Luchtdicht spuitverfsysteem
Luchtdichtingsspray met vochtvariabele μd-waarde
Stof
Materiaal

waterige acryldispersie

Eigenschap

Waarde

Kleur AEROSANA VISCONN

donkerblauw, na volledige droging donkerblauw/zwart

Kleur AEROSANA VISCONN white

wit, na volledige droging wit

Coating

0,2 - 1,0 mm natte laag

sd-waarde / vochtvariabel

6 ±0,6 m (bij een dikte van 0,3 mm) / 0,13 - 10,00 m

overpleisterbaar / beschilderbaar

ja, kan ook met tapes van pro clima worden beplakt

Verwerkingstemperatuur

+5 °C tot +35 °C

Temperatuurbestendigheid

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

Opbrengst

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

De met vezels versterkte vloeibare folie met vochtvariabele μd-waarde
Stof

NIEUW

Materiaal

waterige acryldispersie, vezelgewapend

Eigenschap

Waarde

Kleur

donkerblauw, volledig opgedroogd zwart

Coating

0,6 - 1,4 mm natte laag

μd-waarde / vochtvariabel

3,5 ±0,4 m (bij een dikte van 0,3 mm) / 0,15 - 5,00 m

overpleisterbaar / beschilderbaar

ja, kan ook met tapes van pro clima worden beplakt

Verwerkingstemperatuur

+5 °C tot +35 °C

Temperatuurbestendigheid

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

Opbrengst

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

Sproeien in plaats van verlijmen:
luchtdicht in een handomdraai

Vlies voor scheur- en naadoverbrugging in het AEROSANA VISCONN-systeem
Stof

NIEUW

Materiaal

PET

Eigenschap

Waarde

Oppervlaktegewicht

63 ±10 g/m²

Dikte

0,7 ±0,15 mm

Max. trekkracht lengte/dwars

90 ±15 N/5 cm / 145 ±15 N/5 cm

Rek lengte/dwars

75 ±15 % / 90 ±15 %

✔✔ Eenvoudig sproeien: heel snel werken
✔✔ Vooral ook voor complexe overgangen en details
✔✔ Betrouwbaar bij constructiebewegingen: blijft langdurig elastisch
✔✔ Geschikt voor alle in de bouw gangbare oppervlakken,
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Leveringsvormen
Product

Art.-nr.

GTIN

Leverform

Inhoud

Bereik

VE  / pal.

AEROSANA VISCONN

1AR01106

4026639211064

Emmer

10 liter

ca. 750 g/m²

45

AEROSANA VISCONN white

1AR01740

4026639217400

Emmer

10 liter

ca. 750 g/m²

45

AEROSANA VISCONN FIBRE

1AR01677

4026639216779

Emmer

5 liter

ca. 600 g/m²

44

Produkt

Art.-Nr.

GTIN

Lengte

Breedte

Inhoud

VE

AEROSANA FLEECE

1AR01715

4026639217158

2 x 25 m

15 cm

7,5 m2

2

Technische Hotline
BE ISOPROC +32 15 62 19 35, +32 15 62 39 36, technical@isoproc.be
NL ISOPROC +49 (0) 62 02 – 27 82.45, technik@proclima.de (duits / engels)

www.proclima.com

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35–43
D-68723 Schwetzingen
Duitsland
Tel.: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
info@proclima.com

ook als hechtprimer
✔✔ Kan worden bepleisterd, beschilderd en beplakt
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✔✔ Geschikt voor het overbruggen van scheuren

met vez
wapeninelg

en voegen tot 20 mm breed
✔✔ Omroeren niet nodig: kan meteen
uit de emmer worden verwerkt
Getest op schadelijke stoffen
conform

Volgens de criteria van de Ausschuss
zur gesundheitlichen Bewertung von
Bauprodukten van het Umweltbundesamt
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Houten en gemetselde constructies · oppervlakken en details · nieuwbouw en renovatie · binnen en buiten
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BE procli.ma/nl-be-aerosana-visconn
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De vochtgestuurde, luchtdichte afdichtingsverf AEROSANA VISCONN wordt razendsnel aangebracht – zowel op oppervlakken als
ongepleisterd metselwerk of poreus plaatmateriaal, als bij het realiseren van aansluitingen bij houten en gemetselde constructies.

NL procli.ma/nl-nl-aerosana-visconn

BE

Voor toepassing
als grondverf

Bij overgangen tussen constructies van
verschillende materialen en bij veel
hoeken en randen geldt: even met
AEROSANA VISCONN besproeien en alles
is luchtdicht.

Ook geschikt voor het verstevigen van
ondergronden, bijv. bij renovatiewerkzaamheden. AEROSANA VISCONN heeft
een vochtgestuurde dampweerstand en
kan daardoor aan de binnen- en buitenkant van constructies worden toegepast.

gen
Voor aansluitin
op doorvoeren

Voor houten en
nstructies
gemetselde co

Kijk voor meer informatie over het AEROSANA VISCONN-systeem op:

ten
Voor het afdich
van overgangen

ten
Voor het afdich
tails
de
van complexe

Bij grotere voegen, gaten of bij het afdichten van doorvoeren, zoals buizen of
trekplaten, wordt het nieuwe AEROSANA FLEECE in de vloeibare afdichting
gelegd en vervolgens beschilderd.

Video bekijken

Zo veelzijdig is
AEROSANA VISCONN
youtu.be/SJzPP6Zszjg
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Alles. sneller. dicht.
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Voor het sluite
egen
scheuren en vo

Met het nieuwe, met vezels gewapende
AEROSANA VISCONN FIBRE kunt u
voegen en scheuren tot 20 mm breed
eenvoudig beschilderen.

