
Systeem DB+
De beste combinatie van zekerheid en ecologie

Damprem- en luchtdichtingssysteem pro clima DB+



Systeem DB+
Luchtdichting binnen – renovatie

Het dampremmend- en luchtdichtingsysteem met vochtvariabele damprem van bouwpapier, 
natuurlatexlijm en kleefband. De beste zekerheid gekoppeld aan ecologie.
De beste bescherming voor isolatie tegen bouwschades en schimmel. De vochtvariabele 
diffusieweerstand van de baan maakt een hoge bescherming van de bouwcomponenten mogelijk.

 Hoge bescherming tegen bouwschades en schimmel

 Voor dak, dakhelling, wand, plafond en vloer

 Luchtdicht conform DIN 4108, SIA 180 en ÖNorm B8110-2

 Gemakkelijk te verwerken en, dankzij de wapening, uiterst scheurvast

 Compleet luchtdichtingsysteem met alle verbindingsmiddelen

De beste koppeling van zekerheid en ecologie

Een bewezen  
principe

Bescherming door 
vochtvariabelheid

De vochtvariabele diffusieweerstand van DB+ 
heeft een ruim 6-voudige spreiding tussen winter 
en zomer. In ruim 15 jaar werd deze geplaatst 
over talloze miljoenen vierkante meter, ook in 
bouwfysische veeleisende constructies.
DB+ werkt volgens het principe van het klimaat-
geregelde membraan: in een winters klimaat is 
de baan diffusiedichter (µd-waarde ca. 4 m) en 
beschermt de constructie tegen intredend vocht.
In een zomers klimaat wordt deze, indien nodig, 
diffusieopener (µd-waarde ca. 0,6 m) en biedt 
een groot terugdrogingspotentieel. Op die manier 
ontstaat ook bij onvoorzien intredend vocht uit 
convectie, flankendiffusie of vocht uit bouwmate-
rialen een hoge bescherming voor de 
constructie.

Door de vochtvariabele diffusieweerstand is DB+ 
ook geschikt voor het gebruik in constructies die 
van buiten diffusiedicht zijn. Er zijn beperking-
en met betrekking tot de locatiehoogte en de 
gelaagde opbouw.
Het systeem met hoge prestaties,  INTELLO, biedt 
een nog groter potentieel met betrekking tot het 
uitblijven van bouwschades van de constructie. 
Deze is nog beter in staat onvoorziene vocht-
belasting te compenseren. Bij constructies met 
platte en shingledaken geniet deze de voorkeur.

Systeemcomponenten

DB+
Vochtvariabele damprem 
van bouwpapier

ECO COLL
Natuurlatexlijm voor het onderling 
verlijmen van damremmers van 
bouwpapier en aan aangrenzende 
constructiecomponenten 

 TESCON PROFIL
Voor aansluitingen 
op ramen, deuren 
en hoeken

 ROFLEX
Buismanchet voor de 
veilige doorvoer van 
buizen

UNI TAPE
Voor het verlijmen van 
de baanoverlappingen

Terugdroging 
in de zomer

Bescherming 
in de winter

gemiddelde µd-waarde bij verschillende vormen van vochtbelasting
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 KAFLEX post
Kabelmanchet 
voor plaatsing 
achteraf

KAFLEX mono/duo
Afdichtingmanchetten voor de 
doorvoer van kabels en buizen 
door het luchtdichtingsniveau 

Systeem
DB+

DB+ voordelen van het systeem  Luchtdichting binnen – renovatie   

2 3© pro clima 02.2012 | www.proclima.com © pro clima 02.2012 | www.proclima.com

DB+ voordelen van het systeem  Luchtdichting binnen – renovatie   



4 5© pro clima 02.2012 | www.proclima.com © pro clima 02.2012 | www.proclima.com

DB+ planningsaanwijzingen  Luchtdichting binnen - Nieuwbouw en verbouwing Luchtdichting binnen - Nieuwbouw en verbouwing  DB+ constructieaanwijzingen

Ontwerp- en 
constructieaanwijzingen

Let op!Toelaten en samenvoegen
DB+ bestaat uit natuur- en gerecyclede cellu-
lose, verlijmd met een dunne PE-folie die vrij is 
van halogenen en weekmakers, versterkt met 
wapening. DB+ is voorzien van de CE-markering 
overeenkomstig DIN EN 13984.

