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54 Damprem- en luchtdichtingsbanen Damprem- en luchtdichtingsbanen

BANENBANEN

MOLL bauökologische Produkte GmbH · D-68723 Schwetzingen · Rheintalstr. 35-43 · Tel. +49 (0) 62 02 - 27 82.0 · info@proclima.com · www.proclima.com
Prijzen geldig vanaf 01.02.2020. Alle vorige prijslijsten zijn niet meer geldig. Prijzen exclusief BTW. Vrijblijvend aanbod. Onze algemene, lever- en betalingsvoorwaarden zijn van 
toepassing. Behoudens vergissingen. 

INTESANA® /
INTESANA® 

TOEPASSING: Regendichte, vochtvariabele damprem- en luchtdichtingsbaan op betimmering bv. onder
buitendakisolatie. Geschikt dus als damprem- en luchtdichtingsbaan en als tijdelijk onderdak.

VOORDELEN: 
Op ti ma le be scher ming te gen bouw scha de en schim-
mel vor ming, door vocht va ri a be le dif fu sie weer stand; 
Be schermt de con struc tie tij dens de bouw fa se te gen 
weers in vloe den van af een dak hel ling van 10°; Beschermt 
bouwplaatsen in de winter dankzij Hydrosafe-functie; 
Wa ter af sto tend en wa ter vast, be loop baar; Bes te waar-
den bij scha de lij ke stof fen-test, getest conform ISO 
16000

SYSTEEMPRODUCTEN:
Kleefband: TESCON VANA; DUPLEX
Aansluitlijm: ORCON F; ORCON MULTIBOND 
Kabels / Buis: KAFLEX; ROFLEX

TOEPASSING: Damprem- en luchtdichtingsbaan voor platte en hellende daken, muur, plafond en vloer. Geschikt om 
met alle vezelvormige isolatiedekens en –platen te combineren. 'PLUS'-versie: met wapening voor inblaasisolatie.

VOORDELEN: 
Beste bescherming tegen bouwschade en schimmel 
dankzij vochtvariabele diffusieweerstand met meer dan 
100-voudige spreiding; Langdurige bescherming: werking 
officieel getest en bevestigd; (ETA-18/1146) Beschermt 
bouwplaatsen in de winter dankzij Hydrosafe-functie; Kan 
worden gecombineerd met alle iso la tie ma te ri a len in mat- 
en plaat vorm uit vezels; Eenvoudig te verwerken: dimensi-
estabiel, geen splijten of verder scheuren; Bes te waar den 
bij scha de lij ke stof fen-test, getest conform ISO 16000

SYSTEEMPRODUCTEN:
Kleefband: TESCON VANA
Aansluitlijm: ORCON F; ORCON MULTIBOND 
Kabels / Buis: KAFLEX; ROFLEX

TECHNISCHE GEGEVENS INTELLO:

Vlies polypropyleen

Membraan polypropyleen-copolymeer

Dikte 0,25 mm

µd-waarde gemiddeld/
vochtvariabel

14 m / 0,25 - >25 m

Oppervlaktegewicht 85 g/m2

Temperatuurbestendigheid bestendig van -40 °C tot +80 °C

Max. trekkracht in de lengte /
dwars

110 N/5 cm / 80 N/5 cm

Productnaam Art.-nr. GTIN Rollengte Rollbreedte Oppervlak Rolgewicht VE VE / pal. EUR / m2 EUR  / rol

INTESANA 11779 4026639117793 50 m 1,50 m 75 m2 12 kg 1 20 2,88 216,00

INTESANA 
connect

12220 4026639122209 50 m 1,50 m 75 m2 12 kg 1 20 3,15 236,25

Productnaam Art.-Nr. GTIN Rollengte Rolbreedte Oppervlak Rolgewicht VE VE / Pal. EUR / m2 EUR  / rol

INTELLO 10091 4026639011176 20 m 1,50 m 30 m2 3 kg 1 42 2,72 81,60

INTELLO 10090 4026639011190 50 m 1,50 m 75 m2 7 kg 1 20 2,61 195,75

INTELLO plus 10093 4026639011237 20 m 1,50 m 30 m2 4 kg 1 42 2,88 86,40

INTELLO plus 10092 4026639011244 50 m 1,50 m 75 m2 9 kg 1 20 2,77 207,75

INTELLO plus 10076 4026639011992 50 m 3,00 m 150 m2 18 kg 1 20 2,77 415,50

Uiterst effectieve intelligente hydrosafe damprem voor vezelvormige 
isolatiematerialen

Hoogeffectieve hydrosafe damprem- en luchtdichtingsbaan van 
buitenaf toe te passen bij isolatie die van buitenaf wordt geplaatst, 
met vochtvariabele μd-waarde 

INTELLO • TESCON VANA
CONTEGA SOLIDO SL 

*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, 
présentant un risque de toxicité par 
inhalation, sur une échelle de classe allant 
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes 
missions)

vochtvariabel

Bekijk de volledige prijslijst op 'www.isoproc.be > downloads' voor meer varianten van dit product.

(PLUS)

TECHNISCHE GEGEVENS INTELLO PLUS:

Vlies polypropyleen

Membraan polypropyleen-copolymeer

'PLUS'-wapening vernet polypropyleen

Dikte 0,40 mm

µd-waarde gemiddeld/
vochtvariabel

14 m / 0,25 - >25 m

Oppervlaktegewicht 110 g/m2

Temperatuurbestendigheid bestendig van -40 °C tot +80 °C

Max. trekkracht in de lengte/
dwars

340 N/5 cm / 220 N/5 cm

Draagt het EG-conformiteitsmerkteken volgens EN 13984.

TECHNISCHE GEGEVENS:

Bescherm- en afdekvlies polypropyleen

Membraan polypropyleen-copolymeer

Dikte 0,45 mm

µd-waarde gemiddeld/
vochtvariabel

14 m / 0,25 - >25 m

Oppervlaktegewicht 150 g/m2

Temperatuurbestendigheid bestendig van -40 °C tot +80 °C

Max. trekkracht in de lengte/
dwars

250 N/5 cm / 170 N/5 cm

UV-bestendig / blootgesteld 
aan weersinvloeden

2 maanden

Draagt het EG-conformiteitsmerkteken volgens EN 13984.

vochtvariabel

07
EN 13984

*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, 
présentant un risque de toxicité par 
inhalation, sur une échelle de classe allant 
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes 
missions)

TOEPASSING: Regendichte damprem- en luchtdichtingsbaan op betimmering bv. isolatie boven de kepers.

DA / DA 

Productnaam Art.-nr. GTIN Rollengte Rollbreedte Oppervlak Rolgewicht VE VE / pal. EUR / m2 EUR  / rol

DA 10098 4026639011947 50 m 1,50 m 75 m2 10 kg 1 20 1,96 147,00

DA 14572 4026639145727 50 m 0,50 m 25 m2 3,5 kg 1 40 2,35 58,75

DA connect 10099 4026639011336 50 m 1,50 m 75 m2 10 kg 1 20 2,34 175,50

UV- en weersbestendige damprem- en luchtdichtingsbaan

VOORDELEN: 
Be schermt de con struc tie tij dens de bouw fa se te gen 
weers in vloe den; Wa ter af sto tend en wa ter vast, be loop-
baar; Werkt ge lijk tij dig als dam p rem- en lucht dich tings-
laag; Bes te waar den bij scha de lij ke stof fen-test, getest 
conform ISO 16000

SYSTEEMPRODUCTEN:
Kleefband: TESCON VANA; DUPLEX
Aansluitlijm: ORCON F; ORCON MULTIBOND 
Kabels / Buis: KAFLEX; ROFLEX

TECHNISCHE GEGEVENS:

Bescherm- en afdekvlies polypropyleen

Membraan polypropyleen

Dikte 0,45 mm

µd-waarde 2,3 m

Oppervlaktegewicht 130 g/m2

Temperatuurbestendigheid bestendig van -40 °C tot +100 °C

Max. trekkracht in de 
lengte/dwars

230 N/5 cm / 200 N/5 cm

UV-bestendig / blootgesteld 
aan weersinvloeden

3 maanden

07
EN 13984

*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, 
présentant un risque de toxicité par 
inhalation, sur une échelle de classe allant 
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes 
missions)

Draagt het EG-conformiteitsmerkteken volgens EN 13984.

* op 1,60 m gevouwen

TOEPASSING: Doorlopende »Sub-and-Top« aangebrachte damprem van buiten op de bestaande binnenbekleding en 
over de draagbalken (bv. kepers).

DASATOP®

07
EN 13984

Art.-Nr. GTIN Rollengte Rollbreedte Oppervlak Rolgewicht VE VE / Pal. EUR / m2 EUR  / rol

10094 4026639011206 50 m 1,50 m 75 m2 7 kg 1 20 2,12 159,00

VOORDELEN: 
Maxi ma le vei lig heid door Sub-and-Top-aan bren ging; 
Beschermt constructies: kan door de vochtvariabele 
µd-waarde in het vakwerk of boven de spanten worden 
gelegd; Tijdbesparende verwerking: geen verlijming op 
de spanten noodzakelijk; Geen extra isolatielaag vereist; 
Eenvoudig te verwerken: bijzonder robuust door wape-
ningsvlies; Bes te waar den bij scha de lij ke stof fen-test, 
getest conform ISO 16000

SYSTEEMPRODUCTEN:
Kleefband: TESCON VANA
Aansluitlijm: ORCON F; ORCON MULTIBOND 
Kabels / Buis: KAFLEX; ROFLEX

Vochtvariabele renovatiedamprem. Sub-and-Topdakrenovatie van buitenaf

TECHNISCHE GEGEVENS:

Bescherm- en afdekvlies polypropyleen

Membraan polypropyleen-copolymeer

Dikte 0,25 mm

µd-waarde gemiddeld/
vochtvariabel

1,6 m / 0,05-2 m

Oppervlaktegewicht 90 g/m2

Temperatuurbestendigheid bestendig van -40 °C tot +80 °C

Max. trekkracht in de lengte/
dwars

195 N/5 cm / 105 N/5 cm

Draagt het EG-conformiteitsmerkteken volgens EN 13984.

1 

3

Damprem, montage van buitenaf Sub-and-Top
1  Luchtdichtingsbaan DASATOP
2  Vastgezet met bijv. hard board of multiplex van 3-4 mm
3  Verdubbeling

Moeilijkheidsgraad: zeer hoog; Inspanning: hoog
Zekerheid oplossing: zeer hoog

22

*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, 
présentant un risque de toxicité par 
inhalation, sur une échelle de classe allant 
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes 
missions)

1 

INTESANA
INTESANA
TOEPASSING:
buitendakisolatie. Geschikt dus als damprem- en luchtdichtingsbaan en als tijdelijk onderdak.

Bekijk de volledige prijslijst op 'www.isoproc.be > downloads' voor meer varianten van dit product.

Bekijk de volledige prijslijst op 'www.isoproc.be > downloads' voor meer varianten van dit product.



7Onderdak-, onderspanbaan en gevelfolie Onderdak-, onderspanbaan en gevelfolie

BANEN

MOLL bauökologische Produkte GmbH · D-68723 Schwetzingen · Rheintalstr. 35-43 · Tel. +49 (0) 62 02 - 27 82.0 · info@proclima.com · www.proclima.com
Prijzen geldig vanaf 01.02.2020. Alle vorige prijslijsten zijn niet meer geldig. Prijzen exclusief BTW. Vrijblijvend aanbod. Onze algemene, lever- en betalingsvoorwaarden zijn van 
toepassing. Behoudens vergissingen. 

6 Damprem- en luchtdichtingsbanen

BANEN

Prijzen geldig vanaf 01.02.2020. Alle vorige prijslijsten zijn niet meer geldig. Prijzen exclusief BTW. Vrijblijvend aanbod. Onze algemene, lever- en betalingsvoorwaarden zijn van 
toepassing. Behoudens vergissingen. 

In 3- resp. 4-lagen opgebouwde onderdakbanen

TOEPASSING: 3- resp. 4-lagen diffusieopen onderdak- en onderspanbaan, ook geschikt voor het leggen op beschot, 
onderdakplaten van MDF en zachtboard en mat- resp. plaatvormig thermisch isolatiemateriaal. 

