Gids voor luchtdichting,
wind- en waterdichting
van ramen en deuren
Bij houtskeletbouw en metselwerk

Beperk energieverlies • Vermijd bouwschade • Zorg voor gezonde constructies

Betrouwbare oplossingen
voor de afdichting
van de bouwschil

Als pionier in luchtdichting en
de afdichting van de gebouwschil
streeft pro clima steeds naar het
beste product voor uw toepassing.

Daarbij gaat pro clima steeds uit van:
✔✔ De beste oplossing voor elke situatie
✔✔ Tijd- en geldbesparing
✔✔ Eenvoud in plaatsing
✔✔ Premium kwaliteit - beproefde kleefkracht
Deze gids voor luchtdichting en waterdichting van
ramen en deuren bevat:
✔✔ Productkeuze & Toepassingswijzer (p. 2-3)
✔✔ Productoverzicht met plaatsingsdetails (p. 4-19)
✔✔ Praktijktips (p. 20-21)
✔✔ Praktijkvoorbeeld (p. 22-23)
✔✔ Service (p. 24)
Bij twijfel staat de ISOPROC SOLUTIONS helpdesk tot uw dienst
(E. technical@isoproc.be of T. +32 15 62 19 35).

Toepassingswijzer
Deze gids leidt je naar de correcte, duurzame en efficiënte oplossing.
MB = massiefbouw; HSB = Houtskeletbouw; HMB = Houtmassiefbouw
Functie
Luchtdichting

Bouwmethode
MB + pleisterafwerking
MB + afkasting of plaatafwerking
MB
HSB, HMB
MB

Wind- en
Waterdichting

MB
HSB, HMB
MB, HSB, HMB
MB, HSB, HMB

Ruwe ondergrond
Effen* ondergrond
Betonwand
Plaatsing met multiplex kader
Slagregendicht
Slagregendicht
Waterdicht**
Waterdichting onder dorpel

* Effen ondergrond: snelbouwsteen, betonblok, silicaatsteen, cellenbeton
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De keuze voor het juiste product voor raamaansluitingen hangt
af van een combinatie van talrijke factoren:

Functie
•
•
•

Luchtdicht (& dampremmend)
Wind- en slagregendicht
Waterdicht

Positie t.o.v.
isolatie
•
•

Keuze
product

Ondergrond

•

x
x

x
x
x
x
x

•
•
•
•

EXTOSEAL
ENCORS
(p. 16-17)

•

TESCON
PROFECT
(p. 10-11)

•

Afwerking

Verbinding
» droog /nat (bijv. schrijnwerk/te
bepleisteren ondergrond)
» droog / droog (bijv. houtbouw)
Effen / oneffen
Stabiel / niet stabiel
Hout, mineraal, metaal, …

CONTEGA
SOLIDO SL
(D) (p. 6-9)

•

CONTEGA
PV (p. 4-5)

•

Zijkant
raamprofiel
Voorkant
raamprofiel

Pleisterwerk
Afkasting
Gipsplaat
…

CONTEGA
FIDEN EXO
(p. 18-19)

Plaatsing
•

Warme zijde
» damp remmend
Koude zijde
» damp open

CONTEGA
SOLIDO
EXO (D) (p.
12-15)

ader

Productkeuze

x
x

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

** Ook luchtdicht op bijvoorbeeld ondergrond in beton
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Luchtdicht

Breedte: 8cm + wapeningsgaas

Inpleisterbaar » te plaatsen
tussen 2 lagen plamuur

✔✔ Aanbrengen op VOOR- of ZIJ-kant raamprofiel
✔✔ Dampremmend (voor plaatsing aan warme zijde isolatie)
✔✔ Bijna altijd toepasbaar ongeacht de staat van de
ondergrond

✔✔ Eenvoudig in te pleisteren tussen 2 lagen pleister, extra
wapening is niet nodig

