking

TESCON NAIDECK mono
Butylrubberband als 
nageldichtingsband

SOLITEX WELDANO-S
Diffusieopen, homogeen 
lasbare onderdakbaan-
stroken

SOLITEX WELDANO-S
Diffusieopen, homogeen 
lasbare onderdakbaan-
stroken

SOLITEX WELDANO
Diffusieopen, homogeen lasbare 
onderdakbaan

WELDANO TURGA
Zwellasmiddel voor het SOLITEX 
WELDANO-onderdaksysteem

ROLLFIX
Handig gereedschap voor het 
gelijk matig aandrukken van de  
lasnaad tussen twee SOLITEX 
WELDANO-folies.
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Montage van een waterafvoer

Maak boven de dakinbouw een waterafvoer met schuin 
lopende balken en verlijm deze op de baan. Zorg ervoor 
dat de afvoer het water via een onderbroken tengellat 
naar de volgende aangrenzende sectie zonder inbouw 
afvoert.

Aansluiting op doorstekende delen (bijv. schoorsteen)

Reinig de ondergrond. Las het element aan alle kan-
ten telkens met een strook SOLITEX WELDANO-S en een 
systeemvormdeel WELDANO INVEX watergeleidend en 
zonder plooien vast op de onderdakbaan (zwellasmiddel of 
heteluchtpistool). Druk de aansluiting stevig aan en con-

troleer op lekkages. Laat de strook bij het doorstekende 
deel mins tens 15 cm opstaan en verlijm met ORCON F. 
Raakvlak van SOLITEX WELDANO enigszins oplossen met 
zwellasmiddel. CH: conform SIA 232/1 minstens 50 mm 
boven dak bedekking aanbrengen. Breng bij dakvensters de 
afdichting aan tot aan de bovenkant van het kozijn. Maak 
de binnenhoeken op eenzelfde manier met het systeem-
vormdeel WELDANO INCAV.

Aansluiting van buisdoorvoeren

Reinig de buis die u wilt afdichten. Trek WELDANO  
ROFLEX over de buis en las de afdichtflens vast op de 
onderdakbaan (zwellasmiddel of heteluchtpistool). Druk 
de aansluiting stevig aan en controleer op lekkages.  

Verlijm de buismanchet met TESCON VANA aan de  
bovenkant op de buis. Tip: vergroot de WELDANO ROFLEX 
met een stuk baan bij grote ventilatiepannen.

10

11

12

9

Ondergronden Systeem SOLITEX WELDANO® 

Geschikt voor het leggen op drukvaste ondergronden, 
bijvoorbeeld houten beschotten, houtderivaatplaten en 
houtvezelonderdakplaten. De ondergrond moet droog, 
vorstvrij en schoon zijn en mag geen scherpe randen of 
punten hebben. Er mogen geen afstotende stoffen op 

de banen aanwezig zijn (bijv. vetten of siliconen). Voor-
afgaand aan het verlijmen moet SOLITEX WELDANO met 
een doek worden gereinigd. Het wordt aanbevolen om 
de vastheid van de verlijmde naden steekproefsgewijs te 
controleren.

Randvoorwaarden Systeem SOLITEX WELDANO® 

SOLITEX WELDANO kan zowel horizontaal als verticaal 
gelegd worden. De horizontale plaatsing geniet de voor-
keur gezien de watergeleiding in de bouwfase. Het water 
moet vrij kunnen wegstromen. Vermijd gekruiste naden. 
Zorg dat eventuele baannaden niet op elkaar vallen.  
SOLITEX WELDANO-onderdakbanen kunnen ter bescher-
ming van de constructie tijdens de bouwfase maximaal 
4 maanden aan de weersomstandigheden worden bloot-
gesteld (bijv. tijdelijke afdekking conform de eisen van de 
centrale Duitse dakdekkersbond ZVDH (Zentralverband 
des Deutschen Dachdeckerhandwerks).
De dakhelling moet minimaal 5° zijn. Hierbij dienen  
nationale normen en bepalingen in acht te worden  
genomen. Bevestigingen mogen niet op plaatsen  
worden uitgevoerd, waar verzameld water wegstroomt  
(bijv. in kilkepers). Wij adviseren het gebruik van 
corrosie bestendige bevestigingsmiddelen.

De randen van de banen worden gelast met het systeem-
zwellasmiddel WELDANO TURGA of met een hetelucht-
pistool. De plek waar gelast moet worden, dient droog, 
vorst-, stof- en vetvrij te zijn. Doe bij vastzittend vuil 
(bijv. olie) een beetje van het systeemzwellasmiddel 
WELDANO TURGA op een doek en veeg het vuil weg. 
Beide zijden van de baan kunnen worden gelast en zijn 
geschikt als bovenkant.
Lassen met zwellasmiddel vanaf 0 °C. Neem de gevaren-
instructies op de verpakking in acht.

Bij het gebruik van een heteluchtpistool adviseren we 
afhankelijk van de omgevingstemperatuur en windom-
standigheden een temperatuur van ca. 220 tot 280 °C. 
Voer eerst een test uit om de juiste stand te kiezen. 
In de praktijk is voor de lasnaden van de oppervlakken 
een mondstuk van 40 mm breed het meest geschikt 

gebleken. Voor detailaansluitingen kan vaak beter een 
mondstuk van 20 mm worden gekozen. De buismanchet 
WELDANO ROFLEX is geschikt voor buisdiameters van 90 
tot 125 mm bij dakhellingen van 5° tot 25°.
Als alternatief voor het toepassen van de systeemvorm-
delen WELDANO ROFLEX, WELDANO INVEX en WELDANO 
INCAV kunnen deze ook uit de WELDANO-baan worden 
gesneden.

Overige randvoorwaarden voor Duitsland

Afhankelijk van de vereiste extra maatregelen wordt 
het onderdak als regendicht of waterdicht geïnstalleerd 
(conform ZVDH).
Regendicht onderdak: de tengellatten worden boven de 
onderdakbaan gelegd. Waterdicht onderdak: de tengel-
latten worden in het dichtingsvlak geïntegreerd. Daarbij 
wordt de onderdakbaan over de tengellatten getrokken
of de afdichtingsstrook SOLITEX WELDANO-S over de 
tengellat gelegd en aan beide kanten aan de onderdak-
baan gelast. Bij een regendicht onderdak is een nokven-
tilatie toegestaan. Laat daarbij de onderbaan maximaal 
30 mm voor de nok eindigen. Bedek de ventilatieopening 
met een baanstrook langs de noklijn boven de tengellat.
Bij een waterdicht onderdak is een nokventilatie toege-
staan.

De onderdakbaan SOLITEX WELDANO wordt wind- en 
waterdicht op de druiplijst aangesloten Om het water te 
laten afdruipen, kan de druiplijst onder of in de dakgoot 
worden geplaatst. Om de onderdakbaan langdurig te be-
schermen tegen directe zonnestraling moet de breedte 
van de druiplijst in overeenstemming met de dakhelling 
en de aard van de bouwconstructie worden bepaald.

Tengellat geïntegreerd

Plaats de afdichtingsstrook SOLITEX WELDANO-S over 
de tengellat en las deze aan beide kanten vast op de 
onderdak baan. De tengellatten moeten droog zijn. Als  
alternatief kan de onderdakbaan ook direct over de  
tengellatten worden geleid.