VOORDELEN:
Tot 6 maanden volledig weersbestendig waardoor een
flexibele planning van de bouwfase mogelijk is; 
Beschermt constructies: Hoog dif fu sie open en maxi maal 
slag re gen dicht; Droge constructies: functioneel TEEE-
membraan zonder poriën transporteert vocht actief naar 
buiten Langdurige bescherming door zeer hoge verou-
deringsbestendigheid en thermische stabiliteit dankzij 
TEEE-membraan; Zeer goede bescherming van bouwwer-
ken tijdens de bouwfase: geschikt als tijdelijke afdekking
SOLITEX MENTO PLUS: Bijzonder robuust door wapening: 
geschikt voor inblaasisolatie

SYSTEEMPRODUCTEN:
Kleefband: TESCON VANA; DUPLEX
Aansluitlijm: ORCON F; ORCON MULTIBOND
Kabels / Buis: KAFLEX; ROFLEX

SOLITEX MENTO 1000
(connect)
3-laagse onderdak- en 
onderspanbaan lichte baan met 
monolitische, func-
tionele TEEE-membraan 

SOLITEX MENTO 3000
(connect)
3-laagse onderdak- en 
onderspanbaan, zeer slijtvast, 
slagregendicht, thermisch 
stabiel

SOLITEX MENTO 5000 
(connect)
3-laagse onderdak- en 
onderspanbaan, extra zwaar, 6 
maanden beschermd tegen
weersinvloeden

SOLITEX MENTO PLUS 
(connect)
gewapende, 4-laagse onderdak- 
en onderspan baan geschikt voor 
inblaasisolatiemateriaal

Ook in -technologie met twee geïntegreerde zelfklevende zones 

SOLITEX MENTO®-Familie

11
EN 13859-1

SOLITEX MENTO 3000:

Productnaam Art.-nr. GTIN Rollengte Rollbreedte Oppervlak Rolgewicht VE VE / pal. EUR / m2 EUR / rol

SOLITEX MENTO 1000 11447 4026639114471 50 m 1,50 m 75 m2 9 kg 1 30 1,74 130,50

SOLITEX MENTO 1000 
connect

12219 4026639122193 50 m 1,50 m 75 m2 9 kg 1 30 2,06 154,50

SOLITEX MENTO 3000 15044 4026639150448 50 m 50 cm 25 m2 3,5 kg 1 30 2,41 60,25

SOLITEX MENTO 3000 12900 4026639129000 50 m 1,50 m 75 m2 11 kg 1 20 2,01 150,75

SOLITEX MENTO 3000 
connect

12909 4026639129093 50 m 1,50 m 75 m2 11 kg 1 20 2,33 174,75

SOLITEX MENTO 3000 
connect

16321 4026639163219 50 m 3,00 m 150 m2 22 kg 1 20 2,33 349,50

SOLITEX MENTO 5000 12903 4026639129031 50 m 1,50 m 75 m2 16 kg 1 20 2,77 207,75

SOLITEX MENTO 5000 
connect

12910 4026639129109 50 m 1,50 m 75 m2 16 kg 1 20 3,09 231,75

SOLITEX MENTO PLUS 12905 4026639129055 50 m 1,50 m 75 m2 13,5 kg 1 20 2,44 183,00

SOLITEX MENTO PLUS 
connect

12911 4026639129116 50 m 1,50 m 75 m2 13 kg 1 20 2,76 207,00

-technologie met twee geïntegreerde zelfklevende zones -technologie met twee geïntegreerde zelfklevende zones -technologie met twee geïntegreerde zelfklevende zones -technologie met twee geïntegreerde zelfklevende zones Ook in -technologie met twee geïntegreerde zelfklevende zones -technologie met twee geïntegreerde zelfklevende zones Ook in 

pro clima biedt ook deze gespecialiseerde (maar minder courante) oplossingen aan. 
Bekijk de volledige prijslijst op www.isoproc.be > downloads

DB+ DASAPLANO 0,01 

Bekijk de volledige prijslijst op 'www.isoproc.be > downloads' voor meer varianten van dit product.

DASAPLANO 0,50 

SANTA DT/ UT DA-S

RB
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TECHNISCHE GEGEVENS:

MENTO 1000 MENTO 3000 MENTO 5000 MENTO PLUS

Bescherm- en afdekvlies Polypropyleen-microvezel

Membraan TEEE, monolithisch

'PLUS'-wapening – Vernet polypropyleen

Eigenschap Waarde
Kleur antraciet antraciet antraciet antraciet
Oppervlaktegewicht 115 g/m2  150 g/m2 215 g/m2 175 g/m2

Temperatuurbestendigheid bestendig van
-40 °C tot +100 °C

bestendig van
-40 °C tot +120 °C

bestendig van
-40 °C tot +120 °C

bestendig van
-40 °C tot +100 °C

µd-waarde 0,05 m 0,05 m 0,05 m 0,05 m
Brandgedrag E
Waterdichtheid W1 / W1
Waterkolom 10.000 mm 10.000 mm 10.000 mm > 2.500 mm
Blootgesteld aan weersinvloeden 3 maanden 4 maanden 6 maanden 4 maanden
Geschikt voor tijdelijke afdekking1) USB-A / UDB-B USB-A / UDB-A USB-A / UDB-A USB-A / UDB-A
1) Overeenkomstig het productinformatieblad van de ZVDH voor onderdakbanen UDB-A resp. onderspanbanen USB-A overeenkomstig tabel 1. Geschikt 
voor tijdelijke afdekking. CE-markering overeenkomstig de vereisten van EN 13859-1.

Voldoet aan het ZVDH-productgege-
vensblad onderdakbanen UDB-A resp. 
onderspanbanen USB-A volgens tabel 
1. Geschikt voor nooddak. Bestand 
tegen doorvallen volgens de eisen van 
de wettelijke ongevallenverzekering 
(GS-BAU-20 (10/2003) »Grundsätze 
für die Prüfung und Zerti� zierung der 
Durchsturzsicherheit von Unterdeck-
bahnen«). EG-conformiteitsmerkteken 
volgens de eisen van EN 13859-1.

Volledig zelfklevende, luchtdichte en weerbestendige folie

TOEPASSING: SOLITEX ADHERO maakt constructies luchtdicht, bijv. op minerale ondergronden en houten materi-
alen. Heel geschikt voor bijvoorbeeld het langs buiten luchtdicht maken van een gebouw waarbij aan de binnenkant 
betonstenen zichtbaar moeten blijven (zoals een sporthal). Tegelijkertijd beschermt de folie de constructie tegen 
weersinvloeden tijdens de bouwfase.  Past dus ook heel goed als tussentijdse regendichte en beloopbare afdichting 
tussen 2 verdiepen van een CLT-constructie.

VOORDELEN: 
Beschermt de constructie: waterdampdoorlatend en 
maximaal bestand tegen slagregen; Houdt constructies 
droog door vochtactief functioneel TEEE-membraan 
zonder poriën; Eenvoudig en betrouwbaar toe te passen 
door scheidingsfolie - hecht onmiddellijk op stevige 
ondergronden; Langdurige bescherming door zeer hoge 
verouderingsbestendigheid en thermische stabiliteit 
dankzij TEEE-membraan; 3 maanden volledig weers-
bestendig

SYSTEEMPRODUCTEN:
Kleefband: TESCON VANA
Aansluitlijm: ORCON F; ORCON MULTIBOND
Kabels / Buis: KAFLEX; ROFLEX
Primer: TESCON PRIMER RP; TESCON SPRIMER
Toebehoren: PRESSFIX XL

Art.-nr. GTIN Rollengte Rollbreedte Oppervlak Rolgewicht VE VE / pal. EUR / m2 EUR  / rol

1AR01513 4026639215130 30 m 1,50 m 45 m2 12 kg 1 24 6,99 314,55

SOLITEX® ADHERO

TECHNISCHE GEGEVENS:

Bescherm- en afdekvlies Polypropeen microvezel

Lijm Speciaal acrylaat lijm

Membraan TEEE, monolithisch

Scheidingslaag gesiliconiseerd PE folie, 
gescheiden: 25/125 cm

Dikte 0,70 mm

µd-waarde / vochtvariabel 0,40 m / 0,3 - 0,8 m

Brandgedrag E

Blootgesteld aan
weersinvloeden

3 maanden

Waterdichtheid W1

Waterkolom 10.000 mm

Temperatuurbestendigheid bestendig van -40 °C tot +100 °C

Max. trekkracht in de 
lengte/dwars

250 N/5 cm / 200 N/5 cm

Draagt het EG-conformiteitsmerkteken volgens EN 13859-1.

NIEUW

18
EN 13859-1

NIEUW

Bekijk de volledige prijslijst op 'www.isoproc.be > downloads' voor meer varianten van dit product.

Productnaam Art.-nr. GTIN Rollengte Rollbreedte Oppervlak Rolgewicht VE VE / pal. EUR / m2 EUR  / rol

SOLITEX FRONTA 
QUATTRO

12933 4026639129338 50 m 1,50 m 75 m2 13,5 kg 1 20 3,20 240,00

SOLITEX FRONTA 
QUATTRO connect

15042 4026639150424 50 m 1,50 m 75 m2 14,5 kg 1 20 3,52 264,00

VOORDELEN:
Beschermt constructies: Hoog diffusieopen en gelijk-
tijdig maximaal slagregendicht; Droge constructies: 
functioneel TEEE-membraan zonder poriën transporteert 
vocht actief naar buiten; Niet zichtbaar achter betimme-
ringen met open voegen: zwart vlies met productiden-
tificatie in het overlappende gedeelte; Zeer ho ge ver ou-
de rings be sten dig heid en ther mi sche sta bi li teit dank zij 
TEEE-mem braan; 6 maan den vol le dig weer be sten dig; 
Snel le en vei li ge ver lij ming door ge ïn te greer de con nect-
zelf kleef zo nes in de langs rich ting van de baan

SYSTEEMPRODUCTEN:
Kleefband: TESCON INVIS; DUPLEX
Aansluitlijm: ORCON F; ORCON MULTIBOND
Kabels / Buis: KAFLEX; ROFLEX

Diffusie-open gevelfolie, geschikt 
voor gevelbetimmering met open 
voeg (tot 35mm)

TOEPASSING: SOLITEX FRONTA QUATTRO beschermt het isolatiemateriaal langdurig tegen wind en regen. Gebruik 
bij gesloten en open gevels (gevelbetimmering met open voegen, voeg breed te tot 35 mm, breed te be tim me ring = 
min. 3x voeg breed te) overeenkomstig de verwerkingsinstructies.

SOLITEX FRONTA® QUATTRO / 
SOLITEX FRONTA® QUATTRO 

11
EN 13859-2

11
EN 13859-2

TECHNISCHE GEGEVENS:

Bescherm- en afdekvlies Polypropyleen microvezel

Membraan TEEE, monolithisch

Dikte 0,60 mm

µd-waarde 0,05 m

Brandgedrag E

Blootgesteld aan
weersinvloeden

6 maanden

Waterdichtheid W1

Oppervlaktegewicht 180 g/m2

Temperatuurbestendigheid bestendig van -40 °C tot +100 °C

Max. trekkracht lengte/dwars 290 N/5 cm / 220 N/5 cm

Voorzien van CE-markering overeenkomstig EN 13859-2.

VOORDELEN: 
Bijzonder robuust: ster ke, 3-laag se struc tuur; Houdt 
constructies droog door vochtactief functioneel mem-
braan zonder poriën; Eenvoudig te verwerken: Ho ge 
scheur vast heid rond spij kers; Toe pas sing ach ter gevelbe-
timmering met gesloten voeg; 3 maan den vol le dig weer-
be sten dig

SYSTEEMPRODUCTEN:
Kleefband: TESCON VANA; DUPLEX
Aansluitlijm: ORCON F; ORCON MULTIBOND
Kabels / Buis: KAFLEX; ROFLEX

TOEPASSING: Voor het verkrijgen van wind- en regendichtheid van wanden buiten. Aanbrengen op beschot, hout-
derivaatplaten en op alle mat- en plaatvormige thermische isolatiematerialen. Toepassing achter gevelbetimmering 
met gesloten voeg.

SOLITEX FRONTA® WA / 
SOLITEX FRONTA® WA 

Productnaam Art.-nr. GTIN Rollengte Rollbreedte Oppervlak Rolgewicht VE VE / pal. EUR / m2 EUR  / rol

SOLITEX FRONTA WA 10132 4026639010612 50 m 1,50 m 75 m2 7,5 kg 1 20 1,68 126,00

SOLITEX FRONTA WA 
connect

16318 4026639163189 50 m 1,50 m 75 m2 7,5 kg 1 20 2,00 150,00

TECHNISCHE GEGEVENS:

Bescherm- en afdekvlies Polypropyleen microvezel

Membraan TEEE, monolithisch

Dikte 0,45 mm

µd-waarde 0,05 m

Brandgedrag E

Blootgesteld aan
weersinvloeden

3 maanden

Waterdichtheid W1

Oppervlaktegewicht 100 g/m2

Temperatuurbestendigheid bestendig van -40 °C tot +100 °C

Max. trekkracht in de 
lengte/dwars

210 N/5cm / 140 N/5cm

Draagt het EG-conformiteitsmerkteken volgens EN 13859-2.