Kwaliteitsgarantie
Anders dan bij het plaatsen van banen vanaf 
de binnenzijde is de kwaliteitscontrole met het 
drukverschilproces alleen mogelijk bij overdruk. 
Daarvoor moet het gebouw bovendien met een 
nevelmachine worden verneveld. Aan de buitenzijde 
kunnen dan de bijzonderheden met betrekking 
tot de luchtdichtheid worden gecontroleerd. De 
banen dienen van tevoren voldoende mechanisch 
te worden bevestigd. Verlijmen en aansluitingen 
dienen bijzonder zorgvuldig te worden uitgevoerd. 
Het gedetailleerde bouwontwerp de aansluiting op 
dakgoten en gevel, alsmede hun uitvoering zijn bij 
de spantisolatie uiterst belangrijk.

Door gebruik veroorzaakte vochtigheid
De diffusieweerstand van DB+ is zodanig 
ingesteld dat ook bij hogere kamerluchtvochtig-
heid voldoende bescherming van de component 
is gewaarborgd. Deze kunnen bijvoorbeeld 
bouwafhankelijk ontstaan in nieuwbouw of door 
kortstondig verhoogde rel. luchtvochtigheid, zoals 
in badkamers of keukens. In principe zou door de 
bouw veroorzaakte vochtigheid snel door venti-
latie langs ramen uit het gebouw moeten kunnen 
ontsnappen. In de winter kunnen bouwdrogers 
het drogen versnellen. Daardoor wordt een per-
manent hoge rel. luchtvochtigheid vermeden.

De 60/2-regel
In nieuwbouw heerst een verhoogde kamerlucht-
vochtigheid, afhankelijk van de bouw en het 
wonen. De diffusieweerstand van een damprem 
dient zodanig te zijn ingesteld dat ook bij 60%  
gemiddelde relatieve luchtvochtigheid een dif-
fusieweerstand van ten minste 2 m wordt bereikt. 
Dan is de constructie voldoende beschermd tegen 
intredend vocht uit de kamerlucht en tegen 
schimmelvorming.

De 70/1,5-regel
In de bouwfase, wanneer wanden worden be-
pleisterd of de dekvloer wordt gelegd, is er in het 
gebouw een zeer hoge luchtvochtigheid. De µd-
waarde van een damprem dient bij 70% gemiddel-
de rel. luchtvochtigheid meer dan 1,5 m te zijn om 
de constructie te beschermen tegen een te hoge 
mate van intredend vocht uit het bouwlocatiekli-
maat en tegen schimmelvorming. Vooral bij hout-
werkplaten aan de buitenzijde van de constructie 
is een hoge vochtbescherming vereist.

60/2 en 70/1,5 regel

Toepassingsgebieden

Bescherming door een open bekleding
Om het drogen niet te belemmeren dienen aan 
de binnenzijde van de isolatie geen diffusie-
remmende lagen, zoals OSB- of gelaagd houten 
platen, te worden aangebracht. De bekledingen 
uit gipsplaten of profielschroten zijn geschikt.
Om de banen tegen UV-straling te beschermen 
zijn binnenbekledingen vereist. Als deze ontbre-
ken, bijv. op de vliering, moeten deze achteraf 
worden gemonteerd. 

Juiste afwatering beschermt tegen 
condenswater
Om condensvorming te voorkomen dient het 
damprem- en luchtdichtingniveau meteen te 
worden aangebracht na het monteren van mat-
ten of plaatvormige isolatie. Inblaasisolatie dient 
meteen na de luchtdichte verlijming van de baan 
te worden ingebracht. Eventueel dient er staps-
gewijs te worden gewerkt. Dit geldt met name bij 
werkzaamheden in de winter.
Ventileer snel en consequent een verhoogde rel. 
luchtvochtigheid. Gebruik evt. een bouwdroger.

Toepassingsgebied 
Het systeem pro clima DB+ kan bij woningen 
met typisch gebruik in alle ruimtes (woon- en 
slaapkamers, keuken en badkamers)  worden 
gebruikt als binnenste isolatiebegrenzing.