✔✔ Goedgekeurd door KNAUF: zie plaatsingsvoorschriften op
www.isoproc.be

Praktijktips
•

•

•

•

4

Plaats de aansluitband bij voorkeur op de zijkant van het
raamprofiel. Dit gaat sneller, vergroot het kleefoppervlak en
voorkomt dat de band zichtbaar blijft na de afwerking.
De folie van de CONTEGA PV moet min 2,0cm en max. 6,5cm
ingepleisterd worden en max. de helft van de dagkant
bedekken.
In geval van een opening tussen raam en binnenspouwblad:
steeds een bepleisterbare plaat voorzien; zie voorschriften
KNAUF op www.isoproc.be (zie detail 1).
Onder een schuifraam kan niet meer gepleisterd worden
omdat deze zone onder de waterkering ligt. Gebruik voor die
luchtdichte aansluiting een volvlaks klevende aansluitband
(zoals CONTEGA SOLIDO SL [D]) die doorloopt tot de vloerplaat, in plaats van een aansluitband die tussen 2 pleisterlagen moet worden ingepleisterd (zoals CONTEGA PV) zie detail 12 bij CONTEGA SOLIDO SL.
www.isoproc.be · +32 15 62 39 35 · info@isoproc.be

Constructie
Controleer steeds de plaatsingsvoorschriften op www.isoproc.be /
be-nl.proclima.com en in de pro clima KENNIS. Bij twijfel contacteert u
de technische helpdesk op E. technical@isoproc.be of T. +32 15 62 19 35.

1
1
2

A

3

1
Metselwerk: raam in de isolatie, verbinding op zijkant raamprofiel

2

2
Metselwerk (renovatie): verbinding op
zijkant raamprofiel

1

A

2

3
Metselwerk (renovatie): verbinding op
voorkant raamprofiel
Legende

1 Voegenafdichtingsband
CONTEGA FIDEN EXO

2 Aansluitkleefband
CONTEGA PV

3 Bepleisterbare plaat
Aanwijzingen

A

Oneffen en effen ondergronden
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Luchtdicht

Breedte: 8 & 10 cm

OVERpleisterbaar

✔✔ Aanbrengen op ZIJ-kant raamprofiel
✔✔ Dampremmend (voor plaatsing aan warme zijde isolatie)
✔✔ Extreme kleefkracht met beproefde SOLID lijm.
Ook op minerale ondergronden.

✔✔ Volvlaks klevend
✔✔ Overpleisterbaar
✔✔ Meerdere afdekstroken voor eenvoudige plaatsing

Praktijktips
•

•
•

6

In geval van een opening tussen raam en binnenspouwblad:
steeds een bepleisterbare plaat voorzien; de voorschriften van
KNAUF voor de CONTEGA PV zijn ook hier van toepassing
(zie www.isoproc.be). (zie detail 4).
Neem geen aansluitband die breder is dan nodig
(zie voorschriften KNAUF op www.isoproc.be).
Een aansluitband die op de zijkant van het raamprofiel kan
worden gekleefd verdient meestal de voorkeur. Dit gaat sneller,
vergroot het kleefoppervlak en voorkomt dat de band zichtbaar
blijft na de afwerking.
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Constructie
Controleer steeds de plaatsingsvoorschriften op www.isoproc.be /
be-nl.proclima.com en in de pro clima KENNIS. Bij twijfel contacteert u
de technische helpdesk op E. technical@isoproc.be of T. +32 15 62 19 35.

3

3

2

3
2

2
6

A

A

B
4

5

6

Metselwerk: Aansluiting
bij brede spouw & isolerende plaat, verbinding
op zijkant raamprofiel,
afwerking met pleister

Metselwerk: Aansluiting
bij spouw, verbinding
op zijkant raamprofiel,
afwerking met afkasting
of gipsplaat

Metselwerk (renovatie):
verbinding op zijkant
raamprofiel, afwerking
met pleister

4

2

5
2

4

2

1

7

HSB: verbinding op zijkant raamprofiel

HSB: verbinding op zijkant raamprofiel
en folie

Aanwijzingen

Legende

1

Luchtdichtingsbaan
INTELLO, INTELLO PLUS, DB+

2

Aansluitkleefband
CONTEGA SOLIDO SL-D

3

Voegenafdichtingsband
CONTEGA FIDEN EXO

4
5
6

8

A
B

Effen ondergronden
De gewenste breedte kan bereikt
worden in combinatie met
CONTEGA SOLIDO SL in gepaste
breedte

Kleefband TESCON VANA
Vezelvormige isolatie
Bepleisterbare plaat
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Luchtdicht

Breedtes: 8,10, 15 & 20 cm

OVERpleisterbaar

✔✔ Aanbrengen op VOOR-kant raamprofiel
✔✔ Dampremmend (voor plaatsing aan warme zijde isolatie)
✔✔ Extreme kleefkracht met beproefde SOLID lijm.
Ook voor minerale ondergronden.