Diffusie-open gevelfolie, geschikt voor gevel-
betimmering met gesloten voeg

Bekijk de volledige prijslijst op 'www.isoproc.be > downloads' voor meer varianten van dit product.
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pro clima biedt ook deze gespecialiseerde (maar minder courante) oplossingen aan. 
Bekijk de volledige prijslijst op www.isoproc.be > downloads

SOLITEX UD / CONNECT SOLITEX PLUS / CONNECT

SOLITEX WELDANO SOLITEX WELDANO-S SOLITEX FRONTA HUMIDA

SOLITEX MENTO ULTRA / CONNECT SOLITEX UM CONNECT 

VOORDELEN:
Buitengewoon robuust en uv-bestendig: Blootgesteld 
aan 10.000 in plaats van 5000 uur kunstmatige verwe-
ring; Droge constructies: functioneel TEEE-membraan 
zonder poriën transporteert vocht actief naar buiten; 
Beschermt constructies: diffusieopen, zeer goed bestand 
tegen scheuren en extreem wind-, regen- en waterdicht; 
Niet zichtbaar achter betimmeringen met open voegen: 
zwart vlies met productidentificatie in het overlappende 
gedeelte;
6 maanden volledig weerbestendig; Snel le en vei li ge ver-
lij ming door ge ïn te greer de con nect-zelf kleef zo nes in de 
langs rich ting van de baan

SYSTEEMPRODUCTEN:
Kleefband: TESCON INVIS; DUPLEX
Aansluitlijm: ORCON F; ORCON MULTIBOND
Kabels / Buis: KAFLEX; ROFLEX

Diffusie-open gevelfolie, geschikt voor 
gevelbetimmeringen met open voeg (tot 
50mm)

TOEPASSING: Diffusieopen 5-laagse gevelfolie met dubbel monolithisch TEEE-membraan. Toepassing achter gesloten 
of open voorgevels (betimmeringen met open voegen tot 50 mm en 40 % open totaaloppervlak). Beschermt 
isolatiemateriaal duurzaam tegen wind en regen.

SOLITEX FRONTA® PENTA / 
SOLITEX FRONTA® PENTA 

TECHNISCHE GEGEVENS:

Vliese Polypropyleen microvezels

Membraan TEEE, monolitisch

Oppervlaktegewicht 280 g/m2

Dikte 1,1 mm

µd-waarde 0,2 m

Brandgedrag E

Blootgesteld aan
weersinvloeden

6 maanden

Waterdichtheid W1

Temperatuurbestendigheid bestendig van -40 °C tot +100 °C

Max. trekkracht lengte/dwars 480 N/5 cm / 340 N/5 cm

Voorzien van CE-markering overeenkomstig EN 13859-2

Productnaam Art.-Nr. GTIN Rollengte Rollbreedte Oppervlak Rolgewicht VE VE / pal. EUR  /  m2 EUR  /  rol

SOL. FR. PENTA 16350 4026639163509 50 m 1,50 m 75 m2 23 kg 1 12 4,12 309,00

SOL. FR. PENTA 
connect

16434 4026639164346 50 m 1,50 m 75 m2 23 kg 1 12 4,44 333,00
16

EN 13859-2

Bekijk de volledige prijslijst op 'www.isoproc.be > downloads' voor meer varianten van dit product.
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Manchetten en andere detail-
producten zijn enkel per 
volledige verpakking leverbaar. 
Op aanvraag zijn ook grotere 
verpakkingen mogelijk. Voor 
meer info contacteer ons op 
+32 15 62 39 35

Manchetten en andere detail-
producten zijn enkel per 
volledige verpakking leverbaar. 
Op aanvraag zijn ook grotere 
verpakkingen mogelijk. Voor 
meer info contacteer ons op 
+32 15 62 39 35

TOEPASSING: Allround-aansluitlijm voor luchtdichte aansluitingen van alle soorten dampremmen volgens DIN 
4108-7, SIA 180 en OENORM B 8110-2.

VOORDELEN:
Bevat geen oplosmiddelen; Opslag: opslag bij vorst 
mogelijk; Is snel belastbaar: droogt snel en dringt diep 
in de ondergrond; Zorgt voor een stevige en duurzaam 
elastische bevestiging binnen en buiten, blijft zeer 
elastisch; Bouwen volgens de norm: voor luchtdichte 
aansluitingen conform DIN 4108-7, SIA 180 en OENORM 
B 8110-2; Uitstekende resultaten bij de test op schadelijke 
stoffen, getest conform ISO 16000

Allround-aansluitlijm, oplosmiddelvrij 

Art.-nr. GTIN Leveringsvorm Inhoud Verbruik VE VE / palett EUR / stuk
12769 4026639127693 Patroon 310 ml 5 mm strook ~15 m 

8 mm strook ~6 m
20 60 7,04

12770 4026639127709 Buisfolie 600 ml 5 mm strook ~30 m
8 mm strook ~12 m

12 60 10,45

TECHNISCHE GEGEVENS:

Materiaal Dispersie op basis van copoly-
meren van  acrylaatzuur, zonder 
weekmakers of halogenen

Verwerkingstemperatuur -10 °C tot +50 °C 
(Lijmtemperatuur > 0 °C)

Temperatuurbestendigheid bestendig van -40 °C tot +80 °C

Opslag tot -20 °C, koel en droog

Opslag bij vorst mogelijk

TOEPASSING: Kan worden gebruikt als vochtvariabele damprem en luchtdichtingslaag die middels spuiten of strijken 
wordt aangebracht op wanden, plafonds en vloeren, zoals niet bepleisterd metselwerk of poreus plaatmateriaal.
• Ook geschikt voor het aansluiten van constructies als ramen, daken, wanden, plafonds en vloeren.
• Eveneens geschikt voor het verstevigen van ondergronden bij renovaties.
• Door de vochtvariabele diffusieweerstand kan de afdichting zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant
 van constructies worden toegepast.
AEROSANA VISCONN is een hoogwaardige acryldispersiepasta op waterbasis die middels strijken of spuiten kan 
worden aangebracht. De gespoten vloeibare folie vormt na het drogen een naadloze en elastische luchtdichte 
en dampremmende beschermlaag. Hecht op alle gangbare bouwmaterialen, op alle folies van pro clima en op 
aluminium en papieren folies.

Spuitbare vloeibare luchtdichtingsfolie met vochtvariabele µd-waarde

VOORDELEN:
Tijdbesparend: gebruiksklare dispersie; Stevige 
constructies door uitstekende hechting op gangbare 
oppervlakken in de bouw; Overbrugt voegen tot 3mm 
(en meer in combinatie met AEROSANA Fleece - lees 
hiervoor de verwerkingsvoorschriften); Voor robuuste 
constructies: na drogen duurzaam elastisch en zeer 
stevig; Verhoogt de kwaliteit van oppervlakken: zorgt 
voor een optimale hechting tussen ondergrond en 
verdere lagen; Bepleisteren/beschilderen mogelijk, kan 
met pro clima kleefbanden worden beplakt; Flexibel 
toepasbaar in binnen- en beschermde buitenruimtes 
door vochtvariabele µd-waarde; Uitstekende resultaten 
bij de test op schadelijke stoffen, getest conform ISO 
16000

TECHNISCHE GEGEVENS:

Materiaal waterige acryldispersie

µd-waarde vochtvariabel 0,13 - 10 m

Waterkolom 2.000 mm

Verwerkingstemperatuur +5 °C tot +60 °C

Temperatuurbestendigheid bestendig van -40 °C tot +90 °C 
(gedroogd)

Droging ca. 12-48 u. (bij 20 °C, 65% rel. 
vochtigheid) afhankelijk van de 
laagdikte en het oppervlak

Opbrengst ca. 750 g/m2, afhankelijk van de 
laagdikte en het oppervlak

Opslag 5 °C - 25 °C, droog in een 
gesloten emmer

VOORDELEN:
Tijdbesparend: gebruiksklare afdichtingsverf; 
betrouwbare constructies door uitstekende hechting op 
gangbare oppervlakken in de bouw; overbrugt scheuren 
en naden (in specifieke omstandigheden zelfs tot 20 mm
breed - lees hiervoor de verwerkingsvoorschriften),
in combinatie met AEROSANA FLEECE ook grotere 
scheuren en naden; kan worden bepleisterd, beschilderd
of met tapes van pro clima worden beplakt; flexibele
toepassing binnen en in een beschermde 
buitenomgeving dankzij vochtvariabele μd-waarde; 
Uitstekende resultaten bij de test op schadelijke stoffen, 
getest conform ISO 16000

TOEPASSING: Elastische en vochtvariabele dampremmende, luchtdichte of winddichte vloeibare folie voor het 
afdichten van doorvoeren, oppervlakken en aansluitingen. Ideaal voor bijv. het overbruggen van scheuren en naden (in 
specifieke omstandigheden zelfs tot 20 mm breed - lees hiervoor de verwerkingsvoorschriften). Gebruiksklaar: hoeft 
niet gemengd te worden. Slechts beperkte laagdikte nodig om voegen te overbruggen. Blijft ook dekkend wanneer je 
verschillende keren over dezelfde plaats veegt. Kan ook worden gebruikt als hechtmiddel tussen ondergrond en verde-
re lagen – binnen en buiten.Voor grote gaten/moeilijke vormen: combineren AEROSANA FLEECE.

Met vezels versterkte vloeibare lucht- en winddichte 
folie met vocht variabele μd-waarde

Art.-Nr. GTIN Leverform Inhoud Opbrengst VE VE / pal. EUR  /  liter EUR / stuk

1AR01677 4026639216779 Emmer 5 Liter 600 g/m2 1 44 11,90 59,50

TECHNISCHE GEGEVENS:

Materiaal waterige acryldispersie, 
vezelgewapend

µd-waarde 3,5 m (bij een dikte van 0,3 mm)

µd-waarde vochtvariabel 0,15 - 5,00 m

Waterkolom 2.000 mm

Verwerkingstemperatuur +5 °C tot +60 °C

Temperatuurbestendigheid bestendig -40 °C to +90 °C 
(opgedroogd)

Opbrengst 400-800 g/m2, afhankelijk van de 
laagdikte en het oppervlak

Opslag 5 °C - 25 °C, droog in een gesloten 
emmer

TOEPASSING: Aanvullend product uit de AEROSANA VISCON serie voor het betrouwbaar overbruggen van brede 
scheuren en voegen.

Vlies voor scheur- en voegoverbrugging in het AERO-
SANA VISCONN-systeem

Art.-Nr. GTIN Lengte Breedte Inhoud Gewicht VE EUR / VE

1AR01715 4026639217158 2 x 25 m 15 cm 7,5 m2 0,624 kg Pro«  VE * 2 27,96

VOORDELEN:
Maakt betrouwbaar lucht- en winddicht: getest met het 
AEROSANA VISCONN-systeem; Eenvoudige verwerking: 
zeer goed aansluitend vliesmateriaal; Uitstekende 
resultaten bij de test op schadelijke stoffen, getest 
conform ISO 16000

TECHNISCHE GEGEVENS:

Materiaal PET

Oppervlaktemassa 63 g/m2

Dikte 0,7 mm
Max. trekkracht lengte/dwars 90 N/5 cm / 

145 N/5 cm

Rek lengte/dwars 75 / 90AEROSANA FLEECE is enkel per volledige verpakking 
leverbaar. Op aanvraag zijn ook grotere verpakkingen 
mogelijk. Voor meer info contacteer ons op 
+32 15 62 39 35

TOEPASSING: Oplosmiddelvrije, duurzame, elastische, vorstbestendige luchtdichtingslijm op rol voor aansluiting van 
dampremmers en dampblokkeringen conform DIN 4108-7, SIA 180 en OENORM B 8110-2 - voor binnen en buiten.