TESCON VANA
Voor het verlijmen van de  
baanoverlappingen

WELDANO INCAV / INVEX
Homogeen lasbaar binnen-/buiten-
hoekvormdeel voor het SOLITEX 
WELDANO-onderdaksysteem

SOLITEX WELDANO-S
Diffusieopen, homogeen 
lasbare onderdakbaan-
stroken

WELDANO ROFLEX
Homogeen lasbare buismanchet 
voor toepassing in het SOLITEX 
WELDANO-onderdaksysteem

Let op de UV-bescherming in 
de buurt van de dakvoet!
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Technische gegevens SOLITEX WELDANO® / WELDANO®-S / WELDANO® INCAV / INVEX

Technische gegevens WELDANO® ROFLEX

Technische gegevens WELDANO® TURGA

Materiaal Stof
Membraan, aan beide kanten Polyurethaan

Dragervlies Polyester

Eigenschap Norm / Voorschrift Waarde
Kleur123 blauw

Oppervlaktegewicht12 EN 1849-2 310 ±15 g/m²

Dikte123 EN 1849-2 0,8 mm

Beenlengte3 150 mm

Dampdiffusieweerstandsgetal µ12 EN ISO 12572 225

sd-waarde123 EN 12572 0,18 ±0,04 m

Brandgedrag123 EN 13501 E

Blootgesteld aan weersinvloeden123 4 maanden

Waterkolom 123 EN 20811 > 4.000 mm

Waterdichtheid niet-/verouderd*123 EN 1928 W1 / W1

Max. trekkracht lengte/dwars12 EN 12311-1 300 ±30 N/5 cm / 350 ±30 N/5 cm

Max. trekkracht lengte/dwars verouderd*12 EN 12311-1 300 ±30 N/5 cm / 350 ±30 N/5 cm

Rek lengte/dwars12 EN 12311-1 50 ±10 % / 70 ±10 %

Rek lengte/dwars verouderd*12 EN 12311-1 50 ±10 % / 70 ±10 %

Doorscheurweerstand lengte/dwars12 EN 12310-1 200 ±20 N / 200 ±20 N

*) Duurzaamheid na kunstmatige veroudering123 EN 1297 / EN 1296 doorstaan

Temperatuurbestendigheid 123 -40 °C bis +80 °C

Warmtegeleidingscoëfficiënt 12 0,17 W/mK

Onderdak (CH)1 SIA 232/1 buitengewone belastingen

Onderdak (DE)1 volgens individuele overeenkomst

Onderdakfolies / Onderspanfolies 1 ZVDH-productgegevensblad UDB-A

Tijdelijke afdekking; geschikt voor …1 ZVDH ja

CE-markering12 EN 13859-1 aanwezig
1 SOLITEX WELDANO   2 SOLITEX WELDANO-S   3 WELDANO INCAV / INVEX

Materiaal Stof
Materiaal Polyurethaan

Eigenschap Waarde
Kleur blauw

Buisdiameter 90 - 125 mm

Blootgesteld aan weersinvloeden 4 maanden

Temperatuurbestendigheid -40 °C tot +80 °C

Materiaal Stof
Materiaal Tetrahydrofuraan (90%) , Cyclohexanon (10%)

Eigenschap Waarde
Kleur transparant

Verwerkingstemperatuur 0 °C, optimaal 18-20 °C

Opslag +15 °C tot +25 °C, droog en goed geventileerd, alleen in de originele
houder, uit de buurt van hitte en ontstekingsbronnen houden

Leveringsvorm SOLITEX WELDANO®  Onderdakbaan

Leveringsvorm SOLITEX WELDANO®-S Onderdakbaanstroken

Leveringsvorm WELDANO® TURGA Zwellasmiddel

Leveringsvorm WELDANO® ROFLEX Buismanchet

Leveringsvorm WELDANO® INCAV Binnenhoekvormdeel

Leveringsvorm WELDANO® INVEX Buitenhoekvormdeel

Leveringsvorm Penseelfles 500 ml Gereedschap voor het aanbrengen

Leveringsvorm ROLLFIX Aandrukroller

Art.-nr. GTIN Inhoud Breedte VE
16440 4026639164407 500 ml (Kwast) 35 mm 1

Art.-nr. GTIN Breedte VE
16439 4026639164391 (Rol) 45 mm 1

Art.-nr. GTIN Rollengte Rolbreedte Oppervlak Rolgewicht VE VE / pallet
16336 4026639163363 50 m 1,50 m 75 m2 24 kg 1 20

16337 4026639163370 25 m 3,00 m 75 m2 24 kg 1 20

Art.-nr. GTIN Rollengte Rolbreedte Rolgewicht VE VE / pallet
16340 4026639163400 25 m 37,5 cm 3 kg 1 100

Art.-nr. GTIN Inhoud Bereik: Breedte min. 30 mm VE VE / pallet

16436 4026639164360 1 liter ca. 200-250 m  6 50

Art.-nr. GTIN Ø manchet voor Ø buizen VE VE / pallet
16371 4026639163714 225 mm 90-125 mm 1 -

16372 4026639163721 225 mm 90-125 mm 10 96

Art.-nr. GTIN Beenlengte Beenbreedte VE
16361 4026639163615 15 cm 15 cm 4

16363 4026639163639 15 cm 15 cm 20

Art.-nr. GTIN Beenlengte Beenbreedte VE
16366 4026639163660 15 cm 15 cm 4

16368 4026639163684 15 cm 15 cm 20
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Winddichtung außenWinddichtung außen

Neuheiten 2015 / 16Neuheiten 2015 / 1618 19

Voorgeplooide hoekaansluitband

✔✔ Eenvoudige, snelle en schone hoekverlijming  
 door voorplooiing
✔✔ Geen afdekfolie op het eerste been dat u  

 vastkleeft: Band onmiddellijk kleefbaar,  
 de eerste afdeklaag hoeft niet  
 meer losgetrokken en verwijderd te worden
✔✔ Leverbaar in deelbreedte 25/35 en 12/38 mm,  

 Goed aansluitbare vliesdrager 
✔✔ Tegen vochtigheid bestendige lijm voor  

 duurzaam veilige verlijmingen binnen en  
 buiten, overpleisterbaar

✔✔ In slechts 1 stap zowel een luchtdichte hoekaan- 
 sluiting als een barrière tegen de invloed van  
 luchtkieren in de structuur van het (gelamineerde)  
 hout zelf
✔✔ Eenvoudige prefabricage en montage dankzij  

 het derde kleefbeen
✔✔ Permanent betrouwbare luchtdichte aansluiting
✔✔ Het kleefbeen van 90 mm voor de hoekaansluiting 

 kan oneffenheden tussen drempel en betonplaat  
 overbruggen
✔✔ Kan 6 maanden aan de weersomstandigheden  

 worden blootgesteld

Aansluitband voor de houtbouw met 3 kleefbenen

»Luchtdichte aansluitingen in hoeken zijn 
nogal tijdrovend. Met TESCON® PROFECT  
ben ik veel sneller klaar.«  
ALFONSO SIRACUSA, TIMMERVOORMAN
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Voorgeplooide hoekaansluitband

Voorgeplooide hoekaansluitband voor verlijming van
• Aansluitingen binnen en buiten op aangrenzende bouwelementen, zoals ramen, deuren enz.
• Damprem- en luchtdichtingsvlakken van banen en houtderivaatplaten (spaan-, OSB- en BFU-platen) onderling
• Onderdak-, onderspan- en wandbeschotbanen onderling
De verlijmingen voldoen aan de vereisten van DIN 4108-7, SIA 180 en OENORM B8110-2.

✔✔ Eenvoudige, snelle en schone hoekverlijming door voorplooiing
✔✔ Geen afdekfolie op het eerste been dat u vastkleeft: Band onmiddellijk kleefbaar, de eerste afdeklaag hoeft niet  

 meer losgetrokken en verwijderd te worden
✔✔ Leverbaar in deelbreedte 25/35 en 12/38 mm, Goed aansluitbare vliesdrager 
✔✔ Tegen vochtigheid bestendige lijm voor duurzaam veilige verlijmingen binnen en buiten, overpleisterbaar

Randvoorwaarden

1

3

5

2

4

6

Voordelen

Stof
Vlies speciaal vlies van PP

Lijm speciaal acrylaat lijm

Afdeklaag gesiliconiseerde PE-folie

Eigenschap Waarde
Kleur lichtblauw

Dikte 0,5 mm

Blootstelling aan weersinvloeden 3 maanden

Verwerkingstemperatuur vanaf -10 °C

Temperatuurbestendigheid langdurig -40 °C tot +90 °C

Opslag koel en droog

Maak de on der grond voor het ver kle ven stof vrij met be hulp van een be zem, stof vod of pers lucht. Verlijming op be vroren 
ondergronden is niet mogelijk. Er mogen geen afstotende stoffen op de te verlijmen materialen aanwezig zijn (bijv. 
vetten of siliconen). Ondergronden moeten voldoende dragend zijn. Duurzame verlijming op alle pro clima banen 
(damprem- en luchtdichtingsbanen, anti-doorlekbanen evenals onderdak-, onderspan- en wandbeschotbanen) en 
PE-, PA-, PP-, aluminiumfolies voor realisatie van lucht- resp. winddichtheid. Verlijmingen en aansluitingen zijn ook 
mogelijk op geschaafd en gelakt hout, harde kunststoffen of metaal (bijv. buizen, ramen enz.), harde houtderivaatpla-
ten (spaan-, OSB- en BFU-, MDF- en houtvezel-onderdakplaten). Bij houtvezel-onderdakplaten voorbehandeling met 
TESCON PRIMER RP. De beste resultaten voor een veilige constructie worden bereikt op kwalitatief hoogwaardige on-
dergronden. De geschiktheid van de ondergrond dient vanuit eigen verantwoordelijkheid te worden gecontroleerd.