✔✔ Volvlaks klevend
✔✔ Overpleisterbaar
✔✔ Meerdere afdekstroken voor eenvoudige plaatsing
✔✔ Breedtes onderling combineerbaar voor grotere
oppervlakken

Praktijktips
•
•

8

Neem geen aansluitband die breder is dan nodig
(zie voorschriften KNAUF op www.isoproc.be).
Onder een schuifraam kan niet meer gepleisterd worden
omdat deze zone onder de waterkering ligt. Gebruik voor
die luchtdichte aansluiting een volvlaks klevende aansluitband (zoals CONTEGA SOLIDO SL (D)) die doorloopt tot de
vloerplaat, in plaats van een aansluitband die tussen 2
pleisterlagen moet worden ingepleisterd (zoals CONTEGA PV)
(zie detail 12).
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Constructie
Controleer steeds de plaatsingsvoorschriften op www.isoproc.be /
be-nl.proclima.com en in de pro clima KENNIS. Bij twijfel contacteert u
de technische helpdesk op E. technical@isoproc.be of T. +32 15 62 19 35.
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5 2

2 3
8

8

7

7
1

1

9

Metselwerk: verbinding op multiplex
kader

10

Metselwerk: verbinding op multiplex
kader, waarbij buitenisolatie bepleisterd
wordt

4

B
1

A
C

6

9

11
Metselwerk (renovatie): verbinding op
voorkant raamprofiel

12
Aansluiting schuifraam

Aanwijzingen

Legende

1 Aansluitkleefband

CONTEGA SOLIDO SL

2 Aansluitband CONTEGA SOLIDO EXO
3 Aansluitband EXTOSEAL ENCORS
4 Voegenafdichtingsband
CONTEGA FIDEN EXO

5
6
7
8

1
3

Kleefband TESCON VANA
Waterkerende laag

A
B

C

Effen ondergronden
De gewenste breedte kan bereikt
worden door combinatie van
verschillende kleefbandbreedtes
(8-10-15 of 20 cm).
Zorg dat de tape niet zichtbaar
blijft na de afwerking. Overleg
met stukadoor.

Multiplexkader
Complement thermische isolatie
(PU-Schuim, kokosvezel )

9 Kimblok
www.isoproc.be · +32 15 62 39 35 · info@isoproc.be
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Luchtdicht, wind- en slagregendicht

Breedtes: 5 & 6 cm

Voorgeplooid

✔✔ Aanbrengen op VOOR-kant raamprofiel
✔✔ Ideaal voor houtskeletbouw
✔✔ Voorgeplooid voor snelle en eenvoudige hoekaansluiting
✔✔ Watervaste lijm voor duurzaam veilige verlijmingen
binnen en buiten

✔✔ Ook overpleisterbaar
✔✔ Leverbaar in deelbreedtes 12/38mm en 25/35mm
Praktijktips
Wissel van breed naar smal
Normale instelling: de brede lijmlaag is niet afgedekt, de smalle
lijmlaag wel. Indien gewenst, wisselt u dit om. Maak hiervoor de
afdekfolie los en wikkel deze een hele slag af.
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Constructie
Controleer steeds de plaatsingsvoorschriften op www.isoproc.be /
be-nl.proclima.com en in de pro clima KENNIS. Bij twijfel contacteert u
de technische helpdesk op E. technical@isoproc.be of T. +32 15 62 19 35.

