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Systeemmodules:

Voorafgaand aan het verlijmen moeten ondergronden eerst met een bezem worden schoongeveegd 
of met een doek worden afgenomen. Verlijming op bevroren ondergronden is niet mogelijk. Er mogen 
geen afstotende stoffen op de te verlijmen materialen aanwezig zijn (bijv. vetten of siliconen). Onder-
gronden moeten voldoende dragend zijn. Duurzame verlijming op alle pro clima banen (damprem- en 
luchtdichtingsbanen, anti-doorlekbanen, evenals onderdak- onderspan- en wandbeschotbanen) en PE-, 
PA-, PP-, aluminiumfolies voor realisatie van lucht- resp. winddichtheid. Verlijmingen en aansluitingen 
zijn ook mogelijk op geschaafd en gelakt hout, harde kunststoffen of metaal (bijv. buizen, ramen enz.), 
harde houtderivaatplaten (spaan-, OSB- en BFU-, mdf- en houtvezel-onderdakplaten). Bij houtvezel-
onderdakplaten is voorbehandeling met TESCON PRIMER RP vereist. Aansluitingen zijn ook mogelijk 
op gladde minerale ondergronden (bijv. beton of pleister) na voorbehandeling met primer. Beton- of 
pleisterondergronden mogen niet afzanden. De beste resultaten voor een veilige constructie worden 
bereikt op kwalitatief hoogwaardige ondergronden. De geschiktheid van de ondergrond dient vanuit 
eigen verantwoordelijkheid te worden gecontroleerd.

Verlijmingen mogen niet op trekkrachten belast worden. Na verlijming van banen van folie of papier 
moeten latten het gewicht van het isolatiemateriaal opnemen. Verlijming evt. door steunlatten borgen! 
kleefbanden stevig vastwrijven. Voor voldoende tegendruk zorgen.
Wind-, luchtdichte of regenveilige verlijmingen zijn alleen realiseerbaar op plooivrij aangebrachte 
dampremmen resp. onderdak-, onderspan en gevelbanen.
Te hoge relatieve luchtvochtigheid snel en consequent afzuigen. Evt. een bouwdroger plaatsen.

Ondergronden:

verwerking: 

Afdekfoliestroken van de eerste beide benen verwijderen.

Rest van de afdekfolie verwijderen en op het vlak verlij-
men. Daarbij alles goed vastwrijven, bijv. met PRESSFIX.

Eenvoudige aansluiting op lege buis of kabel tot d=40 
mm met TESCON INVEX vormdeel, bijv. wanneer hun 
uiteinden ...

Afdekfolie verwijderen en in het kozijndagstuk verlijmen 
Vervolgens rest van de afdekfolie verwijderen en op het 
vlak verlijmen.

De nog niet verwijderde afdekfoliestroken in de hoek 
schuiven en op de doorvoer, bijv. balk, verlijmen.

Vervolgens met een van de hoekkleefbanden TESCON 
PROFIL of TESCON PROFECT verlijmen. Klaar

... niet meer toegankelijk zijn en dus ROFLEX of KAFLEX 
dichtingsmanchetten aangebracht kunnen worden.

Tot slot kozijndagstuk rondom, bijv. met TESCON VANA, 
verlijmen. Klaar.
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Hoekige doorvoer

Verlijming op vlak

Aansluiting op lege buis... 

Verlijming in kozijndagstukhoek 

Verlijming op doorvoer

Rondom inlijmen

.... of kabels

Kozijndagstuk rondom verlijmen

Zelfklevend  3d-buitenhoek-vormdeel

Verlijmbaar op damprem- en luchtdichtingsbanen van folie en papier, damprem- en 
luchtdichtingsvlakken van harde houtderivaatplaten, onderdak-, onderspan- en 
wandbeschotbanen, houtvezel-onderdakplaten (gronden met tesCon Primer rP), 
aangrenzende bouwelementen van geschaafd hout, harde kuntstoffen resp. meta-
len, zoals ramen, deuren, balken, buizen, kabels enz. De verlijmingen voldoen aan de 
vereisten van Din 4108-7, sia 180 en oenorm B8110-2.
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 Veilige afdichting door voor verlijmde 3D-buitenhoek

 Duurzaam dichte verlijmingen binnen en buiten dankzij watervaste SOLID-lijm

 Met mes of schaar flexibel aanpasbaar

 Hoek omvouwbaar:  Lijmvlak kan naar binnen of naar buiten wijzen

 Goed aansluitbare, flexibele vliesdrager Ideaal bij niet-haakse aansluitsituaties

 Aansluiting achteraf mogelijk op kabels en lege buizen

Randvoorwaarden:

INVEX 

Technische gegevens:
eigenschap Materiaal

Drager speciaal vlies van PP

Lijm Waterbestendige SOLID-lijm

Afdeklaag gesiliconiseerde PE-folie

eigenschap waarde

kleur donkerblauw

Beenlengte 6 cm

Dikte 0,5 mm

Blootstelling aan weersinvloeden 3 maanden 

Verwerkingstemperatuur vanaf -10 °C

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

Opslag koel en droog

Leveringsvorm:
Art.-nr eAN Beenlengte Beenbreedte ve gewicht (kg/ve)
14761 4026639147615 6 cm 6 cm 4 0,05

14760 4026639147608 6 cm 6 cm 20 0,10

INTELLO
Intelligente damprem- 
en luchtdichtingsbaan 
bij isolatie tussen de
draagbalken - met 
vochtvariabele sd / μd-
waarde

DB+
Gewapende damprem- en 
luchtdichtingsbaan uit 
bouwpapier, bij isolatie tus-
sen de kepers - met vocht-
variabele sd / μd-waarde

TESCON No.1 /
TESCON VANA
Voor het verlijmen
van de baanoverlap-
pingen

TESCON PROFIL
Voor aansluitingen
op ramen, deuren
en hoeken


