
De getoonde informatie heeft betrekking op de huidige stand van onderzoek en ervaringen uit de praktijk. Eventuele wijzigingen aan aanbevolen constructies, verwerking en doorontwikkeling en de daarmee
gepaard gaande kwaliteitswijzigingen van de afzonderlijke producten worden voorbehouden Wij informeren u graag over de actuele technische kennisstand ten tijde van de installatie.

Verdere informatie over de verwerking en de
constructiedetails vindt u in de pro clima
plannings- en toepassingaanbevelingen.
Voor vragen kunt u contact opnemen met de
technische hotline van pro clima op
+49 (0) 62 02 - 27 82.45.
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CONTEGA EXO Aansluitband voor gebruik buiten

Technische gegevens
Stof

Drager speciaal tweelaags membraan van PP-vlies en
functionele TEEE-film

Lijm speciaal acrylaat lijm

Eigenschap Normering Waarde

Kleur donkergrijs

sd-waarde NEN-EN ISO 12572 0,05 m

Blootgesteld aan weersinvloeden 3 maanden

Waterkolom NEN-EN 20811 > 2.500 mm

Verwerkingstemperatuur vanaf -10 °C

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

Opslag koel en droog

Toepassingsgebied
Voor winddichte afsluiting aan de buitenzijde van thermisch geïsoleerde voegen bij inbouw van ramen en deuren. In combinatie met CONTEGA
SL geschikt voor afdichting van aansluitvoegen in de massief- en houtbouw.

Leveringsvormen
Artikelnummer Lengte Breedte Lagereinheit Colli Gewicht

11946 30 m 85 mm Rollen 8 0,5 kg

11947 30 m 120 mm Rollen 8 0,6 kg

Voordelen

Diffusieopen afdichting van aansluitvoegen op ramen en deuren aan de buitenzijde

actief vochttransport door monolithische TEEE-functiemembraan

Optimale combinatiemogelijkheid met CONTEGA SL binnen.

Vlieszijde is bepleisterbaar

Met drie kleefstroken flexibel toepasbaar in houten en massieve constructies

Ondergronden
Voorafgaand aan het verlijmen moeten ondergronden met een bezem worden geveegd of met een doek worden afgeveegd. 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 dragend zijn.

Een duurzame verlijming wordt bereikt op alle pro clima buitenbanen en andere onderdak- of wandbetimmeringsbanen (bijv. PP en PET).
Verlijming kan plaatsvinden op geschaafd en gelakt hout, harde kunststoffen, harde houtderivaatplaten (spaan-, OSB- en BFU-platen).
Voor aansluitverlijming op metselwerk of beton of ruwe ondergronden ORCON F gebruiken.

De beste resultaten voor een betrouwbare 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.

Randvoorwaarden
De verlijmingen mogen niet op trek belast worden.
Kleefbanden stevig vastwrijven. Voor voldoende tegendruk zorgen.
Slagregendichte, winddichte of luchtdichte verlijmingen zijn alleen realiseerbaar door middel van een ononderbroken, plooivrij aangebrachte
aansluitband.
Te hoge ruimteluchtvochtigheid snel en consequent afzuigen. Evt. een bouwdroger plaatsen.