VOORDELEN:
Snel verder werken: aansluitlijm op rol, geen droogtijd 
- verbinding is meteen belastbar; Flexibel toepasbaar: 
langdurige bescherming binnen en buiten door 
watervaste SOLID-lijm; Duurzame verlijming, ook bij 
vorst: betrouwbare verlijming al vanaf -15 °C; Bouwen 
volgens de norm: voor luchtdichte aansluitingen conform 
DIN 4108-7, RT 2012 en SIA 180; Uitstekende resultaten 
bij de test op schadelijke stoffen, getest conform ISO 
16000

Aansluitlijm op rol voor binnen en buitenMULTIBOND
Oplosmiddelvrije, duurzame, elastische, vorstbestendige luchtdichtingslijm op rol voor aansluiting van 

*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, 
présentant un risque de toxicité par 
inhalation, sur une échelle de classe allant 
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes 
missions)

Productnaam Art.-Nr. GTIN Leverform Inhoud Opbrengst VE VE / pal. EUR  /  liter EUR / stuk

AEROSANA VISCONN 1AR01106 4026639211064 Emmer 10 Liter 750 g/m2 1 45 10,33 103,30

AEROSANA VISCONN white 1AR01740 4026639217400 Emmer 10 Liter 750 g/m2 1 45 10,33 103,30

Detailoplossingen

* Verpakkingseenheid voor professionals, niet aangebroken leverbaar.

* Verpakkingseenheid voor professionals, niet aangebroken leverbaar.

Art.-nr. GTIN Lengte Breedte Dikte Gewicht VE   VE / pal. EUR / m EUR / rol

1AR00572 4026639205728 2 x 10 m 11 mm 3 mm 0,815 kg 6 105 1,90 19,00

1AR00501 4026639205018 10 m 11 mm 3 mm 3,7 kg 12 Profi VE * 105 1,75 17,50

TECHNISCHE GEGEVENS:

Materiaal SOLID acrylaat

Afdeklaag gesiliconiseerd PP-folie

Verwerkingstemperatuur vanaf -15 °C

Temperatuurbestendigheid bestendig van -40 °C tot +100 °C

Opslag liggend, koel en droog, tegen 
directe zonnestraling beschermen

Detailoplossingen, Aansluitlijmen
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INTELLO • TESCON VANA
CONTEGA SOLIDO SL 

TOEPASSING: Voor duurzaam luchtdichte en betrouwbare verlijming van overlappingen van folies en vliesbanen 
(damprem- en luchtdichtingsbanen, onderdak- en gevelbanen) en hun aansluitingen. Ook geschikt voor het afdichten 
van stootvoegen van houtderivaatplaten.

Ook overpleisterbaar,
watervaste SOLID lijm

*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, 
présentant un risque de toxicité par 
inhalation, sur une échelle de classe allant 
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes 
missions)

VOORDELEN: 
Kleeft betrouwbaar binnen en buiten – zelfs bij vochtige 
omstandigheden: watervaste SOLID-lijm; Bijzonder 
duurzaam: 100 jaar kleefkracht onafhankelijk getest 
en goedgekeurd; Eenvoudig te verwerken: zeer goed 
aansluitende vliesdrager die met de hand kan worden 
afgescheurd; Ook voor doorvoeren: zeer elastisch en 
blijvend vervormbaar; Sneller verder werken: vliesdrager 
kan direct worden bepleisterd; Bouwen volgens de norm: 
voor luchtdichte aansluitingen conform DIN 4108-7, RT 
2012 en SIA 180; Uitstekende resultaten bij de test op 
schadelijke stoffen, getest conform ISO 16000

Allround-kleefband (met flexibele drager van geperforeerde PE-folie), 
met de hand afscheurbaar

TECHNISCHE GEGEVENS:

Drager geperforeerde PE-folie

Lijm watervaste SOLID-Lijm

Afdekpapier gesiliconiseerd papier

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

Verwerkingstemperatuur vanaf -10 °C

Blootstelling aan weersinvloeden 3 maanden

Universele, niet flexibele kleefband (voor binnen)UNI TAPE 

JAAR
KLEEFKRACHT

TESCON VANA I TESCON No.1 I UNI TAPE

met succes getest

uniek in de wereld

www.proclima.com/100years

Watervaste SOLID lijm

TOEPASSING: Voor duurzaam luchtdichte en betrouwbare verlijming van overlappingen van folies en vliesbanen 
(damprem- en luchtdichtingsbanen, onderdak- en gevelbanen) en hun aansluitingen. Ook geschikt voor het afdichten 
van stootvoegen van houtderivaatplaten.

Allround-kleefband (met vliesdrager) 

Ook overpleisterbaar,
watervaste SOLID-lijm

VOORDELEN:
Kleeft betrouwbaar binnen en buiten – zelfs bij vochtige 
omstandigheden: watervaste SOLID-lijm; Bijzonder 
duurzaam: 100 jaar kleefkracht onafhankelijk getest en 
goedgekeurd; Eenvoudig te verwerken: zeer goed aan-
sluitende vliesdrager; Sneller verder werken: vliesdrager 
kan direct worden bepleisterd; Flexibeler verder werken: 
6 maanden volledig weersbestendig; Als beste getest door 
de Duitse Stiftung Warentest (4/2012); Bouwen volgens de 
norm: voor luchtdichte aansluitingen conform DIN 4108-7, 
SIA 180 en OENORM B 8110-2; Bes te waar den bij scha de-
lij ke stof fen-test, getest conform ISO 16000

TECHNISCHE GEGEVENS:

Drager speciaal vlies van PP

Lijm watervaste SOLID-Lijm

Afdekpapier gesiliconiseerd papier

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

Verwerkingstemperatuur vanaf -10 °C

Blootstelling aan weersinvloeden 6 maanden

Ook overpleisterbaar,

Zwarte allround kleefband (met vliesdrager)

Ook overpleisterbaar,
watervaste SOLID lijm
Ook overpleisterbaar,

* Verpakkingseenheid voor professionals, niet aangebroken leverbaar.

*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, 
présentant un risque de toxicité par 
inhalation, sur une échelle de classe allant 
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes 
missions)

JAAR
KLEEFKRACHT

TESCON VANA I TESCON No.1 I UNI TAPE

met succes getest

uniek in de wereld

www.proclima.com/100years

Art.-nr. GTIN Lengte Breedte VE VE / pal. EUR / m EUR / rol

11248 4026639016706 30 m 6 cm 10 48 0,81 24,30

11249 4026639016713 30 m 6 cm 20  Pro«  VE * 24 0,73 21,90

11250 4026639016683 30 m 7,5 cm 4 96 1,02 30,60

15076 4026639150769 30 m 10 cm 2 96 1,36 40,80

11251 4026639016690 30 m 15 cm 2 96 2,03 60,90

13491 4026639134912 30 m 20 cm 1 96 3,00 90,00

*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, 
présentant un risque de toxicité par 
inhalation, sur une échelle de classe allant 
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes 
missions)

TOEPASSING: TESCON INVIS voor niet zichtbare verlijmingen en aansluitingen van dichtingsfolies voor gevel-
bekleding met open voegen evenals voor luchtdichte verlijmingen van dampremmen resp. luchtdichtingslagen binnen 
en buiten.

VOORDELEN:
Kleeft betrouwbaar – zelfs bij vochtige omstandigheden: 
watervaste SOLID-lijm; Wordt nagenoeg onzichtbaar: zwarte 
vliesdrager; niet zichtbaar achter betimmeringen met 
open voegen; Duurzaam: uv-stabiel achter betimmeringen 
met open voegen; Eenvoudig te verwerken: zeer goed 
aansluitende vliesdrager; sneller verder werken: vliesdrager 
kan direct worden bepleisterd; Bouwen volgens de norm: 
voor luchtdichte aansluitingen conform DIN 4108-7, RT 
2012 en SIA 180; Uitstekende resultaten bij de test op 
schadelijke stoffen, getest conform ISO 16000

* Verpakkingseenheid voor professionals, niet aangebroken leverbaar.

TECHNISCHE GEGEVENS:

Drager speciaal vlies van PP

Lijm waterbestendige SOLID-Lijm

Afdekpapier gesiliconiseerd papier

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

Verwerkingstemperatuur vanaf -10 °C

Blootstelling aan weersinvloeden 6 maanden

Art.-nr. GTIN Lengte Breedte VE VE / pal. EUR / m EUR / rol

11948 4026639119483 30 m 6 cm 10 48 0,81 24,30

11949 4026639119490 30 m 6 cm 20 Pro«  VE * 24 0,73 21,90

Kleefbanden

JAAR
KLEEFKRACHT

TESCON VANA I TESCON No.1 I UNI TAPE

met succes getest

uniek in de wereld

www.proclima.com/100years

* Verpakkingseenheid voor professionals, niet aangebroken leverbaar.

Art.-nr. GTIN Lengte Breedte VE VE / pal. EUR / m EUR / rol

10690 4026639016577 30 m 6 cm 10 48 0,81 24,30

10684 4026639016584 30 m 6 cm 20 Pro«  VE * 24 0,73 21,90

TOEPASSING: Voor duurzaam luchtdichte en betrouwbare verlijming van overlappingen van niet-flexibele 
damprem- en luchtdichtingsbanen en hun aansluitingen binnen. Ook geschikt voor het afdichten van stootvoegen 
van houtderivaatplaten (bijv. OSB).

* Verpakkingseenheid voor professionals, niet aangebroken leverbaar.

VOORDELEN
Beschermt constructies door watervaste SOLID-lijm; 
Bijzonder duurzaam: 100 jaar kleefkracht onafhankelijk
getest en goedgekeurd; Eenvoudig te verwerken: 
papieren drager, kan met de hand worden afgescheurd; 
Bouwen volgens de norm: voor luchtdichte aansluitingen 
conform DIN 4108-7, RT 2012 en SIA 180; Uitstekende 
resultaten bij de test op schadelijke sto¾ en, getest 
conform ISO 16000

TECHNISCHE GEGEVENS:

Drager speciaal papier met wapening

Lijm watervaste SOLID-Lijm

Afdekpapier gesiliconiseerd papier

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

Verwerkingstemperatuur vanaf -10 °C

Art.-nr. GTIN Lengte Breedte VE VE / pal. EUR / m EUR / rol

10655 4026639016539 30 m 6 cm 10 48 0,65 19,50

10687 4026639016546 30 m 6 cm 20 Pro«  VE * 24 0,59 17,70

10110 4026639016331 30 m 4 cm * 14 56 0,49 14,70



* Verpakkingseenheid voor professionals, niet aangebroken leverbaar.

Art.-nr. GTIN Lengte Breedte VE VE / pal. EUR / m EUR / rol

10123 4026639016591 5 x 20 m 2,5 cm 6 64 0,33   6,60

10686 4026639016218 80 m 2,5 cm 10 Pro«  VE * 75 0,26 20,80

TECHNISCHE GEGEVENS:

Lijm speciaal acrylaat-hechtingslijm

Afdeklaag gesiliconiseerde PE-folie

Wapening Kunststof

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

Verwerkingstemperatuur vanaf -10 °C

VOORDELEN: 
Zeer goede bescherming van constructies door langdurig 
dichte verlijmingen binnen en buiten; Bouwen volgens de 
norm: voor luchtdichte aansluitingen conform DIN 4108-
7, SIA 180 en OENORM B 8110-2; Bes te waar den bij 
scha de lij ke stof fen-test, getest conform ISO 16000

Art.-nr. GTIN Lengte Breedte VE VE / pal. EUR / m EUR / rol

15361 4026639153616 20 m 10 cm 3 60 3,57 71,40

14134 4026639141347 20 m 15 cm 2 60 5,28 105,60

14135 4026639141354 20 m 20 cm 2 42 7,14 142,80

14732 4026639147325 20 m 30 cm 1 60 10,71 214,20
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Voorgeplooide hoekkleefband

VOORDELEN: 
Verlijmt hoeken snel, eenvoudig en netjes – binnen en 
buiten; Duurzame verlijming door vochtbestendige lijm; 
Bespaart tijd: voorgevouwen band, eerste kleefvlak is 
onbedekt; Eenvoudig te verwerken: zeer goed aanslui-
tende vliesdrager; Sneller verder werken: vliesdrager kan 
direct worden bepleisterd; Past bij de bouwsituatie: ver-
krijgbaar in verhouding 12/38 en 25/35 mm

* Verpakkingseenheid voor professionals, niet aangebroken leverbaar.
*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, 
présentant 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 / pal. EUR / m EUR / rol

14780 4026639147806 30 m 50 mm 5 60 1,53 45,90

14779 4026639147790 30 m 50 mm 20 Pro«  VE * 21 1,34 40,20

14777 4026639147776 30 m 60 mm 5 60 1,77 53,10

14778 4026639147783 30 m 60 mm 20 Pro«  VE * 21 1,54 46,20

TOEPASSING: Voorgeplooide hoekaansluitband voor verlijming van
• Luchtdichte aansluitingen op (dak-) ramen, deuren, etc. binnen en buiten
• Luchtdichte hoekverlijming van damprem- en luchtdichtingsfolies en houtderivaatplaten (bijv. OSB)
• Winddichte hoekverlijming van onderdak- en wandbeschermingsfolies, bijv. aansluitingen op (dak-) raam buiten
De verlijmingen voldoen aan de vereisten van DIN 4108-7, SIA 180 en OENORM B8110-2.