3

5

2

5 3 7
3

4

5

13

HSB: verbinding op voorkant raamprofiel, afwerking met multiplex kader

14
HSB: verbinding op voorkant raamprofiel
en folie

6
6

3

3

A
8

15
Metselwerk: verbinding op voorkant
raamprofiel en het raamkozijn

16

Metselwerk: raam in de isolatie,
verbinding op voorkant raamprofiel
Legende

1 Luchtdichtungsbaan DA, INTESANA
2 Afdekfolie voor wandbetimmering
SOLITEX FRONTA WA / QUATTRO

3
1

5

1

17
Aansluiting dakraam in de groef van het
raam – lengtedoorsnede

3
4
5
6

Aansluitkleefband TESCON PROFECT
Aansluitband EXTOSEAL ENCORS
Kleefband TESCON VANA
Voegenafdichtingsband
CONTEGA FIDEN EXO

7 Aansluitband CONTEGA SOLIDO EXO
8 Bepleisterbare plaat
Aanwijzingen

A

Effen ondergronden
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Wind- en slagregendicht

Breedtes: 8,5 & 12 cm

Slagregendicht

✔✔ Toepasbaar op VOOR-kant raamprofiel
✔✔ Damp open (voor plaatsing aan koude zijde isolatie)
✔✔ Extreme kleefkracht met beproefde SOLID lijm.
Ook voor minerale ondergronden.

✔✔ Volvlaks klevend
✔✔ Overpleisterbaar
✔✔ Meerdere afdekstroken voor eenvoudige plaatsing
✔✔ Breedtes onderling combineerbaar voor grotere
oppervlakken

Praktijktips
•

•

12

Bij verkleving met een houtvezelplaat (voor wandbescherming
tegen wind en regen): behandel de houtvezelplaat voor met
TESCON PRIMER RP
Neem geen aansluitband die breder is dan nodig
(zie voorschriften KNAUF op www.isoproc.be).
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Constructie
Controleer steeds de plaatsingsvoorschriften op www.isoproc.be /
be-nl.proclima.com en in de pro clima KENNIS. Bij twijfel contacteert u
de technische helpdesk op E. technical@isoproc.be of T. +32 15 62 19 35.

2

1

5 3 2

4

18

Metselwerk: verbinding op voorkant
raamprofiel en raamkozijn

19
HSB: raam in de isolatie, verbinding op
voorkant raamprofiel en folie

Legende

1 Afdekfolie voor wandbetimmering
SOLITEX FRONTA WA
SOLITEX FRONTA QUATTRO

2 Aansluitband

CONTEGA SOLIDO EXO

3 Aansluitkleefband TESCON PROFECT
4 Aansluitband EXTOSEAL ENCORS
5 Kleefband TESCON VANA
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Wind- en slagregendicht

Breedtes: 8,5 & 12 cm

Slagregendicht

✔✔ Toepasbaar op ZIJ-kant raamprofiel
✔✔ Damp open (voor plaatsing aan koude zijde isolatie)
✔✔ Extreme kleefkracht met beproefde SOLID lijm. Ook op
minerale ondergronden.

✔✔ Volvlaks klevend
✔✔ Overpleisterbaar
✔✔ Meerdere afdekstroken voor eenvoudige plaatsing

Praktijktips
•

•

14

Bij verkleving met een houtvezelplaat (voor wandbescherming
tegen wind en regen): behandel de houtvezelplaat voor met
TESCON PRIMER RP.
Neem geen aansluitband die breder is dan nodig
(zie voorschriften KNAUF op www.isoproc.be).
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Constructie
Controleer steeds de plaatsingsvoorschriften op www.isoproc.be /
be-nl.proclima.com en in de pro clima KENNIS. Bij twijfel contacteert u
de technische helpdesk op E. technical@isoproc.be of T. +32 15 62 19 35.