Plaatsen en bevestigen
Praktisch gezien worden de banen in de lengte-
richting van de kepers op een binnenbekleding of 
verspreid beschot gelegd. Door het grote aantal 
verschillende breedtes is een doelgerichte keuze 
mogelijk die is afgestemd op de breedte van het 
veld.
Bevestiging met 10 mm brede en min. 8 mm 
lange nietjes op een afstand van 10 - 15 cm.
Bij het leggen van DB+ is het niet nodig op een 
voor- of achterzijde te letten. Het is ook mogelijk 
deze dwars ten opzichte van de draagconstructie, 
bijv. de kepers, te leggen. Span deze echter niet 
te strak.

Bovendien bij inblaasisolatie...
Het is ook mogelijk DB+ als begrenzende laag 
voor allerlei soorten inblaasisolatie te gebruiken. 
Een wapening zorgt voor een hoge scheurbesten-
digheid bij het inblazen. Wanneer de banen dwars 
ten opzichte van de draagconstructie worden 

gelegd, of bij kopvoegen, dient er direct onder de 
luchtdicht verlijmde baanoverlapping een steunlat 
te zitten om trekbelasting op de lijmverbinding te 
voorkomen. Optioneel is het bovendien mogelijk 
de kleefband op de overlapping met dwars daar-
overheen lopende kleefbandstroken te bevestigen 
op een afstand van 30 cm.
Bij werkzaamheden in het koude seizoen dient 
inblaasisolatie meteen te worden ingebracht 
na het leggen van DB+. De baan wordt op die 
manier beschermd tegen condens.

Verlijmen en tegen regen beschermen
Ter voorkoming van bouwschades aan de con-
structie is een zo perfect mogelijke luchtdichting 
van doorslaggevend belang. Daarvoor moeten 
de banen onderling zowel aan keperflanken, 
aan aangrenzende componenten en doorvoe-
ren permanent luchtdicht worden verlijmd. 
Ondergronden moeten geschikt zijn voor de 
verlijming. Evt. is het nodig te reinigen en een 
primer te gebruiken. De banen mogen niet 
 worden blootgesteld aan regen of dauw. Het 
 leggen van DB+ buitenshuis wordt daarom alleen 
geadviseerd bij stabiele weerscondities of extra 
beschermingsmaatregelen.

Vezelvormig isolatiemateriaal gebruiken
Om de eigenschappen van DB+ voor een variabele 
vochtigheid te kunnen laten werken, moet het 
vocht tot aan de damprem kunnen komen. Diffu-
sieopen isolatiemateriaal, zoals cellulose, vlas, 
hennep, houtvezel, steen- of minerale wol, enz., 
waarborgen dit en zijn daarom aanbevelenswaar-
dig. Het gewicht van het isolatiemateriaal moet 
worden gedragen via geschikte binnenbekledingen 
of dwarslatteien op een afstand van max. 65 cm.

Ook gebruik bij dichte onderlagen
Het is mogelijk het systeem pro clima DB+ samen 
te gebruiken met alle gangbare diffusieopen (bijv. 
de pro clima  SOLITEX MENTO-serie,  SOLITEX UD 
of  SOLITEX PLUS) en diffusiedichte onderlagen. 
Het buitenste beschot moet van massief hout zijn 
gemaakt. Houtwerkplaten zijn niet toegestaan in 
combinatie met DB+. Volgens het normontwerp 
overeenkomstig DIN 68800-2 d.d. november 2009 
is een chemische bescherming van het hout niet 
vereist, wanneer de bovenste afdekking van een 
constructie een µd-waarde heeft van ≤ 0,3 m. 
Dit gegeven geldt ook voor de plaatsing op droge, 
volledig houten beschotten. In deze componenten 
kan met de uiterst diffusieopen  SOLITEX-banen 
worden afgezien van een chemisch impregnering 
van het hout.

