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CONTEGA PV systeemvoordelen Aansluitingen

CONTEGA PV Verwerkingsvoorschrift

Aansluitingen

CONTEGA PV

Verwerkingsvoorschriften
Voorbereiden en vastzetten

Pleisteraansluitband met dampremmende eigenschappen en geïntegreerde wapening voor duurzaam
betrouwbare aansluitingen van damprem- en luchtdichtingsvlakken op op te pleisteren metselwerk

Ondergrond reinigen, evt. schoon vegen.
pro clima INTESANA met ORCON F of ORCON
CLASSIC puntsgewijs op het metselwerk
vastzetten. Zelfklevende strook wijst naar buiten
(niet naar de wand).

Voor gedefinieerde overgangen tussen damprem/inbouwdelen en pleisterwerk
Eenvoudig inpleisterbaar, aanvullende wapening is niet nodig
Duidelijk snijpunt van binnenpleister en luchtdichte aansluiting

De band mag niet hol liggen, daarom de
lijmpunten vlak langs de vliesrand aanbrengen
(ca. 2 cm).

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

Eenvoudig
bepleisteren

De pleisteraansluitband met aangesloten wapening zorgt voor duurzaam betrouwbare en
luchtdichte aansluitingen tussen het luchtdichtingsvlak (van folie, bouwpapier, aluminium of
houtderivaatplaten) op aangrenzende bouwelementen zoals metselwerk of beton, die in een
latere bouwfase gepleisterd moeten worden.
Het luchtdichte CONTEGA PV vlies wordt met de
geïntegreerde kleefstrook op het aan te sluiten
luchtdichtingsvlak verlijmd. De overgang naar

Verlijmen

de luchtdichte pleisterlaag van het metselwerk
wordt tot stand gebracht, door het pleistervriendelijke polyestervlies met de inwendige
membraan in te bedden in de middenlaag van de
bepleistering. Gipsbepleistering hecht uitstekend
op het PET-vlies.
Voor kalk- en cementbepleistering moet een
hechtingsbrug, bijv. een mortelwapening, worden
gebruikt.

Damprem tegen de gevel plaatsen.
Afdekfoliestrook op de CONTEGA PV band
lostrekken.

Verdere systeeminformatie

Gedefinieerde
overgang
Opmerking:
Geschiedt de luchtdichte aansluiting pas na het pleisteren,
kan dat leiden tot vochtintreding in de thermische isolatie
of verstoring van het bouwverloop. CONTEGA PV lost dit
probleem op.

Ondergronden
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De aansluitingen van de damprem- en luchtdichtingslagen op aangrenzende bouwelementen zijn
potentiële oorzaken van luchtdichtheidsfouten in
de bouwschil. Deze overgangen moeten daarom
zorgvuldig worden gepland en uitgevoerd.

Dampremvlak met de kleefstrook van de
CONTEGA PV verlijmen. Daarbij de band goed
vastwrijven.
Uitzettingslus aanbrengen, zodat bewegingen in
de constructie kunnen worden gecompenseerd.
Evt. de damprem korter snijden zodat het CONTEGA vlies kan worden ingepleisterd.
Als alternatief kan CONTEGA PV ook met de
kleefstrook naar de wand wijzend op de damrem
worden aangebracht.

Met de pleisteraansluitband pro clima CONTEGA
PV is een oplossing beschikbaar, waarmee gedefinieerde, duurzaam betrouwbare en luchtdichte
verbindingen tussen damprem en bepleistering
gerealiseerd kunnen worden.
Aansluiting bij tussenspantisolatie met muurspant (damprem
bijv. pro clima DB+)

Vlies inpleisteren

Voor een betrouwbare hechting van de kleefstrook op ramen, deuren of houten elementen
moet de ondergrond moet voldoende draagvermogen hebben en droog, glad, stof- en vetvrij
zijn. Ondergrond reinigen van zaagspanen en
stof. Afbladderende oude verflagen e.d. verwijderen. Verlijmen op bevroren oppervlakken is
niet mogelijk. Het 3-laagse PET-vlies kan op alle
pleisterdragende ondergronden zoals tegels, kalkzandsteen, poriënbeton, bims, beton etc. worden
ingepleisterd.