2

1

2
3

20

Metselwerk: verbinding op de zijkant
van het raamprofiel

21
HSB: raam in de isolatie, verbinding op
zijkant raamprofiel en folie

Legende

1 Afdekfolie voor wandbetimmering
SOLITEX FRONTA WA
SOLITEX FRONTA QUATTRO

2 Aansluitband

CONTEGA SOLIDO EXO-D

3 Aansluitband EXTOSEAL ENCORS

www.isoproc.be · +32 15 62 39 35 · info@isoproc.be
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Waterdicht, Wind- en slagregendicht

Breedtes: 10, 15, 20 & 30 cm

Waterdicht
Uniek! Weerstaat watertest tot 600 Pa
(Universiteit Gent - 2015)
2-3x sneller geplaatst dan EPDM

✔✔ Waterdichte aansluiting rondom ramen (eenvoudig en
tijdsbesparend alternatief voor EPDM)

✔✔ Waterdichting onder dorpel
✔✔ Waterdicht, wind- en slagregendicht, luchtdicht, damp
dicht

✔✔ Volvlaks (zelf-)klevend: geen geknoei met lijm
✔✔ Extreem elastisch: past zich aan ondergronden, hoeken,
profielen … aan

✔✔ Lijmmix met extreem hoge kleefkracht: ook op minerale,
effen en oneffen ondergronden

Praktijktips
•
•

16

Spanningsvrij verkleven: rek de EXTOSEAL ENCORS eerst
wat uit, laat vervolgens ontspannen en pas dan verkleven.
Het volledige testverslag van de Universiteit Gent vindt u
op www.isoproc.be.
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Constructie
Controleer steeds de plaatsingsvoorschriften op www.isoproc.be /
be-nl.proclima.com en in de pro clima KENNIS. Bij twijfel contacteert u
de technische helpdesk op E. technical@isoproc.be of T. +32 15 62 19 35.

1 2
2
4
3
1 2

1

22

Metselwerk met buitenisolatie: raamprofiel buiten de gemetste muur

23

Metselwerk met te bepleisteren buitenisolatie: raamaansluiting met multiplex
kader

A

A

2

2
7

7
5

5

6

24

25

Metselwerk: Waterkering onder venster- HSB: Waterkering onder vensterbank
bank
Legende

Aanwijzingen

1 Aansluitkleefband

CONTEGA SOLIDO SL

A

Kleef de band voorbij de
hoeken tot 10 cm omhoog.

2 Aansluitband EXTOSEAL ENCORS
3 Multiplexkader
4 Complement thermische isolatie
(PU-Schuim, kokosvezel)

5 Houtvezelisolatieplaat
6 Isolatie
7 Buitenpleister

www.isoproc.be · +32 15 62 39 35 · info@isoproc.be
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Wind- en slagregendicht

Breedtes: Breed assortiment voor alle gangbare voegbreedtes

✔✔ Voorgecomprimeerde voegenafdichtingsband
✔✔ Damp open (voor plaatsing aan koude zijde isolatie)
✔✔ Montage met RAL-kwaliteitseisen
✔✔ Bijzonder weersbestendig (BG 1 kwaliteit)

18
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Constructie
Controleer steeds de plaatsingsvoorschriften op www.isoproc.be /
be-nl.proclima.com en in de pro clima KENNIS. Bij twijfel contacteert u
de technische helpdesk op E. technical@isoproc.be of T. +32 15 62 19 35.

4

A

4

B

2

3

4

A

4

3

1

26
Metselwerk (renovatie): verbinding op
zijkant raamprofiel

4

B
27

Metselwerk (renovatie): verbinding op
voorkant raamprofiel

4

4

2
2

5

3
5

C
28
Metselwerk: spouwmuurisolatie,
verbinding op zijkant raamprofiel

29
Metselwerk: spouwmuurisolatie,
verbinding op zijkant raamprofiel

Legende

Aanwijzingen

1 Aansluitkleefband

A

Oneffen en effen
ondergronden

2 Aansluitkleefband

B

Effen ondergronden

C

De gewenste breedte kan
bereikt worden door combinatie van verschillende
kleefbandbreedtes
(8-10-15 of 20 cm).

CONTEGA SOLIDO SL
CONTEGA SOLIDO SL-D

3 Aansluitkleefband
CONTEGA PV

4 Voegenafdichtingsband
CONTEGA FIDEN EXO

5 Bepleisterbare plaat

www.isoproc.be · +32 15 62 39 35 · info@isoproc.be
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Praktijktips
✔✔ Kies het juiste product voor de juiste toepasing
(zie toepassingswijzer op p.2-3)

✔✔ Controleer steeds de plaatsingsvoorschriften op

www.isoproc.be / be-nl.proclima.com en in de
pro clima KENNIS. Bij twijfel contacteert u de
4.2 FENSTER: ANSCHLUSSKLEBEBA
4.2 FENSTER: ANS
technische helpdesk op technical@isoproc.be of
+32 15 62 19 35.