TECHNISCHE GEGEVENS:

Drager speciaal vlies van PP

Lijm speciaal acrylaathecht-
laag

Afdeklaag gesiliconiseerde PE-folie
Temperatuurbestendigheid bestendig van -40 °C tot 

+90 °C

Verwerkingstemperatuur vanaf -10 °C

Blootgesteld aan weersinvloeden 3 maanden

Ook overpleisterbaarOok overpleisterbaar

TOEPASSING: Binnen voor aansluitingen van vensters en deuren op damprem-, luchtdichtingsbaan en houtderivaat-
platen evenals buiten voor aansluitingen van dakonderdelen aan onderdak- en dichtingsfolies voor gevelbekleding en 
MDF-platen.

* Verpakkingseenheid voor professionals, niet aangebroken leverbaar.

Plooibare hoekkleefband met drie apart aftrekbare aftrekfoliestroken 

VOORDELEN:
Verlijmt hoeken snel, eenvoudig en netjes – binnen en 
buiten; Eén product - twee toepassingsmogelijkheden: 
verhouding scheidingsfolie ca. 12/23/25 mm; Beschermt 
constructies door watervaste SOLID-lijm; Eenvoudig te 
verwerken: zeer goed aansluitende vliesdrager; Sneller 
verder werken: vliesdrager kan direct worden bepleisterd
Bes te waar den bij scha de lij ke stof fen-test, getest 
conform ISO 16000

TECHNISCHE GEGEVENS:

Drager speciaal vlies van PP

Lijm watervaste SOLID-Lijm

Afdeklaag in 3 verdeelde gesiliconiseerde 
PE-folie: ca. 12 / 23 / 25 mm

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

Verwerkingstemperatuur vanaf -10 °C

Blootstelling aan
weersinvloeden 

6 maanden

Art.-nr. GTIN Lengte Breedte VE VE / pal. EUR / m EUR / rol

10121 4026639016263 30 m 6 cm 5 96 1,04 31,20

10807 4026639016645 30 m 6 cm 20 Pro«  VE * 24 0,98 29,40

Ook overpleisterbaarOok overpleisterbaar

*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, 
présentant un risque de toxicité par 
inhalation, sur une échelle de classe allant 
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes 
missions)

TOEPASSING: Voor het onderling wind- en vochtdicht verkleven van onderdakfolies en het verkleven van dampremmen 
op houten of metalen profielen.

Dubbelzijdige kleefbandDUPLEX

TOEPASSING: Watergeleidende aansluitkleefband met hoge kleefkracht voor waterdichte afsluiting rondom ramen 
en deuren, onder tabletten en het aansluiten van het onderdak op aangrenzende bouwelementen. Ook op minerale 
ondergronden.

Waterdicht

Alternatief voor EPDM 
slabben bij ramen

Uniek: weerstaat 
watertest tot 600 Pa 

(Universiteit Gent)

*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, 
présentant un risque de toxicité par 
inhalation, sur une échelle de classe allant 
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes 
missions)

VOORDELEN: 
Goede bescherming van de constructie door hoge 
afsluitende werking; Duurzame toepassing: extreem 
hoge kleefkracht, ook op koude ondergronden; 
Eenvoudig te verwerken: zeer elastisch – kan flexibel 
aan ondergronden en hoeken worden aangepast; 
Aangetoond bestendig tegen slagregen tot 2400 Pa; 
Geschiktheid onafhankelijk bevestigd: getest conform 
MO-01/1 en goedgekeurd door het ift Rosenheim; 
Uitstekende resultaten bij de test op schadelijke stoffen, 
getest conform ISO 16000

Watergeleidende afsluitkleefband met hoge kleefkracht

TECHNISCHE GEGEVENS:

Drager elastische PE dragerfolie

Materiaal Butylrubber met acrylaat 
gemodificeerd

Afdeklaag gesiliconiseerde PE-folie
Oppervlaktegewicht ca. 1,9 kg/m2
Dikte ca. 1,1 mm
Slagregendichtheid tot 600 Pa, onderdorpel
Verwerkingstemperatuur -10 °C tot +35 °C
Temperatuurbestendigheid bestendig van -40 °C tot +80 °C

Blootgesteld aan 
weersinvloeden

6 maanden

Kleefbanden

* Verpakkingseenheid voor professionals, niet aangebroken leverbaar.

Art.-nr. GTIN Lengte Breedte VE VE / pal. EUR / m EUR / rol

10688 4026639016522 30 m 5 cm 24 Pro«  VE * 24 0,57 17,10

10120 4026639016300 30 m 5 cm 12 56 0,63 18,90

TOEPASSING: RAPID CELL voor economische en duurzaam luchtdichte afdichting van houtderivaatplaten (o.a. OSB). 
Ook geschikt voor verlijming van baanoverlappingen van dampremmen.

RAPID CELL

TECHNISCHE GEGEVENS:

Drager gesiliconiseerd kraftpapier

Lijm watervaste SOLID-Lijm

Afdeklaag geen

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

Verwerkingstemperatuur vanaf -10 °C

VOORDELEN: 
Tijdbesparing ca. 60%: lostrekken, verzamelen en weg-
gooien van afdekpapier is niet meer nodig; Eenvoudig te 
verwerken: papieren drager die met de hand kan worden 
afgescheurd; Beschermt constructies door watervaste 
SOLID-lijm; Bouwen volgens de norm: voor luchtdichte 
aansluitingen conform DIN 4108-7, SIA 180 en OENORM 
B 8110-2; Bes te waar den bij scha de lij ke stof fen-test, 
getest conform ISO 16000

Snelkleefband voor voegen bij houtderivaatplaten 



Art.-Nr. GTIN Lengte Breedte VE VE / Pal. EUR / m EUR / rol

15363 4026639153630 20 m 10 cm 3 60 2,02 40,40

14136 4026639141361 20 m 15 cm 2 60 2,95 59,00

14137 4026639141378 20 m 20 cm 2 42 4,09 81,80

14698 4026639146984 20 m 30 cm 1 60 6,16 123,20

1918 Kleefbanden Kleefbanden
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TECHNISCHE GEGEVENS:

Drager elastische PE dragerfolie

Materiaal Butylrubber

Afdeklaag gesiliconiseerde PE-folie
Oppervlaktegewicht: ca. 1,9 kg/m2
Dikte ca. 1,0 mm
Verwerkingstemperatuur +5 °C tot +35 °C; ’s nachts vorstvrij
Temperatuurbestendigheid bestendig van -20 °C tot +80 °C

Blootgesteld aan 
weersinvloeden

3 maanden

TOEPASSING: Vochtafdichtende afsluitkleefband voor waterkering tussen cellenbeton en houtskelet, aansluiting 
houtskelet en betonplaat, afdichting onder dorpels in de houtbouw, voor aansluitingen van houtderivaatplaten op 
gladde minerale ondergronden, voor verlijming van onderdakplaten onderling (bijv. in killen en overgangen) en van hun 
aansluitingen op aangrenzende bouwelementen.

Vochtafdichtende afsluitkleefband

*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, 
présentant un risque de toxicité par 
inhalation, sur une échelle de classe allant 
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes 
missions) VOORDELEN:

Beschermt constructies tegen binnendringend vocht door 
zeer goede afsluitende werking; Duurzame verbinding: 
butylrubber dringt diep in de ondergrond; Eenvoudig te 
verwerken: zeer elastisch – kan flexibel aan ondergronden 
en hoeken worden aangepast; Sneller verder werken: hecht 
zonder voorbehandeling met primer op stevige minerale 
ondergronden; Bouwen volgens de norm: voor luchtdichte 
aansluitingen conform DIN 4108-7, RT 2012 en SIA 180; 
Uitstekende resultaten bij de test op schadelijke stoffen, 
getest conform ISO 16000

Inpleisterbaar 
te plaatsen tussen 
2 lagen plamuur

Goedgekeurd door 
KNAUF (zie plaatsings-
instructies op isoproc.be)

Inpleisterbaar 

*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, 
présentant un risque de toxicité par 
inhalation, sur une échelle de classe allant 
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes 
missions)

TOEPASSING: Voor aansluitingen van banen, raamkaders of houtderivaatplaten op te bepleisteren bouwonderdelen 
(metselwerk resp. beton). Ook zeer geschikt voor luchtdichte en dampremmende aansluiting van ramen op onregel-
matige en zelfs licht vochtige muren.

Dampremmende pleisteraansluitband met geïntegreerd wapeningvlies

TECHNISCHE GEGEVENS:

Materiaal PET-vlies met functioneel 
membraan en pleisterwapening

Lijm speciale acrylaathechtlaag

Afdeklaag gesiliconiseerde PE-folie

µd-waarde 2,3 m

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

Verwerkingstemperatuur vanaf -10 °C

TECHNISCHE GEGEVENS:

Drager PP-dragervlies, speciaal membraan 
van PE-copolymeer

Lijm aangepaste, watervaste SOLID lijm

Afdeklaag enkel, resp. dubbel gedeelde, gesili-
coniseerde PE-folie

μd-waarde vochtvariabel 0,4 - > 25 m

Blootgesteld aan weersinv-
loeden

3 maanden

Waterkolom > 2.500 m

overpleisterbaar ja

Verwerkingstemperatuur vanaf -10 °C

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

Opslag koel en droog

NIEUW

VOORDELEN:
Eenvoudig te verwerken: één tape voor binnen en buiten 
dankzij een intelligente functionele membraan; Bespaart 
tijd: de verbinding is belastbaar en de voeg is meteen 
luchtdicht en bestand tegen slagregen; Duurzame 
aansluiting: waterbestendige SOLID-lijm hecht extreem 
goed, ook op minerale ondergronden; Extra dun: 
eenvoudig te vouwen in hoeken; Bouwen volgens de 
norm: voor luchtdichte aansluitingen conform DIN 
4108-7, RT 2012 en SIA 180; Vlieszijde bepleisterbaar: 
gedefinierde overgang tussen raamaansluiting en 
pleisterwerk; Uitstekende resultaten bij de test op 
schadelijke stoffen, getest conform ISO 16000

Intelligente, volvlaks klevende overpleisterbare (raam)aansluitband, 
voor binnen en buiten

TOEPASSING: Geschikt om ramen, deuren en luchtdichte lagen binnen luchtdicht en dampremmend aan te sluiten 
op aangrenzende houten elementen en minerale ondergronden, zoals beton en metselwerk. Dankzij het intelligente, 
vochtgestuurde functionele membraan kan CONTEGA SOLIDO IQ ook buiten worden gebruikt om winddichte en 
slagregenbestendige aansluitingen te realiseren. Eveneens voor alle (al dan niet te overpleisteren) luchtdichte 
aansluitingen tussen minerale ondergronden onderling. Ook ideaal voor een luchtdichte aansluiting tussen 
betonplaat en pleisterwerk of houtskeletwanden. Plaatsing bij ramen: op de VOORkant van het profiel.

Art.-nr. GTIN Lengte Breedte VE Verpakking EUR / m EUR / rol
16811 4026639168115 30 m 80 mm 0,98 kg 8 384 1,28 38,40

16815 4026639168153 30 m 100 mm 1,23 kg 8 288 1,60 48,00

16817 4026639168177 30 m 150 mm 1,85 kg 4 192 2,37 71,10

16819 4026639168191 30 m 200 mm 2,45 kg 4 144 3,17 95,10

1AR02593 4026639225931 30 m 250 mm 3,00 kg 4   96 3,96 118,80

1AR02595 4026639225955 30 m 300 mm 3,60 kg 4   96 4,76 142,80

Art.-Nr. GTIN Lengte Breedte VE VE / Pal. EUR / m EUR / rol

10124 4026639016058 15 m 20 cm 4 30 2,12 31,80

overpleisterbaar 

Intelligente, volvlaks klevende overpleisterbare raamaansluitband, 
voor binnen en buiten, met extra dubbelzijdige kleefstrook

TOEPASSING: Geschikt om ramen, deuren en luchtdichte lagen binnen luchtdicht en dampremmend aan te sluiten 
op aangrenzende houten elementen en minerale ondergronden, zoals beton en metselwerk. Dankzij het intelligente, 
vochtgestuurde functionele membraan kan CONTEGA SOLIDO IQ ook buiten worden gebruikt om winddichte en 
slagregenbestendige aansluitingen te realiseren. De geïntegreerde extra dubbelzijdige kleefstrook zorgt voor een 
eenvoudige aansluiting op de ZIJ-kant van ramen en deuren. Eveneens voor alle (al dan niet te overpleisteren) 
luchtdichte aansluitingen tussen minerale ondergronden onderling. Ook ideaal voor een luchtdichte aansluiting tussen 
betonplaat en pleisterwerk of houtskeletwanden.