2

Wanneer de wand wordt afgepleisterd, moet
CONTEGA PV alleen nog in de middenlaag van de
pleister worden ingebed. Daartoe vlies en wapening weer omslaan, pleister op de wand achter
CONTEGA PV aanbrengen, vlies en wapening in
de verse eerste pleisterlaag plaatsen en geheel
inpleisteren.
Bij kalkpleisters hechtingsbrug gebruiken.
Het luchtdichte vlies minstens 1 cm inpleisteren.

© pro clima 01.2012 | www.proclima.com
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ORCON F/
ORCON CLASSIC
Voor aansluitingen
op aangrenzende
componenten

DUPLEX
Dubbelzijdige
kleefband voor
het verlijmen van
de bandoverlappingen

CONTEGA FC systeemvoordelen Aansluitingen

CONTEGA FC Verwerkingsvoorschrift

Aansluitingen

CONTEGA FC

Verwerkingsvoorschriften
Voorbereiden en vastzetten

Pleisteraansluitband met dampremmende eigenschappen voor duurzaam betrouwbare aansluitingen
van deuren, ramen of andere doorvoeren op te pleisteren metselwerk

Ondergrond reinigen, evt. schoon vegen

	Voor gedefinieerde overgangen en luchtdichte verbindingen tussen zichtbare houten elementen en aangrenzende te bepleisteren ondergronden
zoals metselwerk of beton

CONTEGA FC op de juiste lengte afrollen en
afsnijden.
Afdekfoliestrook lostrekken en de band met de
kleefstrook aan de balk bevestigen.

Betrouwbare, RAL-conforme aansluiting van ramen en deuren
Eenvoudig inpleisterbaar, aanvullende wapening is niet nodig
Duidelijk raakvlak tussen de ambachtelijke elementen

Gedefinieerde
overgang

Opmerking:
Geschiedt de luchtdichte
aansluiting pas na het
pleisteren, kan dat leiden
tot vochtintreding in
de thermische isolatie
of verstoring van het
bouwverloop.

Aansluiting
op het kozijn

De pleisteraansluitband maakt luchtdichte aansluiting van deuren en ramen conform de RALaanbevelingen mogelijk: pro clima CONTEGA FC
wordt op het raam- of deurkozijn vastgekleefd.
Op de hoek wordt de band omgevouwen. De
lengte van de vouwing is afhankelijk van de hoek-

geometrie en de noodzakelijke aanpassing van
de band aan de vorm van het bouwelement. Ook
geschaafde houten elementen zoals gordingen,
spanten en plafondbalken worden met CONTEGA
FC veilig in het luchtdichtingsvlak geïntegreerd.

De aansluitingen van ramen, deuren en inbouwdelen op aangrenzende bouwelementen zijn
potentiële oorzaken van luchtdichtheidsfouten in
de bouwschil. Deze overgangen moeten daarom
zorgvuldig worden gepland en uitgevoerd.

Het luchtdichte CONTEGA PV vlies wordt met de
geïntegreerde kleefstrook op de aan te sluiten
ramen, deuren en inbouwdelen vastgekleefd. De
overgang naar de luchtdichte pleisterlaag van het
metselwerk tot stand gebracht door het pleistervriendelijke polyestervlies met de inwendige
membraan in te bedden in de middenlaag van de
pleister. Gipsbepleistering hecht uitstekend op het
PET-vlies. Voor kalk- en cementbepleistering moet
een hechtingsbrug, bijv. een mortelwapening,
worden gebruikt.

Met de pleisteraansluitband pro clima CONTEGA
PV is een oplossing beschikbaar, waarmee gedefinieerde, duurzaam betrouwbare en luchtdichte
aansluitingen op te bepleisteren ondergronden,
zoals metselwerk of beton, gerealiseerd kunnen
worden.

Aansluitvoeg voorafgaand aan montage van
raam of deur: Afdekfolie lostrekken en pro clima
CONTEGA FC rondom op het kozijn vastzetten.
Kleefstrook goed vastwrijven.

Verlijmen
Op de hoek buitenkant openvouwen en driehoekige flap vormen.
Kleefstrook in één stuk rond de balk leiden en
goed vast wrijven.

Verdere systeeminformatie

Uiteinden verlijmen
Uiteinden met ORCON F, ORCON C
 LASSIC of
DUPLEX verlijmen. Voor het inpleisteren de hoekflappen plat aandrukken.