DB+ vrij combineren

gemiddelde µd-waarde bij verschillende vormen van vochtbelasting
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Schuine daken Kiezeldaken  
max. 300 mm isolatie

Shingledaken  
max. 200 mm isolatie

Wanden

max. 1000 m boven NAP
buiten diffusiedicht, 
zonder achterventilatie 
(geteste luchtdichtheid, 
geen schaduw, binnenzijde 
geen diffusieremmende 
componentlagen, geen 
houtwerkplaten buiten)

max. 800 m boven NAP
max. 5 cm kiezelbedekking 
zonder achterventilatie 
(geteste luchtdichtheid, 
geen schaduw, binnenzijde 
geen diffusieremmende 
componentlagen, geen 
houtwerkplaten buiten)

max. 400 m boven NAP 
max. 10 cm kiezels zonder 
achterventilatie (geteste 
luchtdichtheid, geen scha-
duw, binnenzijde geen diffu-
sieremmende component-
lagen, geen houtwerkplaten 
buiten)

max. 700 m boven NAP
buiten max. diffusie-
weerstand 6 m (binnen 
geen diffusieremmende 
componentlagen)

boven 1000 m boven NAP
buiten diffusieopen

boven 800 m boven NAP
neem contact op met de 
TECHNIEK-HOTLINE
pagina 413 

boven 400 m boven NAP
neem contact op met de 
TECHNIEK-HOTLINE
pagina 413

boven 700 m boven NAP
buiten max. diffusieweer-
stand 0,10 m  (binnen 
geen diffusieremmende 
componentlagen)

Systeem
DB+

Systeem
DB+
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Verwerkingsvoorschriften
Reinig de ondergrond. Met een handveger 
afvegen, evt. stofzuigen en afwissen.

Ondergrond 
reinigen

Om DB+ tegen objecten met scherpe randen 
te beschermen die uit de binnenbekleding in 
het keperveld steken, dient een plaatvormige 
isolatie met een vaste structuur op de aanwezige 
binnenbekleding te worden gelegd.
Optioneel is het mogelijk deze af te buigen of af 
te knikken. Spijkers niet met de hamer omslaan!

Rol pro clima DB+ parallel aan de kepers uit en 
lijn dit uit. DB+ is verkrijgbaar in veel verschillen-
de rollenbreedtes. Een doelgerichte selectie, afge-
stemd op de veldbreedte, vermindert snijverlies.

Bekleding plaatsen, 
spijkers afknijpen

Baan uitrollen

Leid de baan aan de keperflanken 3 - 4 cm 
omhoog en druk deze met een hulplat schoon in 
de hoeken.

Snijd het overschot aan DB+ -materiaal met een 
cutter af langs de hulplat.

Leg ter voorkoming van convectietunnels de baan 
over het volledig oppervlak aansluitend op de 
kepers en de ondergrond.

Bevestig de baan op de kepers met gegalvani-
seerde nietjes. De nietjes moeten een breedte van 
10 mm en een lengte van 8 mm hebben. Afstand 
is 10 - 15 cm. De los meegeleverde hulplat is 
bestemd als steunpunt voor nietpistolen en be-
schermt de baan tegen beschadigingen. 

Maak een luchtdichte aansluiting van de baan 
op ruw gezaagde kepers met natuurlatexlijm 
ECO COLL. Veeg de ondergronden af vóór het 
verlijmen. Zuig het stof weg of wis dit af met 
een doek.
Breng een rups van lijm aan met een dikte van ca. 
5 mm. Bij zeer ruwe ondergronden evt. meer. Lijm 
niet geheel platdrukken. Op stabiele ondergron-
den zijn doorgaans geen aandruklatten nodig.

Baan omhoog 
vouwen

Baan fixeren

Aansluiting op ruwe 
kepers

verder met stappen 6b -11  
op de volgende pagina’s
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Opmerking:
Wanneer isolatie als vulling 
wordt ingebouwd, is de 
dikte max. 1/3 van de totale 
isolatiedikte. Voorbeeld: 
4 cm isolatie onder DB+ ten 
opzichte van 8 cm isolatie 
boven DB+.

Opmerking:
de banen mogen niet 
worden blootgesteld aan 
regen. Het leggen van DB+ 
buitenshuis wordt daarom 
alleen geadviseerd bij 
stabiele weerscondities of 
extra beschermingsmaat-
regelen.
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Maak de aansluiting op geschaafde kepers met 
het universele kleefband UNI TAPE. Plaats het 
kleefband in het midden en verlijm dit stapsge-
wijs. Druk de band stevig aan.
De ondergrond moet geschikt zijn voor het verlij-
men. Evt. afvegen, afwissen of stofzuigen.
Het fijnste stof kan worden gebonden op het 
oude hout met pro clima  TESCON PRIMER RP.