VOORDELEN:
Eenvoudig te verwerken: één tape voor binnen en buiten 
dankzij een intelligente functionele membraan; Bespaart 
tijd: de verbinding is belastbaar en de voeg is meteen 
luchtdicht en bestand tegen slagregen; Duurzame 
aansluiting: waterbestendige SOLID-lijm hecht extreem 
goed, ook op minerale ondergronden; Eenvoudige 
verwerking door extra kleefzone aan de vlieszijde; Extra 
dun: eenvoudig te vouwen in hoeken; Bouwen volgens 
de norm: voor luchtdichte aansluitingen conform DIN 
4108-7, RT 2012 en SIA 180; Vlieszijde bepleisterbaar: 
gedefinieerde overgang tussen raamaansluiting en 
pleisterwerk; Uitstekende resultaten bij de test op 
schadelijke stoffen, getest conform ISO 16000

Art.-nr. GTIN Lengte Breedte VE Verpakking EUR / m EUR / Rolle
16821 4026639168214 30 m 80 mm 1,1 kg 8 288 1,78 53,40

16825 4026639168252 30 m 100 mm 1,4 kg 8 288 2,12 63,60

1AR02293 4026639222930 30 m 150 mm 2,1 kg 8 192 2,89 86,70

1AR02597 4026639225979 30 m 200 mm 2,8 kg 4 144 3,68 110,40

NIEUW

TECHNISCHE GEGEVENS:

Drager PP-dragervlies, speciaal membraan 
van PE-copolymeer

Lijm aangepaste, watervaste SOLID lijm 

Afdeklaag enkel, resp. dubbel gedeelde, gesili-
coniseerde PE-folie

μd-waarde vochtvariabel 0,4 - > 25 m

Blootgesteld aan weersin-
vloeden

3 maanden

Waterkolom > 2.500 m

overpleisterbaar ja

Verwerkingstemperatuur vanaf -10 °C

Temperatuurbestendig-
heid

bestendig van -40 °C tot +90 °C

Opslag koel en droog

overpleisterbaar 

VOORDELEN:
Bespaart tijd: geen wapening voor pleisterwerk 
nodig; Gedefinieerde overgang tussen damprem en 
pleisterwerk; Betrouwbare aansluiting: wapeningsweefel 
verhoogt de stabiliteit van de aangrenzende te 
bepleisteren ondergrond; Bouwen volgens de norm: 
voor luchtdichte aansluitingen conform DIN 4108-7, RT 
2012 en SIA 180; Uitstekende resultaten bij de test op 
schadelijke stoffen, getest conform ISO 16000

Aansluitbanden voor ramen en pleisterwerk
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TOEPASSING: CONTEGA SL maakt een luchtdichte aansluiting mogelijk aan de ruimtezijde van ramen en deuren.

Tweelagige niet volvlaks klevende aansluitband met dampremmende eigenschappen 
(ook pleisterbaar)

TECHNISCHE GEGEVENS:

Materiaal PP-vlies en PP-copolymeer 
speciaal membraan

Lijm speciale acrylaathechtlaag

µd-waarde 2,3 m

Luchtdichtheid ift,
MO-01/1:2007-01, Abs. 5

tot 1000 Pa, rondom

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

Verwerkingstemperatuur vanaf -10 °C

VOORDELEN: 
Eenvoudig te verwerken: extra dun en daardoor 
eenvoudig te vouwen in hoeken; Geschiktheid 
onafhankelijk bevestigd: getest conform MO-01/1 en 
goedgekeurd door het ift Rosenheim; Betrouwbare 
aansluitvoegen in combinatie met CONTEGA EXO buiten; 
Vlieszijde overpleisterbaar: gedefinieerde overgang 
tussen damprem en pleisterwerk; Flexibel toepasbaar: 
drie kleefstroken voor toepassing bij hout-, metsel 
en betonwerk; Uitstekende resultaten bij de test op 
schadelijke stoffen, getest conform ISO 16000

Art.-nr. GTIN Lengte Breedte VE VE / pal. EUR / m EUR / rol

11384 4026639113849 30 m 8,5 cm 8 30 1,04 31,20

11396 4026639113962 30 m 12 cm 8 30 1,39 41,70
  overpleisterbaar 

TOEPASSING: Voor de uitwendige diffusie-open en slagregendichte afsluiting van aansluitvoegen.
Deze bijzonder weersbestendige afdichtingsband is voor eenvoudige montage aan één zijde voorzien van een 
zelfklevende strook.

VOORDELEN: 
Duurzame afdichting van voegen door een bijzonder 
hoge weersbestendigheid;  Voldoet aan de strengste 
eisen: BG1-kwaliteit; Zorgt voor droge constructies: 
slagregendicht en tegelijkertijd diffusieopen; Montage 
conform RAL-keurmerk; Groot assortiment voor alle 
gangbare voegbreedtes

Voorgecomprimeerde diffusie-open, slagregendichte voegenafdicthings-
band voor buiten

Art.-Nr. GTIN Lengte Breedte Voeg VE VE / pal. EUR / m EUR / rol

15547 4026639155474 10 m 10 mm 2-3 mm 30 60 0,41 4,10

15548 4026639155481 10 m 15 mm 2-3 mm 20 60 0,59 5,90

15549 4026639155498 8 m 12 mm 3-6 mm 25 60 0,52 4,16

15550 4026639155504 8 m 15 mm 3-6 mm 20 60 0,77 6,16

15552 4026639155528 5 m 15 mm 5-10 mm 20 60 1,06 5,30

15553 4026639155535 5 m 20 mm 5-10 mm 15 60 1,34 6,70

15554 4026639155542 4,3 m 15 mm 7-12 mm 20 60 1,35 5,81

15555 4026639155559 4,3 m 20 mm 7-12 mm 15 60 1,71 7,35

15556 4026639155566 3,3 m 20 mm 8-15 mm 15 60 1,91 6,30

15557 4026639155573 2,6 m 20 mm 10-18 mm 15 60 2,51 6,53

TECHNISCHE GEGEVENS:

Materiaal Opencellig polyurethaan-zacht-
schuim met polymeerimpregnering

µd-waarde < 0,5 m

Brandgedrag B1, P-NDS04-1001

Voegdoorlatendheid a < 0,1 m3/[(h*m*(daPa)n]

Slagregendichtheid voldoet aan eisen tot 600 Pa

Weersbestendigheid doorstaan

Verwerkingstemperatuur vanaf +1 °C

Temperatuurbestendigheid bestendig van -30 °C tot +90 °C

Opslag 1 °C - 20 °C, 12 maanden, 
koel en droog

De benodigde hoeveelheden kunnen per ondergrond en toepassingsmethode verschillen.

TOEPASSING: Geschikt om de ondergrond voor te bereiden of te verstevigen voordat deze wordt verlijmd met pro clima 
tape (bijv. TESCON VANA, TESCON PROFECT of EXTOSEAL tapes). Geschikt voor hout, houtvezelplaten, metselwerk, 
daken, wanden en vloerplaten.

VOORDELEN:
Eenvoudig te verwerken: direct met de spuitbus 
aanbrengen, geen verontreiniging van de primer in 
de bus; Duurzame verbindingen: dringt diep in en 
verstevigt stoffige ondergronden of ondergronden 
met onvoldoende draagvermogen; Bespaart tijd: 
kleefbanden kunnen bij absorberende ondergronden 
zonder droogtijd worden verlijmd; Flexibel toepasbaar: 
geschikt voor droge en licht vochtige ondergronden; 
Het hele jaar door te gebruiken: kan ook bij vorst 
worden verwerkt

Primer in sprayvorm voor binnen en buiten

Art Art.-Nr. GTIN Inhoud Kleefbandbreedte Verbruik VE VE / pal. EUR / bus

Blik 1AR01114 4026639211149 400 ml 60 mm ca. 20 m 12 84 9,99

75 mm ca. 17 m

150 mm ca. 9 m

Blik 1AR01050 4026639210500 750 ml 60 mm ca. 38 m 6 56 17,44

75 mm ca. 31 m

150 mm ca. 17 m

TECHNISCHE GEGEVENS:

Materiaal synthetisch rubber

Temperatuurbestendigheid bestendig van -25 °C tot ~90 °C, 
kortstondig tot max. 100 °C (1h)

Verwerkingstemperatuur -5 °C tot +40 °C

Opslag 12 maanden, vorstvrij, koel en 
droog

TOEPASSING: Geschikt om de ondergrond voor te bereiden of te verstevigen voordat deze wordt verlijmd met pro clima 
tape (bijv. TESCON VANA, TESCON PROFECT of EXTOSEAL tapes). Geschikt voor hout, houtvezelplaten, metselwerk, 
daken, wanden en vloerplaten.

VOORDELEN:
Duurzame verbindingen: dringt diep in en verstevigt 
stoffige ondergronden of ondergronden met onvoldo-
ende draagvermogen; Bespaart tijd: absorberende 
ondergronden hoeven niet te drogen; Vrijer werken: 
toepasbaar op droge en licht vochtige ondergronden; 
Kan door de dispenserfles met één hand worden aan-
gebracht en verdeeld; Het hele jaar door te gebruiken: 
kan ook bij vorst worden verwerkt; Uitstekende resul-
taten bij de test op schadelijke stoffen, getest conform 
ISO 16000

Oplosmiddelvrije primer voor binnen en buiten

Art Art.-Nr. GTIN Inhoud Kleefbandbreedte Verbruik VE VE / pal. EUR / bus

Blik 11427 4026639114273 0,75 l 60 mm ca.   60 m 6 90 14,36

75 mm ca.   45 m

150 mm ca.   22 m

Blik 11430 4026639114303 2,5 l 60 mm ca. 185 m 4 40 42,95

75 mm ca. 150 m

150 mm ca.   75 m

Do seer fles 11449 4026639114495 1 l 60 mm ca.   75 m 6 72 17,82

75 mm ca.   60 m

150 mm ca.   30 m

De benodigde hoeveelheden kunnen per ondergrond en toepassingsmethode verschillen.

TECHNISCHE GEGEVENS:

Materiaal Acryl-copolymeer, oplosmiddelvrij

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

Verwerkingstemperatuur -10 °C tot +45 °C

Opslag 12 maanden, vorstvrij, koel en 
droog *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, 
présentant un risque de toxicité par 
inhalation, sur une échelle de classe allant 
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes 
missions)

Aansluitbanden voor ramen en pleisterwerk Primer
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Manchetten en andere detail-
producten zijn enkel per 
volledige verpakking leverbaar. 
Op aanvraag zijn ook grotere 
verpakkingen mogelijk. Voor 
meer info contacteer ons op 
+32 15 62 39 35

Brede luchtdichte en dampremmende kleefband om patches vanaf te snijden 
voor het afdichten van inblaasopeningen binnenUNI TAPE XL

TOEPASSING: Voor duurzame luchtdichte verlijmingen binnen. Ook geschikt voor reparatieverlijmingen  en het verlij-
men van inblaasopeningen op OSB of niet-flexibele dampremmende- en luchtdichtingsbanen.

VOORDELEN: 
Beschermt constructies door watervaste SOLID-lijm; 
Bijzonder duurzaam: 100 jaar kleefkracht onafhankelijk 
getest en goedgekeurd; Eenvoudig te verwerken: papieren 
drager, kan met de hand worden afgescheurd; Bouwen 
volgens de norm: voor luchtdichte aansluitingen conform 
DIN 4108-7, RT 2012 en SIA 180, Uitstekende resultaten 
bij de test op schadelijke stoffen, getest conform ISO 
16000

JAAR
KLEEFKRACHT

TESCON VANA I TESCON No.1 I UNI TAPE

met succes getest

uniek in de wereld

www.proclima.com/100years

Art.-nr. GTIN Lengte Breedte VE VE / pal. EUR / m EUR / rol

10111 4026639016379 30 m 20 cm 1 112 2,17 65,10

10112 4026639016324 30 m 15 cm 1 112 1,64 49,20

*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, 
présentant un risque de toxicité par 
inhalation, sur une échelle de classe allant 
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes 
missions)

TECHNISCHE GEGEVENS:

Drager speciaal papier met wapeningvlies

Lijm watervaste SOLID-Lijm

Afdeklaag  gesiliconiseerd papier

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

Verwerkingstemperatuur vanaf -10 °C

Zelfklevende patch met 'easy-off'-principe 
voor binnen en buiten

TOEPASSING: Voor eenvoudig, snel en duurzaam afdichten van inblaasopeningen binnen en buiten,
evenals voor reparaties.