Technische gegevens

Leveringsvormen

Ondergronden

*Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur,  
présentant un risque de toxicité par inhala-
tion, sur une échelle de classe allant de A+  
(très faibles émissions) à C (fortes missions)

* Information sur le niveau d’émission de 
sub s tances volatiles dans l’air intérieur, pré-
sentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes missions)

De verlijmingen mogen niet op trekkrachten belast worden. Na verlijming van banen van folie of papier moeten lat-
ten het gewicht van het isolatiemateriaal opnemen.  Verlijming evt. door steunlatten ondersteunen. Kleefbanden ste-
vig vastwrijven. Op voldoende tegendruk letten. Wind-, luchtdichte of regenveilige verlijmingen zijn alleen realiseer-
baar op plooivrij aangebrachte dampremmen resp. onderdak-, onderspan en gevelbanen. Te hoge vochtigheid van de 
ruimtelucht snel permanent en consequent afzuigen. Evt. een bouwdroger plaatsen.

Tweede been vastplakken

Verwijder vervolgens de afdekfolie en kleef de band 
stapsgewijs met het tweede kleefbeen (bijv. op de dag-
kant) vast.

Hoeken vastplakken

In hoeken kan de kleefband uiterst snel en goed worden 
vastgekleefd met het 3D-binnenhoek-vormdeel TESCON 
INCAV. Het kleefbeen tot de benodigde lengte inkorten 
en in de sponning op het kozijn vastplakken.

Hoeken van muren vastplakken

De kleefband in verhouding 23/35 mm met afdekfolie in 
de hoek schuiven en het eerste been stapsgewijs vast-
kleven. Vervolgens de afdekfolie geleidelijk verwijderen 
en de 2de kleefstrook stapsgewijs vastplakken.

Bij ramen (in houtskeletbouw) – Tweede been 
vastkleven

Verwijder de afdekfolie van het tweede kleefbeen en ver-
lijm het tweede kleefbeen. Wrijf beide kleefbenen goed 
aan.

Eerste been vastplakken

Bij aansluiting op bouwelementen, bijv. hier een dakraam, 
kan de kleefband (met de kleefbenen 25/35 mm)  
een voudig met het afgedekte kleefbeen in de hoek  
geschoven worden, waarna u het niet afgedekte  
kleefbeen staps gewijs (bijv. op de sponning) vastkleeft.

De kleefband goed aanwrijven

Het verlijmde deel goed aanwrijven. Voor voldoende  
tegendruk zorgen. Voor uiterst effectief en handvrien-
delijk vastwrijven gebruikt u de aandrukhulp pro clima  
PRESSFIX.

Aansluiting met kort kleefbeen

De kleefband in de verhouding 12/38 mm gevouwen is 
ideaal voor aansluiting op bouwelementen die later maar 
beperkt worden afgedekt, bijv. met gipsplaten.

Bij ramen (in houtskeletbouw) - Eerste been 
vastkleven

Schuif het kleefbeen met afdekfolie in de hoek en kleef 
vervolgens het kleefbeen zonder afdekfolie stapsgewijs 
vast.

Tip

Wissel van breed naar smal

Normale instelling: de brede 
lijmlaag is niet afgedekt, de 
smalle lijmlaag wel.

Indien gewenst wisselt u 
(brede lijmlaag afgedekt, 
smalle lijmlaag niet). Maak 
hiervoor de afdekfolie los …

… en wikkel een hele slag af.

Verwerkingsvoorschriften

7 8

Art.-nr. GTIN Lengte Breedte VE VE / pallet
14780 4026639147806 30 m 50 mm 5 90

14779 4026639147790 30 m 50 mm 20 48

14777 4026639147776 30 m 60 mm 5 90

14778 4026639147783 30 m 60 mm 20 48
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TESCON VANA
Voor het verlijmen van de  
baanoverlappingen

PRESSFIX
Aan druk hulp

*Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur,  
présentant un risque de toxicité par inhala-
tion, sur une échelle de classe allant de A+  
(très faibles émissions) à C (fortes missions)

* Information sur le niveau d’émission de 
sub s tances volatiles dans l’air intérieur, pré-
sentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes missions)

Aansluitband voor de houtbouw met 3 kleefbenen

Aansluitband met 3 kleefbenen voor een luchtdichte verbinding van bodem- en plafondplaten met constructies van 
gelamineerd hout en houten stijlwandconstructies. Door het derde kleefbeen dicht u in 1 stap ook de kopse kant van  
gelamineerde wanden af, en vermijdt u de negatieve invloed van luchtkieren in de structuur van het (gelamineerde) hout
zelf.

✔✔ In slechts 1 stap zowel een luchtdichte hoekaansluiting als een barrière tegen de invloed van luchtkieren in  
 de structuur van het (gelamineerde) hout zelf
✔✔ Eenvoudige prefabricage en montage dankzij het derde kleefbeen
✔✔ Permanent betrouwbare luchtdichte aansluiting
✔✔ Het kleefbeen van 90 mm voor de hoekaansluiting kan oneffenheden tussen drempel en betonplaat overbruggen
✔✔ Kan 6 maanden aan de weersomstandigheden worden blootgesteld

Stof
Drager speciaal vlies van PP

Lijm watervaste SOLID-lijm

Scheidingslaag gesiliconiseerde PE-folie

Eigenschap Waarde
Kleur lichtblauw

Beenlengte 50 mm / 50 mm / 90 mm

Blootgesteld aan weersinvloeden 6 maanden

Verwerkingstemperatuur vanaf -10 °C

Temperatuurbestendigheid permanent -40 °C tot 90 °C

Opslag koel en droog

Maak de ondergrond voor het verkleven stofvrij met behulp van een bezem, stofvod of perslucht. Verlijming op bevroren 
ondergronden is niet mogelijk. Er mogen geen afstotende stoffen op de te verlijmen materialen aanwezig zijn (bijv. 
vetten of siliconen). Ondergronden moeten voldoende droog en dragend zijn. Een duurzame verlijming wordt bereikt 
op alle pro clima binnen- en buitenbanen, andere damprem- en luchtdichtingsbanen (bijv. PE-, PA-, PP-, aluminium-
folies) evenals onderdak- of wandbetimmeringsbanen (bijv. PP en PET).  
Verlijmingen en aansluitingen zijn mogelijk op geschaafd en gelakt hout, harde kunststoffen of metaal (bijv. buizen, 
ramen enz.), harde houtderivaatplaten (spaan-, OSB- en BFU-, MDF- en houtvezel-onderdakplaten). Bij de verlijming 
van houtderivaat-onderdakplaten en op gladde minerale ondergronden is voorbehandeling met TESCON PRIMER RP 
vereist. Beton- of pleisterondergronden mogen niet afzanden. De beste resultaten voor een veilige constructie wor-
den op kwalitatief hoogwaardige ondergronden bereikt. Er dient op eigen verantwoordelijkheid te worden gecontro-
leerd of de ondergrond geschikt is. Evt. zijn proefverlijmingen aan te bevelen. Bij niet-dragende ondergronden wordt 
voor behandeling met TESCON PRIMER RP aanbevolen. 

Voordelen

Leveringsvorm

Ondergronden

Technische gegevens

Verwerkingsvoorschriften

Werkingsprincipe

TESCON CROSSEAL beschikt over drie kleefbandbenen 
voor montage in hoeken bij wand- en dakelementen.  
Het zorgt daarmee voor een permanente en betrouwbare 
afsluiting van potentiële stromingskanalen.

Verlijmen aan onderkant wand

Sla de band om, verlijm het tweede 50 mm-been met de  
onderkant van de wand en wrijf stevig vast. Potentiële 
stromingskanalen die ontstaan door later optredende scheu- 
 ren, worden zo permanent en betrouwbaar afgesloten.

