
Toepassing:
Oplosmiddelvrije, duurzame, elastische, vorstbestendige luchtdichtingslijm op rol voor aansluiting van dampremmers en alle typen damp-
blokkeringen, bijv. pro clima INTELLO, PE-, PA-, PP- en aluminiumfolies op minerale of aangrenzende ruwe constructies, bijv. metselwerk, 
pleisterwerk, beton, ruw gezaag hout etc. conform DIN 4108-7, SIA 180 en ÖNorm B8110-2. Aangemeld voor patent.
 

Leveringsvorm:

Ondergronden:
Voorafgaand aan het verlijmen moeten ondergronden met een bezem worden geveegd of met een doek worden afgeveegd. Verlijming op bevro-
ren ondergronden is niet mogelijk. Er mogen geen afstotende stoffen op de te verlijmen materialen aanwezig zijn (bijv. vetten of siliconen). De 
materialen moeten voldoende draagvermogen hebben – evt. moet een mechanische borging (aandruklat) worden gebruikt (bijv. bij afgevende 
ondergronden). Duurzame verlijming wordt bereikt op alle pro clima-folies, PE-, PA-, PP- en aluminiumfolies voor het bereiken van luchtdichtheid. 
Aansluitingen kunnen op minerale ondergronden (bijv. pleisterwerk of beton), geschaafd en gelakt hout, harde kunststoffen resp. roestvrij metaal 
(bijv. buizen, kozijnen enz.) en harde houtderivaatplaten (spaan-, OSB-, BFU-, mdf-platen) worden gemaakt. De geschiktheid dient ter plaatse te 
worden gecontroleerd. Evt. zijn proefverlijmingen aan te bevelen.
 

Randvoorwaarden:
De verlijmingen mogen niet planmatig op trek belast worden. Bij verlijming van dampremmen moeten latten het gewicht van het isolatiema-
teriaal opnemen. Verlijming evt. door steunlatten borgen! Kleefbanden stevig vastwrijven. Voor voldoende tegendruk zorgen. Luchtdichte ver-
lijmingen zijn alleen realiseerbaar op plooivrij aangebrachte dampremmen. Te hoge relatieve luchtvochtigheid snel en consequent afzuigen. 
Evt. een bouwdroger plaatsen.

Bijzonderheden:
Aanbrenging van de kleefrups direct van de rol op geschikte ondergronden. Gemakkelijk en zuiver inkorten met de schaar, kan ook met de 
hand gescheurd worden. Het uitstekende scheidingspapier verhindert zijdelings verlijmen van de rups met de ondergrond en beschermt 
ORCON LINE tegen vuil tijdens transport, opslag en verwerking. ORCON LINE is in de lengte rekbaar en laat zich individueel aan de benodigde 
lengtes aanpassen. Na het vastwrijven van de baan ontstaat een direct belastbare, luchtdichte verbinding.

Artikel-ID EAN Lengte Breedte Dikte kg/VE VE VE/PAL
14132 4026639141323 15 m 10 mm 3,5 mm ca. 5 kg  10 * 56

14165 4026639141651 15 m 10 mm 3,5 mm ca. 10 kg  20 28

Verdere informatie over de verwerking en de 
constructiedetails vindt u in de pro clima plan-
nings- en toepassingaanbevelingen. Voor vragen 
kunt u contact opnemen met de technische hotline 
van pro clima op: +49 (0) 62 02 - 27 82 45

De weergegeven informatie heeft betrekking op de huidige stand van onderzoek en ervaringen uit de praktijk. Wij behouden ons het recht voor, de aanbevolen constructies te wijzigen; ook zijn de verwerking, de 
vernieuwing en de daarmee gepaard gaande kwaliteitsverandering van de afzonderlijke producten voorbehouden. Op het tijdstip van montage informeren wij u graag over het actuele kennisniveau.

Aansluitlijm op rol voor luchtdichting

NIEUW

Technische gegevens:
Eigenschap Waarde
Materiaal Vierkantprofiel SOLID-lijm, gesiliconiseerd scheidingspapier

Kleur translucent

Breedte lijmrups 10 mm

Dikte lijmrups 3,5 mm

Temperatuurbestendigheid langdurig -20°C tot +80°C

Verwerkingstemperatuur vanaf +5°C

Vochtbestendigheid watervast

Opslag Liggend, koel en droog, tegen directe zonnestraling beschermen.
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* Profi-VE niet op maat gesneden leverbaarBeschikbaar vanaf 10.10.2012

MOLL 
bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35–43
D-68723 Schwetzingen
Germany

+49 (0) 62 02 - 27 82.0

+49 (0) 62 02 - 27 82.21 
info@proclima.com

  

  

  

  

  

Snelle, schone en veilige verlijming direct van de rol

Geen drogingstijd noodzakelijk, onmiddellijke extreme lijmkracht, aansluiting direct luchtdicht

Uitstekend scheidingspapier gemakkelijk afscheurbaar, verhindert zijdelingse verlijming met de ondergrond, beschermt de lijm tegen vuil 

Rekbaar: Bij ontbreken van een stukje lijmrups op het eind van de verlijming het materiaal gewoon iets aantrekken 

Watervaste SOLID-lijm, zonder weekmakers, oplosmiddelen, emulgatoren en conserveringsmiddelen