VOORDELEN: 
Bespaart tijd: gebruiksklare kleefpleister, opstaande 
scheidingsfolie kan eenvoudig worden verwijderd; 
Kleeft betrouwbaar binnen en buiten – zelfs bij 
vochtige omstandigheden: watervaste SOLID-lijm; 
Flexibeler verder werken: 6 maanden volledig weers-
bestendig; Sneller verder werken: vliesdrager kan 
direct worden bepleisterd; Bouwen volgens de norm: 
voor luchtdichte aansluitingen conform DIN 4108-7, 
RT 2012 en SIA 180; Uitstekende resultaten bij de 
test op schadelijke stoffen, getest conform ISO 16000

Art.-nr. GTIN Lengte Breedte VE VE / pal. EUR / stuk EUR / VE

10795 4026639016560 18 cm 18 cm 25 - 0,78 19,50

10595 4026639016553 18 cm 18 cm 150 112 0,70 105,00

TECHNISCHE GEGEVENS:

Drager speciaal vlies van PP

Lijm watervaste SOLID-Lijm

Afdeklaag gesiliconiseerd papier

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

Verwerkingstemperatuur vanaf -10 °C

Blootstelling aan
weersinvloeden: 

6 maanden

*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, 
présentant un risque de toxicité par 
inhalation, sur une échelle de classe allant 
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes 
missions)

Ook overpleisterbaar

TOEPASSING: Voor het snel en duurzaam luchtdicht doorvoeren van kabels en buizen door de luchtdichtingslaag. 
Ook buiten toepasbaar, bijv. bij onderdaken of renovatiedampremmen.

VOORDELEN:
Houdt constructies droog: snelle en eenvoudige afdich-
ting binnen en buiten; Betrouwbare aansluiting door 
watervaste SOLID-lijm; Praktisch werken: er kunnen 
kabels door de manchet worden geschoven en getrokken 
– de aansluiting blijft dicht; Extreem flexibel en elas-
tisch, geen uitstekende tule; Flexibeler verder werken: 
6 maanden volledig weersbestendig; Bouwen volgens de 
norm: voor luchtdichte aansluitingen conform DIN 4108-7, 
RT 2012 en SIA 180; Uitstekende resultaten bij de test 
op schadelijke stoffen, getest conform ISO 16000

KAFLEX mono / duo

Ook overpleisterbaar Ook overpleisterbaar Ook overpleisterbaar 

Productnaam Art.-nr. GTIN Lengte Breedte VE EUR / stuk EUR / VE

KAFLEX mono voor 1 Kabel – Ø 4,8-12 mm 10724 4026639016195 14,5 cm 14,5 cm 5 2,94 14,70

KAFLEX mono voor 1 Kabel – Ø 4,8-12 mm 10725 4026639016188 14,5 cm 14,5 cm 30 2,24 67,20

KAFLEX duo    voor 2 Kabel – Ø 4,8-12 mm 10726 4026639016171 14,5 cm 14,5 cm 5 2,94 14,70

KAFLEX duo    voor 2 Kabel – Ø 4,8-12 mm 10727 4026639016072 14,5 cm 14,5 cm 30 2,24 67,20

Zelfklevende kabelmanchetten voor 1-2 kabels,
Ø 4,8-12mm, voor binnen en buiten

TECHNISCHE GEGEVENS:

Materiaal TESCON VANA met EPDM

Lijm watervaste SOLID-Lijm

Afdeklaag gesiliconiseerd papier

Temperatuurbestendigheid
EPDM

bestendig van  -40 °C tot +150 °C 

Verwerkingstemperatuur vanaf -10 °C

Opslag koel en droog

*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, 
présentant un risque de toxicité par 
inhalation, sur une échelle de classe allant 
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes 
missions)

TOEPASSING: Voor een snelle en duurzaam betrouwbare aansluiting van reeds gemonteerde kabels en kabelbuizen 
tot 20 mm in de luchtdichtingslaag binnen. Doordat lijm en dragermateriaal watervast zijn, is KAFLEX post ook 
geschikt voor gebruik buiten (bijv. winddichting bij onder-daken en gevels).

VOORDELEN:
Houdt constructies droog: praktische aansluiting aan reeds 
ingebouwde kabels; Eenvoudige verwerking binnen en bui-
ten: extreem flexibel en elastisch; Betrouwbare aansluiting 
door watervaste SOLID-lijm; Bouwen volgens de norm: voor 
luchtdichte aansluitingen conform DIN 4108-7, RT 2012 en 
SIA 180; 3 maanden volledig weersbestendig; Uitstekende 
resultaten bij de test op schadelijke stoffen, getest conform 
ISO 16000

KAFLEX post Zelfklevende kabelmanchet voor inbouw achteraf voor binnen en buiten

Productnaam Art.-nr. GTIN Lengte Breedte VE EUR / stuk EUR / VE

KAFLEX post voor 1 Kabel tot Ø 20 mm 12942 4026639129420 14 cm 14 cm 5 3,48 17,40

KAFLEX post voor 1 Kabel tot Ø 20 mm 12943 4026639129437 14 cm 14 cm 20 2,61 52,20

TECHNISCHE GEGEVENS:

Drager speciaal vlies van PP / 
geperforeerde PE-folie

Lijm watervaste SOLID-Lijm

Afdeklaag gesiliconiseerd papier

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

Verwerkingstemperatuur vanaf -10 °C

INTELLO • TESCON VANA
CONTEGA SOLIDO SL

*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, 
présentant un risque de toxicité par 
inhalation, sur une échelle de classe allant 
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes 
missions)

ManchettenManchetten, Kleefbanden
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Manchetten en andere detail-
producten zijn enkel per 
volledige verpakking leverbaar. 
Op aanvraag zijn ook grotere 
verpakkingen mogelijk. Voor 
meer info contacteer ons op 
+32 15 62 39 35

Manchetten en andere detail-
producten zijn enkel per 
volledige verpakking leverbaar. 
Op aanvraag zijn ook grotere 
verpakkingen mogelijk. Voor 
meer info contacteer ons op 
+32 15 62 39 35

Voor bulkverpakkingen van enkele honderden stuks, contacteer onze besteldienst op T. 
+32 15 62 39 35 of orders@isoproc.be.

Ook overpleisterbaar 

TOEPASSING: Geschikt om kabels en buizen snel en blijvend dicht door de luchtdichte laag te voeren. Kan ook bui-
ten worden gebruikt, bijv. bij onderdaken of dampremmen voor renovaties.

VOORDELEN:
Houdt constructies droog: snelle en eenvoudige afdichting 
binnen en buiten; Betrouwbare aansluiting door water-
vaste SOLID-lijm; Praktisch werken: er kunnen buizen 
door de manchet worden geschoven en getrokken – de 
aansluiting blijft dicht; Extreem flexibel en elastisch, geen 
uitstekende tule; Flexibeler verder werken: 6 maanden 
volledig weersbestendig; Bouwen volgens de norm: voor 
luchtdichte aansluitingen conform DIN 4108-7, RT 2012 en 
SIA 180; Uitstekende resultaten bij de test op schadelijke 
stoffen, getest conform ISO 16000

Zelfklevende buismanchet voor Ø 15-30 mm, binnen en buitenROFLEX 20

INTELLO • TESCON VANA
CONTEGA SOLIDO SL 

Ook overpleisterbaar 

Productnaam Art.-nr. GTIN Lengte Breedte VE EUR / stuk EUR / VE

ROFLEX 20 voor buizen – Ø 15-30 mm 10730 4026639016393 14,5 cm 14,5 cm 5 3,37 16,85

ROFLEX 20 voor buizen – Ø 15-30 mm 10731 4026639016416 14,5 cm 14,5 cm 30 2,49 74,70

TECHNISCHE GEGEVENS:

Materiaal TESCON VANA met EPDM

Lijm watervaste SOLID-Lijm

Afdeklaag gesiliconiseerd papier

Temperatuurbestendigheid bestendig van -40 °C tot +150 °C

Verwerkingstemperatuur vanaf -10 °C

Opslag koel en droog

*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, 
présentant un risque de toxicité par 
inhalation, sur une échelle de classe allant 
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes 
missions)

TOEPASSING: Voor het snel en duurzaam luchtdicht doorvoeren van buizen door de luchtdichtingslaag. Ook buiten 
toepasbaar, bijv. bij onderdaken of renovatiedampremmen. Verlijming met TESCON VANA.

VOORDELEN:
Houdt constructies droog: snelle en eenvoudige afdich-
ting binnen en buiten; Betrouwbare aansluiting door 
TESCON VANA met watervaste SOLID-lijm; Betrouwbaar, 
ook in hete omgevingen: temperatuurstabiel tot 150 °C; 
Praktisch werken: er kunnen buizen door de manchet 
worden geschoven en getrokken – de aansluiting blijft 
dicht; Extreem flexibel en elastisch, geen uitstekende tule; 
Bouwen volgens de norm: voor luchtdichte aansluitingen 
conform DIN 4108-7, RT 2012 en SIA 180; 
Uitstekende resultaten bij de test op schadelijke stoffen, 
getest conform ISO 16000

Buismanchetten voor binnen en buiten,  Ø 30-320 mm

ROFLEX 30 / 50 / 100 / 150 / 200 / 250 / 300

Productnaam Art.-nr. GTIN Lengte Breedte VE EUR / stuk EUR / VE

ROFLEX 30 voor buizen Ø 30-50 mm 14166 4026639141668 14 cm 14 cm 2 4,84 9,68

ROFLEX 30 voor buizen Ø 30-50 mm 14167 4026639141675 14 cm 14 cm 20 3,15 63,00

ROFLEX 50 voor buizen Ø 50-90 mm 10732 4026639016430 14 cm 14 cm 2 4,84 9,68

ROFLEX 50 voor buizen Ø 50-90 mm 10733 4026639016447 14 cm 14 cm 20 3,15 63,00

ROFLEX 100 voor buizen Ø 100-120 mm 10734 4026639016454 20 cm 20 cm 2 5,66 11,32

ROFLEX 100 voor buizen Ø 100-120 mm 10735 4026639016461 20 cm 20 cm 20 3,70 74,00

ROFLEX 150 voor buizen Ø 120-170 mm 10736 4026639016478 25 cm 25 cm 2 7,72 15,44

ROFLEX 150 voor buizen Ø 120-170 mm 10737 4026639016485 25 cm 25 cm 20 5,01 100,20

ROFLEX 200 voor buizen Ø 170-220 mm 10738 4026639016492 30 cm 30 cm 2 9,36 18,72

ROFLEX 200 voor buizen Ø 170-220 mm 10740 4026639016508 30 cm 30 cm 20 6,09 121,80

ROFLEX 250 voor buizen Ø 220-270 mm 12832 4026639128324 45 cm 45 cm 2 13,92 27,84

ROFLEX 300 voor buizen Ø 270-320 mm 12842 4026639128423 50 cm 50 cm 2 17,30 34,60

TECHNISCHE GEGEVENS:

Materiaal EPDM

Temperatuurbestendigheid bestendig van -40 °C tot +150 °C

Verwerkingstemperatuur vanaf -10 °C

Opslag koel en droog

INTELLO • TESCON VANA
CONTEGA SOLIDO SL 

ROFLEX 50 / 100 / 200

*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, 
présentant un risque de toxicité par 
inhalation, sur une échelle de classe allant 
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes 
missions)

Manchetten, Detailoplossingen

VOORDELEN:
Houdt constructies droog: snelle en eenvoudige 
afdichting binnen en buiten in gemetselde of betonnen 
constructies; Betrouwbare aansluiting door watervaste 
SOLID-lijm; Praktisch werken: er kunnen buizen 
door de manchet worden geschoven en getrokken 
– de aansluiting blijft dicht; Extreem flexibel, geen 
uitstekende tule; Bouwen volgens de norm: voor 
luchtdichte aansluitingen conform DIN 4108-7, RT 
2012 en SIA 180; Uitstekende resultaten bij de test op 
schadelijke stoffen, getest conform ISO 16000

TOEPASSING: Over het hele oppervlak klevende, te bepleisteren manchet voor het snel en duurzaam afdichten van buis-
doorvoeren in gemetselde of betonnen wanden en plafonds alsook in houtvezel- en houtderivaatplaten.