Verkleven en kleefkracht
•

•
•
•

•

De lijm van de aansluitbanden uit deze brochure is
watervast en wordt dus achteraf niet door vocht/water
beïnvloed.
Maak de ondergrond stofvrij, vetvrij en droog. Zeker bij
aluminium ramen is ontvetten echt nodig.
Voer steeds een kleeftest uit op de ondergrond.
Behandel een onstabiele (niet dragende) ondergrond
(zoals Cellenbeton, houtvezelplaten …) voor met TESCON
PRIMER RP.
DUPLEX
Druk aansluitbanden steeds goed aan met PRESSFIX of
met een roller.

DUPLE

Enden
verkleben

PROFI-TIPP:
„Unsicher,
ob der
Untergrund
geeignetsind
ist? einfach
Testverklebungen
sindund
einfach
auszuführen
und schaffen die
r Untergrund
geeignet
ist?
Testverklebungen
auszuführen
schaffen
die
Doppelseitiges Klebeban
Doppelseitiges Klebeband
nötige Sicherheit.“
t.“

Plaatsing

DUPLEX

DUPLEX

Vor dem
Einbau des
Fenste
Vor dem Einbau des Fensters
CONTEGA
IQ seitlich
Oppervlaktetemperatuur > 0°C
Leibung
hin verkleben
und
Leibung hin verkleben und
fest anreiben.
Dabei
ist
konsequente
Luftdichtung
konsequente
Luftdichtung
müssen Anfang
und En
De onscheurbare PE-afdekfolie van de pro clima
aansluitverklebt werden.
verklebt werden.
Fensteranschlussband
für
den
ussband für den
banden in deze brochure maakt plaatsing eenvoudig.
und außenEinsatz innen und außen
• Plaats aansluitbanden bij voorkeur op de zijkant
TIPP: het PROFI-TIPP:
PROFI-van
„Anschlussklebebänder„Anschlussklebebänder
werkseitig anbringen. we
Da
Für
Mauerwerksbau
raamprofiel.
Dit gaat sneller, vergroot het kleefoppervlak
Für Mauerwerksbau
der Verarbeitung.“
der Verarbeitung.“
mit
1
Selbstklebestreifen
mit 1 Selbstklebestreifen
en voorkomt
dat de band zichtbaar blijft na de afwerking.
pro clima elements • Mauerwerksbau - Holzfenster - Einbau mittig
uerwerksbau - Holzfenster - Einbau mittig • Plaats aansluitbanden spanningsvrij bij details en hoekaansluitingen.
• Vouw de aansluitbanden in de raamhoeken met »oortjes«.
Dit is nodig om alle aansluitingen in de hoeken te kunnen
maken.
• Vergeet de onderzijde van het raam niet. Dit is dikwijls
het grootste luchtlek.

•
•
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•

•
•

•

Schuifraam vs. gewoon raam: onder een schuifraam kan
niet meer gepleisterd worden omdat deze zone onder de
waterkering ligt. Gebruik voor die luchtdichte aansluiting
een volvlaks klevende aansluitband (zoals CONTEGA
SOLIDO SL (D)) die doorloopt tot de vloerplaat, in plaats
van een aansluitband die tussen 2 pleisterlagen moet
worden ingepleisterd (zoals CONTEGA PV) - zie detail 12
bij CONTEGA SOLIDO SL.
Neem geen aansluitband die breder is dan nodig
(zie voorschriften KNAUF op www.isoproc.be).
Een aansluitband die IN-gepleisterd wordt (zoals
CONTEGA PV) moet min. 2,0cm en max. 6,5cm ingepleisterd worden en max. de helft van de dagkant
bedekken (zie KNAUF voorschriften op www.isoproc.be).
Visuele controle tijdens en na plaatsing garandeert
kwaliteit en vermijdt dure of onmogelijke correcties die
aan het licht komen bij een luchtdichtheidstest.

