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Belangrijk: Trek de kwaliteit van uw werk door tot een wind-
dichte aansluiting ter hoogte van de dakvoet en de tipgevels.

Bekijk de Celit verwerkingsvoorschriften op www.celit.be
Vraag gerust ons advies op +32 15 62 19 35

EXTRA AANDACHTSPUNTEN

JOUW PRO CLIMA TOOLKIT VOOR GOED UITGEVOERDE AANSLUITINGEN 
GOEDE BOUWPRAKTIJK ZIT OOK IN DE DETAILS

SYSTEEMONDERDELEN VOOR EEN PERFORMANT(E)
ONDERDAK EN/OF WANDBESCHERMING

V   Bewezen duurzaamheid sinds > 25 jaar
V   Beschermt de waarde van het gebouw
V   Verhoogt het comfort
V   Voor een van nature gezonde constructie
V   Met lage milieu-impact

TESCON VANA* 
Voor verkleving op e� en ondergronden (zoals Celit, hout, vlakke stenen & -beton)
Universele luchtdichtingsklee� and met 100 jaar klee� racht.
(* Alternatief: TESCON INVIS (zwarte klee� and) voor verkleven van Celit S platen 
achter gevelbekleding met open voeg)     DANKZIJ SOLID-glue!

100 JAAR 
KLEEFKRACHT

ORCON CLASSIC
Voor het verkleven van SOLITEX MENTO 3000 op Celit en/of one� en minerale ondergronden
Duurzaam, elastische wind- en luchtdichtingslijm voor binnen- en buitengebruik. 

TESCON SPRIMER
Voor het klee� laar maken van houtvezelplaten en minerale ondergronden
Primer in de vorm van een spray voor aanzienlijke tijdswinst op de werf

SOLITEX MENTO 3000 (breedte 0,50m of 0,75m)
Voor aansluitingen aan de dakvoet, boven een dakvenster, aan de tipgevel
3-laagse onderdakfolie, zeer slijtvast, slagregendicht, thermisch stabiel

ROFLEX SOLIDO
Voor doorvoeren van verluchtings-
kanalen en leidingen door het dak
Afdichtingsmanchette

KAFLEX 
Voor doorvoeren van kabels 
(bijv. van zonnepanelen) door het dak
Afdichtingsmanchette

CONTEGA SL
Voor voorbereiding van dakvensters op snelle 
aansluiting met luchtdichting aan de binnenzijde
Tweelagige dampremmende aansluitband

Akoestisch en thermisch isolerende, 
koudebrug onderbrekende 
houtvezelplaten voor 
onderdaken en wandbescherming



Dankzij hun uniek tand- en groefprofi el leiden 
de Celit 4D-platen het water altijd naar buiten toe.

Celit

Aansluiting Celit onderdak 
en dakgoot met SOLITEX MENTO.

Aansluiting Celit onderdak 
en wand met TESCON VANA.

Detaildoorsnede: TESCON 
VANA voor aansluiting Celit4D 
en isolerende (dak-)raamkader.

Contacteer onze technische helpdesk 

+32 15 62 19 35
technical@isoproc.be

Kijk op www.isoproc.be voor
- plaatsers & vakhandels in uw buurt; 
- plaatsingsvoorschriften, opleidingen    
  en referenties. 

UW PARTNER:

ANDERE MERKEN IN ONZE PORTFOLIO

WEES GERUST

Celit is een onderdeel van het ISOPROC HABITAT principe voor comfort, 
energiebesparing, gezondheid en waardebehoud van je gebouw.
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