Integratie van ankers

Knip in de buurt van bevestigingsankers het derde been 
links en rechts in en verlijm het been met TESCON  
CROSSEAL op de bodemplaat/het plafond. Lijm ver-
volgens TESCON VANA over het ankergebied.

Problematische plekken wand

In wanden van gelamineerd hout ontstaan scheuren vaak 
pas na de montage en is het moeilijk vooraf in te schatten 
waar en in welke mate ze ontstaan. Bij aansluitverlij-
mingen met conventionele kleefbanden kunnen er door 
deze scheuren/lengtenaden ongewenste/onvoorziene 
luchtlekken ontstaan.

Verlijming op het wandoppervlak

Verlijm TESCON CROSSEAL met een 50 mm-been op het 
wandoppervlak en wrijf stevig vast, bijv. met de aan - 
drukhulp pro clima PRESSFIX.

Aansluiting wand op bodemplaat/plafond

Zorg na het stellen van de wand voor een luchtdichte 
aansluiting door het derde, langere been op de bodem-
plaat/het plafond te verlijmen. Ondergrond indien nodig 
voorbehandelen met TESCON PRIMER RP.

De verlijmingen mogen niet op trekkrachten belast worden. Kleefbanden stevig vastwrijven. Voor voldoende tegen-
druk zorgen. Te hoge ruimteluchtvochtigheid snel en consequent afzuigen. Evt. een bouwdroger plaatsen.

Randvoorwaarden

Art.-nr. GTIN Lengte Breedte VE VE / pallet
16432 4026639164322 30 m 140 mm 1 135
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»De extra kleefstroken bij de SL-D en EXO-D 
maken dat aansluitingen op ramen en deuren 
eenvoudiger en met minder fouten kunnen 
worden aangebracht. Een goede zaak voor  
goede meetresultaten.«  
THOMAS KRETZSCHMAR, BLOWERDOOR-SPECIALIST

24 25

Volvlaks klevende overpleisterbare raamaansluitband 
voor binnen, met extra dubbelzijdige kleefstrook

✔✔ Aanbrengen op ZIJ-kant raamprofiel  
 (met dubbelzijdige kleefband)
✔✔ Dampremmend (voor plaatsing aan warme 

 zijde isolatie)
✔✔ Extreme kleefkracht met beproefde SOLID lijm.  

 Ook voor minerale ondergronden.
✔✔ Volvlaks klevend
✔✔ Overpleisterbaar
✔✔ Meerdere afdekstroken voor eenvoudige plaatsing

Volvlaks klevende overpleisterbare raamaansluitband 
voor buiten, met extra dubbelzijdige kleefstrook

✔✔ Toepasbaar op ZIJ-kant raamprofiel
✔✔ Damp open (voor plaatsing aan koude zijde isolatie)
✔✔ Extreme kleefkracht met beproefde SOLID lijm.  

 Ook op minerale ondergronden.
✔✔ Volvlaks klevend
✔✔ Overpleisterbaar
✔✔ Meerdere afdekstroken voor eenvoudige plaatsing
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Systeemmodules

CONTEGA SOLIDO EXO-D
Volvlaks klevende overpleisterbare 
raamaansluitband voor buiten met 
extra dubbelzijdige kleefstrook

EXTOSEAL ENCORS
Waterafvoerende aansluitkleef-
band met hoge kleefkracht

Volvlaks klevende overpleisterbare raamaansluitband voor binnen, met extra dubbelzijdige kleefstrook

De volvlaks klevende en overpleisterbare aansluitkleefband CONTEGA SOLIDO SL-D zorgt aan de binnenzijde voor een 
luchtdichte en dampremmende aansluiting van ramen en deuren op omliggende elementen van hout en minerale onder-
gronden, zoals beton en metselwerk. De geïntegreerde extra dubbelzijdige kleefstrook zorgt voor een eenvoudige 
aansluiting op de zijkant ramen en deuren. De afgeplakte voeg is onmiddellijk luchtdicht en de verbinding kan worden 
belast. Het vlies kan conform onze bewerkingsinstructies eenvoudig worden overgepleisterd. Deze verlijmingen voldoen 
aan de vereisten van DIN 4108-7, SIA 180 en OENORM B 8110-2.

✔✔ Aanbrengen op ZIJ-kant raamprofiel (met dubbelzijdige kleefband)
✔✔ Dampremmend (voor plaatsing aan warme zijde isolatie)
✔✔ Extreme kleefkracht met beproefde SOLID lijm. Ook voor minerale ondergronden.
✔✔ Volvlaks klevend
✔✔ Overpleisterbaar
✔✔ Meerdere afdekstroken voor eenvoudige plaatsing

Stof
Drager PP-dragervlies, speciaal membraan van PP-copolymeer

Lijm aangepaste, watervaste SOLID lijm / speciaal acrylaat lijm

Afdeklaag enkel, resp. dubbel gedeelde, gesiliconiseerde PE-folie

Eigenschap Norm / Voorschrift Waarde
Kleur wit

sd-waarde EN 1931 2,8 m

overpleisterbaar ja

Verwerkingstemperatuur vanaf -10 °C

Temperatuurbestendigheid bestendig van -40 °C tot +90 °C

Opslag koel en droog

Maak de ondergrond voor het verkleven stofvrij met behulp van een bezem, stofvod of perslucht. Oneffen minerale 
ondergronden evt. met een cementering egaliseren. Verlijming op bevroren ondergronden is niet mogelijk. Er mogen 
geen afstotende stoffen op de te verlijmen materialen aanwezig zijn (bijv. vetten of siliconen). Ondergronden moeten 
voldoende droog en dragend zijn. Een duurzame verlijming wordt bereikt op alle pro clima binnenbanen, andere dam-
prem- en luchtdichtingsbanen (bijv. PE-, PA-, PP-, aluminiumfolies). Verlijming is mogelijk op geschaafd en gelakt 
hout, harde kunststoffen, harde houtderivaatplaten (spaan-, OSB- en BFU-platen) evenals op minerale ondergronden, 
zoals bijv. beton, snelbouwsteen en metselwerk. De beste resultaten voor een veilige constructie worden op kwalita-
tief hoogwaardige ondergronden bereikt. Er dient op eigen verantwoordelijkheid te worden gecontroleerd of de on-
dergrond geschikt is. Evt. zijn proefverlijmingen aan te bevelen. Bij niet-dragende ondergronden wordt voorbehande-
ling met TESCON PRIMER RP aanbevolen.

Voordelen

Ondergronden

Leveringsvormen

Technische gegevens

*Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur,  
présentant un risque de toxicité par inhala-
tion, sur une échelle de classe allant de A+  
(très faibles émissions) à C (fortes missions)

* Information sur le niveau d’émission de 
sub s tances volatiles dans l’air intérieur, pré-
sentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes missions)

➔➔

De verlijmingen mogen niet op trekkrachten belast worden. Kleefbanden stevig vastwrijven. Voor voldoende tegendruk 
zorgen. Luchtdichte verlijmingen zijn alleen realiseerbaar door middel van een ononderbroken, plooivrij aangebrachte 
aansluitband. Te hoge ruimteluchtvochtigheid snel en consequent afzuigen. Evt. een bouwdroger plaatsen.

Randvoorwaarden

Op kozijn verlijmen 

Begin in de hoek van het kozijn met verlijmen. Breng de 
band eerst ca. 2 cm aan op het horizontale deel van het 
kozijn en verlijm de kleefstrook op het kozijn. Haal de 
band over de kozijnhoeken en verlijm op het verticale 
deel van het kozijn. Trek de scheidingsfolie er stapsgewijs 
vanaf.

1

Met uitzettingsvouw op dagkant verlijmen

Maak de tweede (brede) strook scheidingsfolie los en 
verlijm de band stapsgewijs op de dagkant. Begin in de 
hoeken met het verlijmen van de dagkant. Maak een 
uitzettingsvouw zodat bewegingen in de constructie kan 
worden opgevangen. Verlijm tot in de volgende hoek.

2

Hoeken verlijmen 

Verlijm de band in de hoeken met minstens 2 cm over - 
lapping. 

3

Situatie 2 (voor CONTEGA SOLIDO SL): 
Raam is al gemonteerd

Aan de zijkant op het kozijn verlijmen 

Trek de stroken scheidingsfolie aan de bedrukte kant los, 
plaats aan de zijkant op het kozijn en verlijm stapsge-
wijs. Daarbij dient de bedrukte kant van de band richting 
het raam (naar boven) te wijzen. 