1-5

cm

Bevestigingen
•
•

Hou rekening met het type van bevestiging: schroeven,
doken, L profielen, multiplex kader etc.
Bij multiplex kader: dicht zowel de naden van het
multiplex kader onderling als de naad aan de buitenzijde
tussen raam en multiplex kader af met TESCON VANA of
TESCON PROFECT (zie detail 9 p. 9)

Afwerking
•
•

Aansluitbanden moeten onzichtbaar zijn na afwerking
Overleg op voorhand met de partijen die na u komen
(stukadoors etc …)
www.isoproc.be · +32 15 62 39 35 · info@isoproc.be
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Praktijkvoorbeeld
Controleer steeds de plaatsingsvoorschriften op www.isoproc.be /
be-nl.proclima.com en in de pro clima KENNIS. Bij twijfel contacteert u
de technische helpdesk op E. technical@isoproc.be of T. +32 15 62 19 35.

Klassieke inbouw in metselwerk
Situatie: Luchtdichte raamaansluiting bij metselwerk
(droog/nat verbinding) met tape op zijkant raamprofiel.
Oplossing: CONTEGA SOLIDO SL D of CONTEGA PV

Stappen
Controleer ook steeds de plaatsingstips bij de verschillende
producten en op p. 20-21 van deze brochure.
1 Kies het juiste product aan de hand van de toepassingswijzer op p. 2 & 3 en de technische tekeningen in deze
brochure.
Functie
•
•
•

Luchtdicht (& dampremmend)
Wind- en slagregendicht
Waterdicht

Positie t.o.v.
isolatie
•
•

Plaatsing
•
•

Zijkant
raamprofiel
Voorkant
raamprofiel

Ondergrond
•

Warme zijde
» damp remmend
Koude zijde
» damp open

Keuze
product

Verbinding
» droog /nat (bijv. schrijnwerk/te
bepleisteren ondergrond)
» droog / droog (bijv. houtbouw)
Effen / oneffen
Stabiel / niet stabiel
Hout, mineraal, metaal, …

Afwerking
•
•
•

Pleisterwerk
Afkasting
Gipsplaat
…

•
•
2 Leg het raam
op 2 schragen en bereid de
ondergrond
•
voor.
•
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3 Breng de aansluitband aan op de zijkant van het
raamprofiel vóór de plaatsing van het raam. Begin in
het midden van een zijde en plaats de aansluitband
ononderbroken langs de 4 zijden.

2

2

1-5
c

m

2

2

3

4 Klik de doken in (over de folie en tape).
5
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Plaats2 het raam in de
opening.

Aansluiten op
pleisterwerk:
• CONTEGA SOLIDO SL D:
verkleven en
OVER-pleisteren
(zie p. 6-7)
• CONTEGA PV:
IN-pleisteren (zie p. 4-5)
Afwerking met
plaatmateriaal:
• Verleng de CONTEGA
SOLIDO SL D met de
CONTEGA SOLIDO SL tot
op de binnenkant van de
wand (zie detail 5 p. 7)
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Meer weten?

www.isoproc.be
Steeds up to date: opleidingen,
productinfo, technische fiches,
plaatsingsvoorschriften en
andere downloads.
Uw contact voor de opleidingen
ISOPROC SOLUTIONS
(pro clima België)
Tel.: +32 15 69 87 02
Fax: +32 15 62 39 36
education@isoproc.be
www.isoproc.be
be-nl.proclima.com

Nu gratis bestellen:

Catalogus pro clima
KENNIS 2016 /17
De uitgebreide leidraad voor
betrouwbaar afdichten van de
gebouwschil. Handboek met
448 pagina‘s boordevol producten systeeminformatie, de
studies »Veilige oplossingen bij
energiebewuste renovatie« en
»Berekening van het bouwschadepreventiepotentieel«, een
omvangrijke constructierubriek,
magazine en service.

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
D-68723 Schwetzingen
Tel.: + 49 (0) 62 02 - 27 82.0
Fax: + 49 (0) 62 02 - 27 82.21
eMail: info@proclima.com
www.proclima.com

kmo-kwikaard 108
2980 zoersel
03/384.19.07

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