Aansluiting 
op geschaafde 

kepers

Aansluiting  
boeiplank

De aansluiting op de dorpel is vergelijkbaar met 
die op de boeiplank.
Evt. gladde zones maken. Breng ECO COLL aan, 
plaats de damprem met een uitzettingslus, druk 
de lijm niet helemaal plat. 

Trek de pro clima  KAFLEX-kabelmanchet van 
EPDM over de kabel en leid deze over het 
dampremvlak. Trek het afdekpapier eraf en 
lijm vast. Let op voldoende tegendruk, stevig 
aanwrijven.

Trek de pro clima  ROFLEX-buismanchet van EPDM 
over de buis en leid deze over het dampremvlak. 
Lijm hierop vast met allround-kleefband  TESCON 
No.1 of UNI TAPE. Plaats de band in het midden, 
let op voldoende tegendruk en wrijf stevig.

Aansluiting 
dakgoot

Aansluiting  
kabel

Aansluiting  
buis

Aansluiting op de boeiplank met natuurlatexlijm 
ECO COLL. Maak op ruwe kroonlijsten eerst een 
gladde zone. Breng daarop een rups van lijm aan 
met een dikte van ca. 5 mm. Plaats bij een ruw 
gladgestreken zone evt. meer dampremmer met 
een uitzettingslus in het lijmbed. Druk de lijm niet 
helemaal plat, zodat bewegingen in de construc-
tie nog kunnen worden gecompenseerd. 

Verlijmen  
baanoverlappingen

Voer de verlijming van baanoverlappingen uit met 
UNI TAPE. Plaats het kleefband in het midden en 
verlijm dit stapsgewijs. Druk de band stevig aan. 
Voor voldoende tegendruk zorgen. 

... Vervolg Verwerkingsvoorschrift
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Damprem- en luchtdichtingssysteem 
INTELLO

Maximale betrouwbaarheid, ook voor bouwfysisch 
veeleisende constructies. Vochtvariabele sd / μd-waarde 
0,25 tot meer dan 10 m.

Sub-and-Top renovatiesysteem
DASATOP

Geoptimaliseerd voor dakrenovatie aan de buitenkant. 
Snel, eenvoudig, betrouwbaar!

Systeem SOLITEX

Hoogdiffusieopen onderdak- en gevelbanen.
De beste kwaliteit voor bouwschadeen schimmelvrije 
constructies voor daken en muren.

Betrouwbare verbinding

•��Allroundkleefbanden�en�aansluitlijmen�voor�binnen�en�buiten.
•�Aansluitband�voor�pleisterwerk
•�Detailolplossingen

MOLL
Bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 – 43
D-68723 Schwetzingen

Fon:  +49 (0) 62 02 - 27 82.0
Fax:  +49 (0) 62 02 - 27 82.21
eMail:  info@proclima.com

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

Renovatie +modernisering

Winddichtingbuiten

www.proclima.com

Veilige systeemoplossingen voor de dichting

    van de bouwschil

Vragen?
Vraag nu het pro clima KENNIS
De grote pro clima leidraad voor u 
gebundeld in 416 pagina‘s: alle informatie 
over bouwfysica, systemen, producten, 
constructies, service en nog veel meer.

pro clima België
ISOPROC cvba
Kapelstraat 1
1980 Zemst
Tel. : +32 (0) 15 62 39 35
Fax.: +32 (0) 15 62 39 36
info@isoproc.be
www.be.proclima.com

pro clima Nederland
Warmteplan BV
Mercuriusweg 5
NL 6971 GV Brummen
Tel.: +31 (0) 575 564805
Fax: +31 (0) 575 564815
info@warmteplan.nl
www.nl.proclima.com

Informatie- en bestelservice

Betrouwbare oploss ingen voor  afd icht ing van de bouwschi l

pro clima
KENNIS 2012/13

   Energie besparen

        Bouwschade voorkomen

Gezond wonen
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