Hoeken vormen 

Laat CONTEGA SOLIDO SL-D in de hoeken ca. 2 cm 
(lengte van de hoekdiagonaal van de voeg) opstaan en 
vorm de hoekvouw. 

In de dagkant verlijmen en aanwrijven 

Trek de strook scheidingsfolie van de membraankant (on - 
bedrukte kant) en verlijm de band stapsgewijs op de 
dagkant. Maak een uitzettingsvouw zodat bewegingen in 
de constructie kunnen worden opgevangen. Wrijf de 
kleefband stevig aan, bijv. met de aandrukhulp pro clima 
PRESSFIX.

1

2

Situatie 1 (voor CONTEGA SOLIDO SL-D): 
Voordat het raam wordt gemonteerd

3

Verwerkingsvoorschriften

Art.-nr. GTIN Lengte Breedte VE VE / pallet
16038 4026639160386 30 m 80 mm 8 36

15985 4026639159854 30 m 100 mm 8 36
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Systeemmodules

CONTEGA SOLIDO SL-D
Volvlaks klevende overpleisterbare 
raamaansluitband voor binnen, met 
extra dubbelzijdige kleefstrook

EXTOSEAL ENCORS
Waterafvoerende aansluitkleef-
band met hoge kleefkracht

Volvlaks klevende overpleisterbare raamaansluitband voor buiten, met extra kleefzone aan de vlieszijde

De volvlaks klevende en overpleisterbare aansluitkleefband CONTEGA EXO-D zorgt aan de buitenzijde voor een 
winddichte en diffusie toelatende aansluiting van ramen en deuren op omliggende elementen van hout en minerale 
ondergronden, zoals beton en metselwerk. De geïntegreerde extra dubbelzijdige kleefstrook zorgt voor een eenvoudige 
verlijming op de zijkant van ramen en deuren. De afgeplakte voeg is onmiddellijk winddicht en de verbinding kan worden 
belast. Het vlies kan conform onze bewerkingsinstructies eenvoudig worden overgepleisterd.

✔✔ Toepasbaar op ZIJ-kant raamprofiel
✔✔ Damp open (voor plaatsing aan koude zijde isolatie)
✔✔ Extreme kleefkracht met beproefde SOLID lijm. Ook op minerale ondergronden.
✔✔ Volvlaks klevend
✔✔ Overpleisterbaar
✔✔ Meerdere afdekstroken voor eenvoudige plaatsing

Stof
Drager PP-dragervlies, speciaal membraan van PP-copolymeer

Lijm aangepaste, watervaste SOLID lijm / speciaal acrylaat lijm

Afdeklaag enkel, resp. dubbel gedeelde, gesiliconiseerde PE-folie

Eigenschap Norm / Voorschrift Waarde
Kleur zwart

sd-waarde EN 1931 0,7 m

Blootgesteld aan weersinvloeden 3 maanden

Waterkolom EN 20811 > 2.500 mm

overpleisterbaar ja

Verwerkingstemperatuur vanaf -10 °C

Temperatuurbestendigheid bestendig van -40 °C tot +90 °C

Opslag koel en droog

Maak de ondergrond voor het verkleven stofvrij met behulp van een bezem, stofvod of perslucht. Oneffen minerale on-
dergronden evt. met een cementering egaliseren. Verlijming op bevroren ondergronden is niet mogelijk. Er mogen geen 
afstotende stoffen op de te verlijmen materialen aanwezig zijn (bijv. vetten of siliconen). Ondergronden moeten voldo-
ende droog en dragend zijn. Een duurzame verlijming wordt bereikt op alle pro clima buitenbanen en andere onderdak- 
of wandbetimmeringsbanen (bijv. PP en PET).
Verlijming is mogelijk op geschaafd en gelakt hout, harde kunststoffen, harde houtderivaatplaten (spaan-, OSB- en BFU-
platen) evenals op minerale ondergronden, zoals bijv. beton, snelbouwsteen en metselwerk. De beste resultaten voor een 
veilige constructie worden op kwalitatief hoogwaardige ondergronden bereikt. Er dient op eigen verantwoordelijkheid te 
worden gecontroleerd of de ondergrond geschikt is. Evt. zijn proefverlijmingen aan te bevelen. Bij niet-dragende onder-
gronden wordt voorbehandeling met TESCON PRIMER RP aanbevolen.

Voordelen

Ondergronden

Leveringsvormen

Technische gegevens

De verlijmingen mogen niet op trekkrachten belast worden. Kleefbanden stevig vastwrijven. Voor voldoende tegen-
druk zorgen. Slagregendichte of winddichte verlijmingen zijn alleen realiseerbaar door middel van een ononder-
broken, plooivrij aangebrachte aansluitband.

Randvoorwaarden

➔ ➔

Op kozijn verlijmen 

Trek de smalle strook scheidingsfolie aan de membraan-
kant (onbedrukte kant) ca. 5-10 cm ervan af. Begin in de 
hoek van het kozijn met verlijmen. Breng de band eerst 
ca. 2 cm aan op het horizontale deel van het kozijn en 
verlijm de kleefstrook op het kozijn. Haal de band over 
de kozijnhoeken en verlijm op het verticale deel van het
kozijn. Trek de scheidingsfolie er stapsgewijs vanaf.

Met uitzettingsvouw op dagkant verlijmen

Maak de tweede (brede) strook scheidingsfolie los en verlijm 
de band stapsgewijs op de dagkant. Begin in de hoeken met 
het verlijmen van de dagkant. Maak een uitzettingsvouw 
zodat bewegingen in de constructie kan worden opgevangen.

Raam rondom en over de hoeken verlijmen 

Verlijm op dezelfde manier het resterende raam (kozijn  
en dagkant). Let erop dat de hoeken met minstens 2 cm. 
overlapping worden verlijmd. De verlijming moet onon-
derbroken wind- en slagregendicht zijn.

1

2

3

Situatie 2 (voor CONTEGA SOLIDO EXO): 
Raam is al gemonteerd

Aan de zijkant op het kozijn verlijmen

Trek de stroken scheidingsfolie aan de bedrukte kant los,
plaats aan de zijkant op het kozijn en verlijm stapsge-
wijs.
Daarbij dient de bedrukte kant van de band richting het 
raam (naar boven) te wijzen.

Hoeken vormen 

Laat CONTEGA SOLIDO EXO-D in de hoeken ca. 2 cm 
(lengte van de hoekdiagonaal van de voeg) opstaan en 
vorm de hoekvouw.

CONTEGA SOLIDO EXO-D in de dagkant verlijmen 
en aanwrijven 

Trek de strook scheidingsfolie van de membraankant
(onbedrukte kant) en verlijm de band stapsgewijs op de 
dagkant. Maak een uitzettingsvouw zodat bewegingen 
in de constructie kunnen worden opgevangen. Wrijf de 
kleefband stevig aan, bijv. met de aandrukhulp pro clima 
PRESSFIX. Onderdorpel aanbrengen (EXTOSEAL ENCORS).