Volledig klevende en te bepleisteren buismanchetten voor binnen en buiten

Productnaam Art.-Nr. GTIN Ø manchet voor Ø buizen VE EUR / stuk EUR / VE

ROFLEX SOLIDO 50 1AR00954 4026639209542 200 mm Ø 50-80 mm 2 4,53 9,06

ROFLEX SOLIDO 50 1AR01136 4026639211361 200 mm Ø 50-80 mm 10 3,60 36,00

ROFLEX SOLIDO 100 1AR01137 4026639211378 250 mm Ø 90-120 mm 2 5,90 11,80

ROFLEX SOLIDO 100 1AR01138 4026639211385 250 mm Ø 90-120 mm 10 4,98 49,80

ROFLEX SOLIDO 150 1AR01139 4026639211392 296 mm Ø 130-170 mm 2 8,22 16,44

ROFLEX SOLIDO 150 1AR01140 4026639211408 296 mm Ø 130-170 mm 10 7,29 72,90

ROFLEX SOLIDO 200 1AR01141 4026639211415 346 mm Ø 180-220 mm 2 11,34 22,68

ROFLEX SOLIDO 200 1AR01142 4026639211422 346 mm Ø 180-220 mm 10 10,33 103,30

TECHNISCHE GEGEVENS:

Materiaal PP-vliesdrager, speciaal 
membraan van PP-copolymeer, 
Afdichtingsring: EPDM

Lijm watervaste SOLID-lijm

Afdeklaag gesiliconiseerd papier

Blootstelling aan 
weersinvloeden

3 maanden

Verwerkingstemperatuur vanaf -10 °C

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

overpleisterbaaroverpleisterbaaroverpleisterbaaroverpleisterbaar

Detailoplossingen

VOORDELEN: 
Voor kabels en kabelbuizen met een maximale diameter 
van 20 mm; Bouwen volgens de norm: voor luchtdichte 
aansluitingen conform DIN 4108-7, RT 2012 en SIA 180; 
Biedt ruimte aan maximaal drie inbouwdozen; 
Kan onbeperkt worden uitgebreid: eenvoudig opens-
nijden en aan elkaar lijmen; Uitstekende resultaten bij de 
test op schadelijke stoffen, getest conform ISO 16000

INSTAABOX
TOEPASSING: Bij constructies zonder technische spouw kan de INSTAABOX ruimte bieden voor contactdozen e.d. 
Daartoe wordt deze op de aanwezige damprem- en luchtdichtingslaag aangebracht en luchtdicht aangesloten. Bij 
gebruik van traditionele contactdozen wordt voldaan aan de vereisten van DIN 4108-7, RT 2012 en SIA 180 met betrek-
king tot de luchtdichtheid. De INSTAABOX kan zowel bij binnen- als buitenwanden worden gebruikt.

Installatiebox voor o.a. contactdozen

Art.-nr. GTIN Lengte Breedte VE EUR / stuk EUR / VE

11751 4026639117519 320 mm 190 mm 5 3,37 16,85

11942 4026639119421 320 mm 190 mm 20 3,09 61,80

TECHNISCHE GEGEVENS:

Materiaal rekbaar, flexibel polyethyleen 

Temperatuurbestendigheid bestendig van -10 °C tot 
+80 °C

Kabeldiameter tot 20 mm

µd-waarde > 10 m

Diepte 55 mm

Lengte / breedte leidingenspouw 260 mm / 130 mm

Lengte / breedte totaal 320 mm / 190 mm

*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, 
présentant un risque de toxicité par 
inhalation, sur une échelle de classe allant 
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes 
missions)
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Productnaam Art.-nr. GTIN Buitendiameter Binnendiameter VE EUR / stuk EUR / VE

STOPPA 16 12945 4026639129451 16 mm 11 mm 20 0,74 14,80

STOPPA 16 12946 4026639129468 16 mm 11 mm 100 0,64 64,00

STOPPA 20 12947 4026639129475 20 mm 15 mm 20 0,78 15,60

STOPPA 20 12948 4026639129482 20 mm 15 mm 100 0,69 69,00

STOPPA 25 12949 4026639129499 25 mm 19,5 mm 20 0,85 17,00

STOPPA 25 12950 4026639129505 25 mm 19,5 mm 100 0,75 75,00

STOPPA 32 12951 4026639129512 32 mm 25 mm 20 0,91 18,20

STOPPA 32 12952 4026639129529 32 mm 25 mm 100 0,80 80,00

STOPPA 40 12953 4026639129536 40 mm 31,5 mm 20 0,97 19,40

STOPPA 40 12954 4026639129543 40 mm 31,5 mm 100 0,86 86,00

Luchtdichtingsstoppen voor buizenSTOPPA

VOORDELEN: 
Zorgt voor de afdichting van kabels in mantelbuizen; 
Bouwen volgens de norm: voor luchtdichte aansluitin-
gen conform DIN 4108-7, RT 2012 en SIA 180; Wordt 
eenvoudig ingestoken: doorstootmembraan dicht kabel 
betrouwbaar af; Eenvoudig te verwerken: gaten kunnen 
vooraf worden aangebracht met een spijker of de tuit 
van het patroon; Ook geschikt voor meerdere kabels; 
Betrouwbare luchtdichting voor ribbelbuizen door 
meervoudige lipafdichting; Kan eenvoudig worden ver-
wijderd als er een nieuwe kabel moet worden gelegd; 
Uitstekende resultaten bij de test op schadelijke stoffen, 
getest conform ISO 16000

TOEPASSING: De dichtingsstoppen STOPPA worden gebruikt voor een snelle en duurzaam betrouwbare luchtdich-
ting van kabels in buizen volgens DIN 4108-7. Voor de luchtdichte aansluiting van buizen op de damprem- en lucht-
dichtingslaag staan buismanchetten ter beschikking (bv. ROFLEX 20 of ROFLEX 20 multi).

TECHNISCHE GEGEVENS:

Materiaal thermoplastisch elastomeer (TPE)

Temperatuurbestendigheid langdurig -50 °C tot +90 °C

Verwerkingstemperatuur > –10 °C

Opslag koel en droog

*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, 
présentant un risque de toxicité par 
inhalation, sur une échelle de classe allant 
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes 
missions)

Aandrukhulpmiddel pro clima
PRESSFIX / PRESSFIX XL
TOEPASSING: PRESSFIX: Praktisch, handvriendelijk gereedschap voor het gelijkmatig vastkleven van kleefbanden. 
PRESSFIX XL: Praktisch, handvriendelijk gereedschap voor het gelijkmatig vastkleven van SOLITEX ADHERO.

* alleen leverbaar per professionelle verpakkingseenheid!

Productnaam Art.-nr. GTIN Lengte Breedte Dikte VE EUR / VE

PRESSFIX 11426 4026639114266 105 mm 80 mm ca. 2 mm 10* 5,07

PRESSFIX XL 1AR01658 4026639216588 285 mm 130 mm 25 mm 1 2,72

* Pro�  VE alleen leverbaar per professionelle verpakkingseenheid!

VOORDELEN: 
Een vou dig en snel le dich ting van in blaas ope nin gen bij 
hout ve zel pla ten; Ge schikt om di rect te over pleis te ren 
met een ge schikt pleis ter sys teem voor hout ve zel pla ten; 
Een vou dig te plaat sen zon der bij ko mend ge reed schap; 
Pro per op per vlak en pro fes si o neel uit zicht; Geen bij ko-
mend dich tings mid del no dig dank zij de dich tings rib ben

CLOX 

CLOX SLIM 

CLOX 

CLOX SLIM 

CLOX Sluitpluggen voor inblaasopeningen in zachtboardplaten

TOEPASSING: Sluitpluggen voor inblaasopeningen in zachtboardplaten met diktes vanaf 35 mm. Passend
voor boorgaten met diameter 106,5 of 120 mm.

TECHNISCHE GEGEVENS:

Materiaal Zachte houtvezel

Diameter CLOX SLIM: 106,5 mm 
CLOX: 106,5 mm bzw. 120 mm

Dikte CLOX SLIM: 40 mm / CLOX: 60 mm

µd-waarde CLOX SLIM: 0,12 m / CLOX: 0,18 m

Nominale waarde
warmtegeleiding: λD  

0,046 W/mK

Productnaam Art.-Nr. GTIN Diameter Dikte VE VE / pal. EUR / stuk EUR / VE

CLOX SLIM 15609 4026639156099 106,5 mm 40 mm 30 36 1,38 41,40

CLOX SLIM 15610 4026639156105 106,5 mm 40 mm 120 Pro« -VE * 8 1,21 145,20

CLOX 14036 4026639140364 106,5 mm 60 mm 30 36 1,86 55,80

CLOX 14049 4026639140494 106,5 mm 60 mm 120 Pro« -VE * 12 1,70 204,00

CLOX 14670 4026639146700 120 mm 60 mm 30 28 2,09 62,70

CLOX 14672 4026639146724 120 mm 60 mm 120 Pro« -VE * 8 1,90 228,00

DetailoplossingenDetailoplossingen



GLUMEX
verwijderingsmiddel

Penseelfles 500 ml

Aandrukroller ROLLFIX

Elektro-Luchtdichtbox

pro clima
Dubbele spuitmond DKF

pro clima SHELLY pro clima KLIPFIX WINCON-kleefbandDrukpistool 600 F
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WELDANO INCAVWELDANO TURGA WELDANO INVEX SOLTEMPA TESCON TANGO

TESCON INCAV TESCON INVEX

CONTEGA FIDEN EXO CONTEGA SOLIDO
EXO

CONTEGA SOLIDO
SL-D

TESCON NAIDECK TESCON NAIDECK
MONO

TESCON NAIDECK
MONO PATCH

CONTEGA SOLIDO
EXO-D

CONTEGA EXO

CONTEGA IQ

WELDANO ROFLEX

WELDANO ROFLEX PLUS

KAFLEX MULTI ROFLEX 20 MULTI ROLFLEX EXTOTESCON SANA PATCH

ORCON F TESCON CROSSEAL EXTOSEAL MAGOV

TESCON FIX DASATOP FIX

pro clima TENAPPSMOKE BOTTLE

pro clima biedt ook deze gespecialiseerde (maar minder courante) oplossingen aan. 
Bekijk de volledige prijslijst op www.isoproc.be > downloads

CONTEGA SOLIDO SL

pro clima Workshops

pro clima biedt een bijscholingsprogramma op verscheidene niveaus aan. Elk programma is specifiek afgestemd op de 
voorkennis,capaciteiten en doelstellingen van elke individuele deelnemer. Aarzel niet en bekijk ons aanbod op
www.isoproc.be / www.isoproc.nl. U zult professionele, voortreffelijke workshops ontdekken die tegelijk 
theoretisch en praktisch zijn, met talrijke nieuwigheden en gedetailleerde, zeer nuttige achtergrondinformatie.

Informatie- en bestelservice

ISOPROC SOLUTIONS BE

Tel.: +32 15 62 39 35
Fax: +32 15 62 39 36
info@isoproc.be
orders@isoproc.be
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.

ISOPROC Nederland NL

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

Techniek-hotline

ISOPROC SOLUTIONS BE

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

Specialisten 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.

ISOPROC Nederland NL

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

pro clima hotlines: informatie, bestellingen, 
technische zaken en workshops

rein
underbanner19-kort
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pro clima buitendienst België en Nederland

Vakkundige aanspreekpunten ter plaatse voor al uw vragen met betrekking tot de afdichting van de bouwschil, 
praktische uitvoering, bouwfysische achtergronden, producten en systemen.

Nederland

ISOPROC Nederland
Emmanuel Laugs
Da le straat 46B, 6262 NN Ban holt
Post bus 497, 6200 AL Maas tricht 
Tel: +31 438 20 03 92
in fo@is o proc.nl
www.is o proc.nl

België

Buitendienst
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-nl.proclima.com

BlowerDoor luchtdichtheidstesten
ISOPROC INNOVISO
Boterstraat 23a
2811 Mechelen (Hombeek)
Tel: +32 15 62 18 35
Fax: +32 15 62 39 36
testing@isoproc.be
www.blowerdoor.be
www.innoviso.be
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België
T. +32 15 62 39 35
info@isoproc.be · www.isoproc.be · be-nl.proclima.com

Nederland
T. +31 438 200 392
info@isoproc.nl · www.isoproc.nl · nl.proclima.com

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.

Uw pro clima partner:

MOLL bauökologische Produkte GmbH · www.proclima.com

pro clima België · ISOPROC SOLUTIONS · Boterstraat 23a · 2811 Mechelen (Hombeek)  
Tel.: +32 (0) 15 62 39 35 · Fax: +32 (0) 15 62 39 36 · info@isoproc.be · www.isoproc.be · be-nl.proclima.com

pro clima Nederland · 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




