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CONTEGA SOLIDO
EXO Diffusie-open, overpleisterbare kleefband voor buiten (volvlaks

klevend)

Technische gegevens
Stof

Drager PP-dragervlies, speciaal membraan van
PP-copolymeer

Lijm aangepaste, watervaste SOLID lijm

Afdeklaag enkel, resp. dubbel gedeelde, gesiliconiseerde
PE-folie

Eigenschap Normering Waarde

Kleur zwart

sd-waarde NEN-EN 1931 0,7 m

Blootgesteld aan weersinvloeden 3 maanden

overpleisterbaar ja

IFT getest (DE-Rosenheim) MO-01/1:2007-01 ja

Verwerkingstemperatuur vanaf -10 °C

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

Opslag koel en droog

Toepassingsgebied
De CONTEGA SOLIDO EXO realiseert een wind- en slagwaterdichte en diffusie toelatende aansluiting van ramen en deuren op aangrenzende
bouwelementen van hout en op minerale ondergronden, zoals bijv. beton, snelbouwsteen en kalkzandsteen.
De gemodificeerde watervaste SOLID-lijm zorgt voor een snelle en duurzame verlijming op de ondergrond.
De voeg is onmiddellijk winddicht en kan meteen afgewerkt worden. Het vlies kan volgens onze verwerkingsaanwijzingen eenvoudig worden
overpleisterd.

Leveringsvormen
Artikelnummer Lengte Breedte Lagereinheit Colli Gewicht

15439 30 m 80 mm Rollen 8 0,98 kg

15440 30 m 100 mm Rollen 8 1,2 kg

15441 30 m 150 mm Rollen 4 1,8 kg

15442 30 m 200 mm Rollen 4 2,4 kg

Voordelen

Volvlaks klevend, de voeg is onmiddellijk wind- en slagregendicht en kan direct afgewerkt worden

Extreme kleefkracht, ook op minerale ondergronden, door gemodificeerde, watervaste SOLID-lijm

Overpleisterbaar

Toepasbaar op voor- en zijkanten van het raamprofiel

Gemakkelijk aan te brengen

Meerdere afdekstroken vereenvoudigen de plaatsing

Gemakkelijk te plaatsen in hoeken
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Ondergronden
Voorafgaand aan het verlijmen moeten ondergronden met een bezem worden geveegd of met een doek worden afgeveegd.
Oneffen minerale ondergronden evt. met een cementering egaliseren.

Verlijming op bevroren ondergronden is niet mogelijk. Er mogen geen afstotende stoffen op de te verlijmen materialen aanwezig zijn (bijv.
vetten of siliconen). Ondergronden moeten voldoende droog en dragend zijn.

Een duurzame verlijming wordt bereikt op alle pro clima buitenbanen en andere onderdak- of wandbetimmeringsbanen (bijv. PP en PET).
Verlijming is mogelijk op geschaafd en gelakt hout, harde kunststoffen, harde houtderivaatplaten (spaan-, OSB- en BFU-platen) evenals op
minerale ondergronden, zoals bijv. beton, snelbouwsteen en kalkzandsteen.

De beste resultaten voor een veilige constructie worden op kwalitatief hoogwaardige ondergronden bereikt.
Er dient vanuit eigen verantwoordelijkheid te worden gecontroleerd, of de ondergrond geschikt is. Proefverlijmingen zijn aan te bevelen.
Bij niet-dragende ondergronden (bijv. zachte houtvezelplaten) wordt voorbehandeling met TESCON PRIMER RP aanbevolen.

Randvoorwaarden
De verlijmingen mogen niet stelselmatig op trek belast worden.
Kleefbanden stevig vastwrijven. Voor voldoende tegendruk zorgen.
Luchtdichte verlijmingen zijn alleen mogelijk wanneer de aansluitband ononderbroken en plooivrij wordt aangebracht.
Een te hoge relatieve luchtvochtigheid snel en consequent afzuigen. Evt. bouwdrogers plaatsen!