1

2

3

Sit. 1 (voor CONTEGA SOLIDO EXO-D): 
Voordat het raam wordt gemonteerd

Verwerkingsvoorschriften

Art.-nr. GTIN Lengte Breedte VE VE / pallet
16135 4026639161352 30 m 80 mm 8 36

16136 4026639161369 30 m 100 mm 8 36
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Winddichtung außenWinddichtung außen

Neuheiten 2015 / 16Neuheiten 2015 / 1630 31

WILLFIX® 

Buisdoorvoer met flens voor lucht- en winddichte 
aansluiting op drukvaste dakisolatie

✔✔ Precies passende openingen – geen niet- 
 geïsoleerde holle ruimtes in de isolatielaag
✔✔ Sluit betrouwbaar aan op de inwendige damprem-  

 en luchtdichtingsbaan
✔✔ Voor buizen Ø 100-120 mm
✔✔ Voor isolatiediktes van 80-300 mm
✔✔ Nauwkeurige, betrouwbare en tijdsbesparende  

 installatie

Enkelzijdig klevende, met acrylaat gemodificeerde 
butylrubberband als nageldichtingsband

✔✔ Tot -10 °C verwerkbaar dankzij met acrylaat  
 gemodificeerd butylrubber
✔✔ Eenvoudige voormontage op tengellat mogelijk
✔✔ Tengellat eenvoudig op het dak te positioneren  

 dankzij PE-dragerfolie
✔✔ Permanent dichte nageldoorvoeren dankzij  

 vloeibare eigenschappen butylrubber
✔✔ Geschikt voor tijdelijke afdekking conform  

 productinformatieblad van ZVDH

Zelfklevende patch met easy-off-functionaliteit  
voor verlijming op moeilijk toegankelijke plaatsen

✔✔ De doordachte scheidingsfolie zorgt voor een  
 eenvoudige, snelle en schone verlijming  
 van moeilijk toegankelijke plekken
✔✔ De scheidingsfolie wordt pas verwijderd als de  

 zelfklevende patch op de juiste plek is  
 gepositioneerd
✔✔ Snede van de scheidingsfolie kan afhankelijk van  

 de situatie worden aangepast
✔✔ Voegen kunnen betrouwbaar worden verlijmd
✔✔ Kan 6 maanden aan de weersomstandigheden  

 worden blootgesteld
✔✔ Watervaste lijm

Voor een eenvoudige en professionele verwerking: 
WILLFIX gereedschapset in een stevige transport-
koffer

»Ventilatiebuizen door de dakisolatie voeren  
was vroeger altijd een hels karwei. Met de  
WILLFIX® heb ik nu eindelijk een eenvoudige  
en praktische oplossing bij de hand.«  
STEFAN ZIMMERMANN, TIMMERMAN
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Systeemmodules

DASAPLANO 0,50
Luchtdichtingsbaan voor dakreno-
vatie aan de buitenzijde tussen
twee isolatielagen

DASAPLANO 0,01 
Luchtdichtingsbaan voor dakreno-
vatie aan de buitenzijde tussen
twee isolatielagen

DASATOP
Snelle en gemakkelijke Suband-
Top-dakrenovatie van buitenaf

Patch voorbereiden

Bij het aanbrengen in hoeken kunt u de afdekfolie vooraf 
met een stanleymes tot aan de patch insnijden en zo 
voor een passende vouwvorm zorgen. Wanneer de afdek-
folie later wordt verwijderd, wordt deze snede vanzelf op 
de pleister voortgezet.

Patch vooraf vastzetten

Trek een stukje van de afdekfolie los, maak een paar  
millimeter van de zijkant vast aan de ondergrond en wrijf 
stevig aan.

Stevig aanwrijven

Wrijf TESCON SANAPATCH stevig aan, bijv. met het hulp - 
middel PRESSFIX van pro clima of met de hand.

Werkwijze

Vouw de afdekstrook dubbel langs de achterkant van de 
TESCON SANAPATCH.

Patch positioneren 

Maak de ondergrond schoon en bereid deze voor. TESCON 
SANAPATCH voorvouwen en op de juiste plek in de te  
verlijmen tussenruimte plaatsen.

Strook afdekfolie verwijderen

Houd de patch met één hand op zijn plek. Trek  
tegelijkertijd met de andere hand het opstaande deel  
van de strook afdekfolie ervan af. Verwijder alle overige 
stroken zoals aangegeven.

1
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De verlijmingen mogen niet op trekkrachten belast worden. Na het verlijmen van dampremmen moeten latten het 
gewicht van de isolatiestof opnemen. Verlijmingen evt. door steunlatten ondersteunen! Kleefbanden stevig vast-
wrijven. Voor voldoende tegendruk zorgen. Wind-, luchtdichte of regendichte verlijmingen zijn alleen realiseerbaar op 
plooivrij aangebrachte dampremmen resp. onderdak- en gevelbanen. Te hoge ruimteluchtvochtigheid snel en conse-
quent afzuigen. Evt. een bouwdroger plaatsen.

Randvoorwaarden

Verwerkingsvoorschriften

Zelfklevende patch met easy-off-functionaliteit voor verlijming op moeilijk toegankelijke plaatsen

Zelfklevende pleister met easy-off-functionaliteit voor het verlijmen en afdichten van zeer nauwe, moeilijk toe-
gankelijke plekken. TESCON SANAPATCH wordt eerst gepositioneerd op de juiste plek. Pas dan wordt de opstaande 
easy-off-scheidingsfolie eraf getrokken. Hierdoor is een eenvoudige, snelle en schone verlijming mogelijk.
Toepassing bijv. voor
• het aansluitgedeelte van de gording met de ringbalk onder de spantbenen bij de dakrenovatie van buitenaf
• buizen die zeer nauw aansluiten op aangrenzende onderdelen
• in de buurt van inkepingen etc.

✔✔ De doordachte scheidingsfolie zorgt voor een eenvoudige, snelle en schone verlijming van moeilijk toegankelijke  
 plekken
✔✔ De scheidingsfolie wordt pas verwijderd als de zelfklevende patch op de juiste plek is gepositioneerd
✔✔ Snede van de scheidingsfolie kan afhankelijk van de situatie worden aangepast
✔✔ Voegen kunnen betrouwbaar worden verlijmd
✔✔ Kan 6 maanden aan de weersomstandigheden worden blootgesteld
✔✔ Watervaste lijm

Stof
Drager speciaal vlies van PP

Lijm watervaste SOLID-lijm

Scheidingslaag gesiliconiseerde PE-folie

Eigenschap Waarde
Kleur lichtblauw

Blootgesteld aan weersinvloeden 6 maanden

Verwerkingstemperatuur vanaf -10 °C

Temperatuurbestendigheid permanent -40 °C tot +90 °C

Opslag koel en droog

Maak de ondergrond voor het verkleven stofvrij met behulp van een bezem, stofvod of perslucht. Verlijming op bevro-
ren ondergronden is niet mogelijk. Er mogen geen afstotende stoffen op de te verlijmen materialen aanwezig zijn 
(bijv. vetten of siliconen). Ondergronden moeten voldoende droog en dragend zijn. Een duurzame verlijming wordt 
bereikt op alle pro clima binnen- en buitenbanen, andere damprem- en luchtdichtingsbanen (bijv. PE-, PA-, PP-,
aluminiumfolies) evenals onderdak- of wandbetimmeringsbanen (bijv. PP en PET).
Verlijmingen en aansluitingen zijn mogelijk op geschaafd en gelakt hout, harde kunststoffen of metaal (bijv. buizen, 
ramen enz.), harde houtderivaatplaten (spaan-, OSB- en BFU-, MDF- en houtvezel-onderdakplaten). Bij de verlijming 
van houtderivaat-onderdakplaten en op gladde minerale ondergronden is voorbehandeling met TESCON PRIMER RP 
vereist. Beton- of pleisterondergronden mogen niet afzanden. De beste resultaten voor een veilige constructie wor-
den op kwalitatief hoogwaardige ondergronden bereikt. Er dient op eigen verantwoordelijkheid te worden gecontro-
leerd of de ondergrond geschikt is. Evt. zijn proefverlijmingen aan te bevelen. Bij niet-dragende ondergronden wordt 
voorbehandeling met TESCON PRIMER RP aanbevolen.

Voordelen

Ondergronden

Leveringsvormen

Technische gegevens

Art.-nr. GTIN Lengte Breedte VE
16374 4026639163745 130 mm 100 mm 25
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Systeemmodules

SOLITEX UD
3-laagse onderdak- en onder-
spanbaan

SOLITEX MENTO-serie
In 3- resp. 4-lagen opgebouwde 
onderdakfolies

SOLITEX PLUS
4-laagse, gewapende, ultradiffusie-
open onderdak- en onderspanbaan

Enkelzijdig klevende, met acrylaat gemodificeerde butylrubberband als nageldichtingsband

Enkelzijdig klevende nageldichtingsband onder de tengellaten bij schuine dakconstructies. TESCON NAIDECK mono is 
geschikt voor de constructie van tijdelijke afdekkingen.

