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Systeemmodules:

Voorafgaand aan het verlijmen moeten onder-
gronden eerst met een bezem worden schoon-
geveegd of met een doek worden afgenomen. 
Verwerking op bevroren ondergronden is niet 

mogelijk. Er mogen geen afstotende stoffen op de 
te verlijmen materialen aanwezig zijn (bijv. vetten 
of siliconen). De oppervlakken moeten voldoende 
dragend zijn.

Ondergronden:

verwerking: 

Vlies op de vereiste lengte afsnijden. Het af te dichten 
vlak proefsgewijs bedekken. Bij gedeelde vlakken evt. 
meerdere stukken vlies gebruiken.

Vlies volvlaks in de dichtstof leggen. Vliesranden zo 
nodig met extra WYFLEXA bestrijken.
Grote vliesstukken stukje voor stukje overlappend inleg-
gen. Overlappingen met dichtstof verlijmen.

Kant en klaar afgedichte aansluiting. Droog na ca. 2,5 
tot 3,5 uur (bij 20°C en 60% rel. luchtvochtigheid).

Ondergrond met WYFLEXA bestrijken. Oppervlak niet te 
klein kiezen, zodat het vlies later volvlaks kan worden 
ingebed.

Vlies volledig en royaal afstrijken. Daarbij het vlies met 
de kwast goed in de onderste laag WYFLEXA duwen.
Goed in de hoeken duwen om holtes te vermijden.

Dichtstof op moeilijk toegankelijke plaatsen vanuit de 
patroon aanbrengen. Bij kleine of in kleine delen ver-
deelde vlakken wordt idealiter WYFLEXA uit de patroon 
toegepast.
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Vlies op maat snijden

Vlies opleggen

Laten drogen - Klaar 

Oppervlak bestrijken

Vlies afstrijken

Nauwe plaatsen en kleine vlakken

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

Strijkbare afdichting

Vloeibare vochtgestuurde voor het afdichten van moeilijk te bereiken en te ver-
lijmen doorvoeren en aansluitingen in nieuwbouw en renovatie binnen en bui-
ten. WYFleXa hecht op alle in de bouw gangbare materialen, op alle pro clima 
banen evenals op banen van PP, Pe, Pa, aluminium en papier.

De dichtstof zorgt in combinatie met het dragervlies voor lucht- en winddichte 
aansluitingen en is regenvast.  De dichtstof laat zich gemakkelijk met patroon 
of kwast aanbrengen. Het bijgeleverde goed aansluitbare wapeningsvlies zorgt 
voor de noodzakelijke laagdikte en verhindert weglopen van de dichtstof vóór 
de droging. De vochtvariabele sd / μd-waarde zorgt buiten voor diffusieopen en 
binnen voor diffusiegecontroleerde constructielagen. 
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 Hecht op alle in de bouw gangbare oppervlakken, bevochtigt deze volvlaks  
 en dringt diep binnen

 Dicht duurzaam veilig en flexibel af: Luchtdicht, winddicht en watergeleidend

 Met de in de handel gebruikelijke kwasten gemakkelijk aan te brengen

 Snelle droging

 Bevat geen weekmakers en oplosmiddelen

 Vochtvariabele sd / μd-waarde

wYFLeXA

Technische gegevens:
eigenschap Normering waarde

Vlies PET-vlies

Materiaal acrylzuurpolymeer dispersie

kleur groen

Oppervlaktegewicht (gedroogd) ca. 750 g/m²

sd / μd-waarde vochtvariabel DIN EN ISO 12572 0,08 - 2 m

Blootstelling aan weersinvloeden 
(gedroogd)

3 maanden 

Vochtbestendigheid ja

Waterkolom > 2.000 mm

Verwerkingstemperatuur 0 °C tot +50 °C

Temperatuurbestendigheid -20 °C tot +100 °C

Opbrengst ca. 890 ml/m2 vlies( afhankelijk van de oppervlak)

Droging ca. 2,5 - 3,5 u. (bij 20 °C, 60%
rel. vochtigheid

Opslag vanaf -10 °C, koel en droog

Leveringsvorm:
Art.-nr eAN Leverform inhoud met Bereik ve ve/Pal
14833 4026639148339 Patroon 310 ml vlies, kwast ca. 0,35 m² 1 -

14832 4026639148322 Patroon 310 ml  - ca. 20x 0,35 m² 20 60

14830 4026639148308 Emmer 2 Liter vlies, kwast ca. 2,25 m² 1 75

14857 4026639148575 Emmer 3 Liter  - ca 2x 3,37 m² 2 28

14957 4026639149572 Vlies 15 cm x 25 m  - 2x 3,75 m² 2 -

Profi-VE *

Profi-VE *

Profi-VE *

*Profi-VE alleen leverbaar per professionele verpakkingseenheid!

DASAPLANO 0,01 
Luchtdichtingsbaan voor 
dakrenovatie langs buiten
Toepassing onder uit 
zachtboard-onderdakplaten 
bestaande isolatie op de 
spanten

DASAPLANO 0,50 
Luchtdichtingsbaan voor dakre-
novatie langs buiten. Toepassing 
onder spantisolatie - zoals 
flexibele hout- en cellulose-
vezelplaten, hennep of minerale 
wol- resp. steenwolisolatie.

DASATOP
Renovatie-damprem- en 
luchtdichtingsbaan 
met vochtvariabele sd / 
μd-waarde

INTESANA
Intelligente damprem- en 
luchtdichtingsbaan
bij isolatie op resp. buiten 
de draagconstructie -
met vochtvariabele sd / 
μd-waarde

DA
Damprem- en luchtdich-
tingsbaan bij isolatie 
op resp. buiten de 
draagconstructie

DB+
Gewapende damprem- en 
luchtdichtingsbaan uit 
bouwpapier, bij isolatie 
tussen de kepers - met 
vochtvariabele sd / μd-
waarde