✔✔ Tot -10 °C verwerkbaar dankzij met acrylaat gemodificeerd butylrubber
✔✔ Eenvoudige voormontage op tengellat mogelijk
✔✔ Tengellat eenvoudig op het dak te positioneren dankzij PE-dragerfolie
✔✔ Permanent dichte nageldoorvoeren dankzij vloeibare eigenschappen butylrubber
✔✔ Geschikt voor tijdelijke afdekking

Stof
Drager elastische PE-dragerfolie

Lijm butylrubber met acrylaat gemodificeerd

Scheidingslaag gesiliconiseerde PE-folie

Eigenschap Waarde
Kleur Butylrubber: grijs, folie: zwart

Dikte 1,1 mm

Verwerkingstemperatuur -10 °C tot +35 °C

Temperatuursbestendigheid permanent -20 °C tot +80 °C

Opslag koel en droog

Maak de ondergrond voor het verkleven stofvrij met behulp van een bezem, stofvod of perslucht. Verlijming op  
bevroren ondergronden is niet mogelijk. Er mogen geen afstotende sto en op de te verlijmen materialen aanwezig
zijn (bijv. vetten of siliconen). Ondergronden moeten voldoende droog en dragend zijn.
TESCON NAIDECK mono kan voor alle buitenbanen van pro clima, andere onderdak-/onderspanbanen en gevelfolies 
(bijv. van PP en PET) en MDF- en houtvezelonderdakplaten worden gebruikt. De beste resultaten voor een veilige 
constructie bereikt men op vlakke ongestructureerde ondergronden.

Ondergronden

Voordelen

Leveringsvormen

Technische gegevens

Maatregelen ter voorkoming van perforatie zijn alleen met plooivrij gelegde onderdakbanen (zowel klasse 1/2 ZVDH 
als klasse 3-5 ZVDH) en onderspanbanen mogelijk. Bij de verwerking zijn dag- en nachttemperaturen van >5 °C  
vereist.

Randvoorwaarden

TESCON NAIDECK mono wordt ononderbroken tussen de tengellatten en onderdakbanen geplaatst. Dit zorgt ervoor 
dat na het indelen van de lattenafstand ook de spijkers of schroeven van de draaglatten afgedicht zijn. Verlijming kan 
op de tengellat of op de af te dichten ondergrond gebeuren. Wrijf de kleefbanden goed vast. Let op dat er voldoende 
tegendruk is. Watergeleidende verlijmingen zijn alleen mogelijk op plooivrij gelegde banen. 

Band vastlijmen

Breng de nageldichtingsband aan in het midden op de 
tengellat of op de af te dichten buitenbaan en verlijm de 
band stapsgewijs.

TESCON NAIDECK mono - permanent

TESCON NAIDECK mono is voorzien van een butyllijm 
met zeer goede vloeibare eigenschappen. Deze lijm wordt 
met de spijkers of schroeven in het gat getrokken, waar-
door het gat wordt afgedicht.

Tengellat positioneren en bevestigen

Positioneer de tengellat en bevestig deze volledig met 
spijkers of schroeven. De tengellat en TESCON NAIDECK 
mono moeten met de juiste druk over het hele oppervlak 
tegen de buitenbaan worden aangedrukt. Klaar. 

Wrijf de band goed vast

Met pro clima PRESSFIX kunt u aanwrijven zonder uw 
handen te belasten.

1 2

3 4

Verwerkingsvoorschriften

*Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur,  
présentant un risque de toxicité par inhala-
tion, sur une échelle de classe allant de A+  
(très faibles émissions) à C (fortes missions)

* Information sur le niveau d’émission de 
sub s tances volatiles dans l’air intérieur, pré-
sentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes missions)

Art.-nr. GTIN Lengte Breedte VE VE / pallet
16441 4026639164414 20 m 50 mm 6 60

16442 4026639164421 20 m 50 mm 12 28
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Buisdoorvoer met flens voor kierloze lucht- en winddichte aansluiting op drukvaste dakisolatie
WILLFIX®

Voor het nauwkeurig en duurzaam aanbrengen van lucht- en winddichte buisdoorvoeren in dakisolatie van drukvaste
isolatiestoffen als houtvezel, EPS en PUR.

✔✔ Precies passende openingen – geen niet-geïsoleerde holle ruimtes in de isolatielaag
✔✔ Sluit betrouwbaar aan op de inwendige damprem- en luchtdichtingsbaan
✔✔ Voor buizen Ø 100-120 mm
✔✔ Voor isolatiediktes van 80-300 mm
✔✔ Nauwkeurige, betrouwbare en tijdsbesparende installatie

Stof
Materiaal PVC/PP

Eigenschap Waarde
Kleur zwart

Buitendiameter 110 mm resp. 125 mm

Binnendiameter 125 mm

Isolatiedikte 80 - 300 mm

Brandgedrag E

Temperatuurbestendigheid -40 °C tot +80 °C

Buiten: drukvaste isolatieplaten, bijv. houtvezelplaten (met of zonder onderdakbaan), EPS en PUR.
Binnen: vaste ondergrond van houten beschotten of houtderivaatplaten

Ondergronden

De vereiste doorvoeren kunnen alleen worden gemaakt met WILLFIX-montagegereedschap. Daarnaast is een krachtige 
rechts en links draaiende boormachine met extra handgreep nodig om een gat te boren in het isolatiemateriaal en 
het inwendige beschot. Bij het boren mag het maximale toerental van 80 omwentelingen per minuut niet worden 
overschreden. De onderkant van het isolatiemateriaal moet zijn voorzien van een damprem- en luchtdichtingsbaan 
(bijv. pro clima DA of INTESANA) of van luchtdicht verlijmde houtderivaatplaten voor het luchtdicht bevestigen van 
de manchet. De luchtdichte aansluiting aan de binnenkant kan eenvoudig worden gerealiseerd met de aansluitlijm op 
rol voor luchtdichting ORCON LINE.
Onderdakbanen kunnen winddicht worden aangesloten met de aansluitlijm ORCON F. Houtvezelonderdakplaten moe-
ten eerst met TESCON PRIMER RP worden voorbehandeld. Daarna kan de watervaste allround-kleefband TESCON 
VANA worden aangebracht. In beide gevallen dient er boven de WILLFIX een foliegoot te worden gevormd om vocht 
naar de aangrenzende tengellattensectie te leiden.

Randvoorwaarden

Voordelen

Leveringsvormen

Technische gegevens

Diepteaanslag monteren

Stel de boordiepte in = dikte isolatiemateriaal - 1 cm. 
Monteer de diepteaanslag in de boorkroon en zet de 
fixeerschroef stevig vast. Controleer na montage of de 
diepte goed is ingesteld. Tip: ter oriëntatie kunt u aan de 
buitenkant van de boorkroon de te boren diepte markeren. 

Draai de spiraalvormige trekker in het isolatiemateriaal  
en trek het isolatiemateriaal eruit. Verwijder de restanten 
van het isolatiemateriaal met de langsruwbeitel. Als het 

isolatiemateriaal aan de onderkant is gelamineerd, moet 
deze laag eveneens worden verwijderd. Let op dat u de 
damprem niet beschadigt!

Damprem en beplanking doorboren

Doorboor met draairichting links de damprem met een 
133 mm-gatzaag en zaag vervolgens met draairichting 
rechts door de beplanking.

Manchet plaatsen

Plaats de manchet en breng de aansluitlijm ORCON F aan 
op de onderkant van de bovenste flens. Zet van onderaf 
vast met de borgmoer.

Onderdakbaan en isolatieplaat doorboren 

Boor met draairichting links door de onderdakbaan en 
vervolgens met draairichting rechts door de isolatie tot 
aan de diepteaanslag. Tip: door met de boorkroon meer-
dere keren op en neer te bewegen, gaat de centerpunt 
eenvoudiger door de binnenste beplanking.

Manchet voorbereiden

Breng de aansluitlijm ORCON LINE aan op de onderste 
flens.

Op de onderdakbaan aansluiten

Plaats de bovenste flens vlak op de onderdakbaan. Trek 
de kabelbinders stap voor stap aan en fixeer zo de man-
chet. Waterafvoer in de breedterichting aansluiten. Zorg 
dat de waterafvoer in de breedterichting boven de door-
voer aansluit op de aangrenzende tengellattensectie.
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Verwerkingsvoorschriften

1  Winddichting  
2  Luchtdichting  
3  Trapsgewijs gat 
4  Drukvast isolatiemateriaal
5  WILLFIX Manchet

1

2

3 4

5

Isolatiemateriaal / Resten isolatiemateriaal verwijderen

Art.-nr. GTIN Lengte voor buizen Ø VE VE / pallet
16470 4026639164704 voor 300 mm 110/125 mm 1 -

16471 4026639164711 voor 300 mm 110/125 mm 10 12
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Nieuwe Leveringsvormen

Deze 3-laagse onderdakbaan is nu ook leverbaar met breedte 3m.

De SOLITEX FRONTA WA  is nu ook leverbaar als SOLITEX FRONTA WA connect met 2 geïntegreerde zelfkleefzones.

SOLITEX MENTO® 3000 

SOLITEX FRONTA® WA 

Art.-nr. GTIN Rollengte Rolbreedte Oppervlak Rolgewicht VE VE / pallet
16321 4026639163219 50 m 3,00 m 150 m2 22 kg 1 20

Art.-nr. GTIN Rollengte Rolbreedte Oppervlak Rolgewicht VE VE / pallet
16318 4026639163189 50 m 1,50 m 75 m2 7,5 kg 1 20

Nieuwe VE / Kwaliteit

Door de kunststoffles in te drukken, ontstaat er een nevel die met onderdruk luchtstromingen zichtbaar maakt bij lucht- 
 dichtheidstesten. Een fles is voldoende voor ca. 150-250 toepassingen. Door het mengsel te schudden, kan er meer mist 
worden geproduceerd.

✔✔ Direct klaar voor gebruik
✔✔ De fles is afgesloten onbeperkt houdbaar
✔✔ Koude nevel – geen gevaar op perforaties in de luchtdichtingslaag
✔✔ Klein, broekzakformaat
✔✔ Levert veel op

Art-nr. GTIN VE
16533 4026639165336 1

Technische gegevens

Stof
Poeder Speciaal mengsel van siloxanen

Eigenschap Waarde
Kleur wit

Verwerkingstemperatuur vanaf -10 °C

Temperatuurbestendigheid permanent -40 °C tot +90 °C

Opslag koel en droog

SMOKE BOTTLE
Mistgenerator voor het controleren van de kwaliteit van luchtdichtingslagen

Leveringsvorm

✔✔ Boorkroon ø 170 mm, bruikbare lengte ca. 300 mm
✔✔ Diepteaanslag met snijdende centerpunt
✔✔ Inbussleutel 3 mm met dwars handvat
✔✔ Spiraalvormige trekker 400 mm
✔✔ Langsruwbeitel met dwars handvat
✔✔ Boorkroon ø 133 mm met 300 mm verlenging
✔✔ Vlakke kwast (niet afgebeeld)
✔✔ Dopsleutel 7 mm

Inhoud

WILLFIX® Gereedschapset

Leveringsvorm

Professionele 8-delige gereedschapset in een stevige transportkoffer van stootvast kunststof. Voor een vakkundige en 
eenvoudige montage van de WILLFIX-buisdoorvoer bij dakisolaties van drukvaste isolatiestoffen als houtvezel, EPS en 
PUR.

Art.-nr. GTIN Breedte Diepte Hoogte VE
16472 4026639164728 54 cm 36 cm 41 cm 1
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Workshops

pro clima biedt een bijscholingsprogramma op verschei-
dene niveaus aan, dat specifiek is afgestemd op de voor-
kennis, capaciteiten en doelstellingen van elke individu-
ele deelnemer.
Aarzel niet en bekijk ons aanbod. U zult professionele, 
voortreffelijke workshops ontdekken die tegelijk theo-
retisch en praktisch zijn, met talrijke nieuwigheden en 
gedetailleerde, zeer nuttige achtergrondinformatie.

✔✔ compact
✔✔ professioneel
✔✔ up-to-date

Theoretische inhoud
Aan de hand van concrete voorbeelden laten de trainers u kennismaken met de
gevolgen van een gebrekkige luchtdichtheid voor het gebouw zelf en zijn bewoners.
Zij reiken u oplossingen aan voor het ontwerp en de uitvoering van structuren die
tegen schade bestand zijn, zowel voor nieuwe als voor gerenoveerde gebouwen.

Praktijkworkshop in het vormingscentrum 
In de praktijksessies van pro clima wordt u de gelegenheid geboden te oefenen in het
plaatsen van folies en het realiseren van dichtheid.

Doelgroep
Architecten, ontwerpers, energieadviseurs, timmerlui, bedrijven voor houtconstructie-
bouw en binnenhuisarchitectuur, adviseurs en verkopers uit de sector bouwmaterialen.

Gespecialiseerde workshop »Wind- en luchtdicht isoleren« 
Ontwerpen, adviseren en met brio uitvoeren. De dichtheid van de bouwschil in theorie en in de praktijk, voor professionals 
en experts. Tijdens deze workshop gaat u dieper in op de bouwfysica en leert u op een kwaliteitsvolle en overtuigende 
manier werken bij het ontwerpen, het adviseren en de uitvoering in de praktijk.

Data

De precieze data vindt u op
Nederland: nl.proclima.com
België: www.isoproc.be

Uw contact voor de workshops

Workshops in België

Workshops in Nederland

pro clima België
ISOPROC SOLUTIONS
Tel.: +32 15 69 87 02
Fax: +32 15 62 39 36
education@isoproc.be
www.isoproc.be

ISOPROC Nederland
Dalestraat 46B
6262 NN Banholt
Postbus 497, 6200 AL Maastricht
Tel: +31 438 200 392
info@isoproc.nl
www.isoproc.nl
nl.proclima.com

pro clima Nederland
Warmteplan
Mercuriusweg 5 6971 GV Brummen
Postbus 20 6970 AA Brummen
Tel: +31 575 56 4805
Fax: +31 575 56 4815
info@warmteplan.nl
nl.proclima.com
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Informatie- en bestelservice

Technische Hotline

ISOPROC SOLUTIONS BE

Tel.: +32 15 62 39 35
Fax: +32 15 62 39 36
info@isoproc.be
orders@isoproc.be
www.isoproc.be
be-nl.proclima.com

ISOPROC SOLUTIONS BE

Tel.: +32 15 62 19 35
Fax: +32 15 62 39 36
technical@isoproc.be
www.isoproc.be
be-nl.proclima.com

De informatiedienst van pro clima is de kortste weg om alles te weten te komen over de systemen, producten,  
evenementen en acties. U kunt er ook bijkomende documentatie bestellen.

Ingenieurs uit de houtbouw en het bouwbedrijf helpen snel, eenvoudig en competent. Zij zorgen voor oplossingen 
voor de zuinige, betrouwbare en gezonde uitvoering van uw constructie.

pro clima Hotlines:  
Uw snelle en persoonlijke contact 

ISOPROC Nederland NL

Emmanuel Laugs
Tel.: +31 438 200 392
info@isoproc.nl
www.isoproc.nl
nl.proclima.com

ISOPROC Nederland NL

Ginou Spiers
Tel.: +31 438 20 03 92
info@isoproc.nl
www.isoproc.nl
nl.proclima.com

Warmteplan NL

Patrick Langerak
Tel.: +31 57 55 64 805
Fax: +31 57 55 64 815
info@warmteplan.nl
nl.proclima.com

Warmteplan NL

Dick van der Woude
Willem Vijfwinkel
Bas Verboom
Tel.: +31 57 55 64 805
Fax: +31 57 55 64 815
info@warmteplan.nl
nl.proclima.com



2016-02 M15731

Uw pro clima partner:

Catalogus pro clima  
KENNIS 2016/17 
De uitgebreide leidraad voor betrouwbaar  
afdichten van de gebouwschil. Handboek met 
448 pagina’ boordevol product- en systeem- 
informatie, de studies »Veilige oplossingen bij 
energiebewuste renovatie« en »Berekening  
van het bouwschadepreventie potentieel«, een 
omvangrijke constructierubriek, magazine  
en service.

Infoservice op pagina 40

De weergegeven informatie heeft betrekking op de huidige stand van onderzoek en ervaringen uit de praktijk. Wij behouden ons het recht voor,  
de aanbevolen constructies te wijzigen; ook zijn de verwerking, de vernieuwing en de daarmee gepaard gaande kwaliteitsverandering van de  
afzonderlijke producten voorbehouden. Op het tijdstip van montage informeren wij u graag over het actuele kennisniveau.

MOLL
bauökologische Produkte GmbH · Rheintalstraße 35 - 43 · D-68723 Schwetzingen
Fon + 49 (0) 62 02 - 27 82.0 · Fax + 49 (0) 62 02 - 27 82.21 · eMail info@proclima.com 
www.proclima.com

V r a a g  g r a t i s  a a n