DUPLEX
Dubbelzijdige
kleefband voor
het verlijmen van
de bandoverlappingen

Aansluitvoeg na montage van raam of deur:
Afdekfolie lostrekken en pro clima CONTEGA FC
rondom zijdelings, indien mogelijk, op het kozijn
vastkleven. Is zijdelings vastkleven niet mogelijk,
dan kleefstrook op de binnenzijde van het kozijn
kleven en goed vastwrijven.
Het aanbrengen op balkdoorvoeren geschiedt op
analoge wijze.

Vlies inpleisteren
Wanneer de wand wordt afgepleisterd, moet
CONTEGA FC alleen nog in de middenlaag van de
pleister worden ingebed. Daartoe vlies en wapening weer omslaan, pleister op de wand achter
CONTEGA FC aanbrengen, vlies en wapening in
de verse eerste pleisterlaag plaatsen en geheel
inpleisteren.
Bij kalkpleisters hechtingsbrug gebruiken.
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ORCON F/
ORCON CLASSIC
Voor aansluitingen
op aangrenzende
componenten
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CONTEGA SL systeemvoordelen Aansluitingen

CONTEGA SL Verwerkingsvoorschrift

Aansluitingen

CONTEGA SL

Verwerkingsvoorschrift

Voor het aan de binnenzijde luchtdicht afsluiten van thermisch geïsoleerde voegen bij inbouw van
ramen en deuren. In combinatie met CONTEGA EXO geschikt voor afdichting van aansluitvoegen in
massieve en houten constructies conform RAL-aanbevelingen. CONTEGA SL is uitgevoerd met drie
zelfklevende hechtstroken en daardoor flexibel toepasbaar in de hout- en massiefbouw

	Dampremmende en luchtdichte afdichting van raam- en
deuraansluitvoegen binnen
Buiten, conform RAL in combinatie met CONTEGA EXO
Vlieszijde kan worden bepleisterd
	Met drie hechtstroken flexibel toepasbaar in houten en massieve
constructies

Universeel inzetbaar

Gedefinieerde
overgang

Opmerking:
Geschiedt de luchtdichte
aansluiting pas na het
pleisteren, kan dat leiden
tot vochtintreding in
de thermische isolatie
of verstoring van het
bouwverloop.

CONTEGA SL werd ontwikkeld om luchtdichte
en dampremmende voegaansluitingen van bijv.
deuren en ramen zowel in houtskelet- als in
metselwerkconstructies met één band mogelijk
te maken. Deze afdichting voldoet in combinatie
met een diffusieopen afdichting buiten (bijv.
CONTEGO EXO) aan de specificaties van de RALmontagerichtlijnen.

De aansluitingen van ramen, deuren en inbouwdelen op aangrenzende bouwelementen zijn
potentiële oorzaken van luchtdichtheidsfouten in
de bouwschil. Deze overgangen moeten daarom
zorgvuldig worden gepland en uitgevoerd.
pro clima CONTEGA SL wordt op het raam- of
deurkozijn gekleefd. Op de hoek wordt de band
omgevouwen. De lengte van de vouwing is afhankelijk van de hoekgeometrie en de noodzakelijke
aanpassing van de band aan de vorm van het
bouwelement.

Houtskeletbouw na raammontage

Band op het kozijndagstuk en op het kozijn stevig
vastwrijven. Voor uiterst praktisch en handvriendelijk vastwrijven gebruikt u pro clima PRESSFIX

Houtskeletbouw vóór raammontage

Afdekfolie verwijderen. band op de hoeken
vouwen en onderling afkleven. Vervolgens band
rondom slagregendicht en winddicht op het
kozijndagstuk kleven. Band stevig vastwrijven.

Is het raam reeds gemonteerd, wordt CONTEGA
SL op het kozijn gekleefd.

De band is tevens geschikt voor aansluiting van
hoekige doorvoeren (bijv. zichtbare balklagen)
door metselwerk of houtskeletwanden.

CONTEGA SL is reeds zijdelings op het kozijn
aangesloten bijv. door de raaminstallateur.

In beide gevallen is toepassing zowel vóór als na
de montage van de ramen of deuren mogelijk.
Vervolgens wordt de band in metselwerkconstructies of op betonoppervlakken met een van
de aansluitlijmen ORCON F of ORCON CLASSIC
opgekleefd. Voor luchtdichte aansluitingen in
de houtskeletbouw beschikt de band over een
kleefstrook, die op het luchtdichtingsvlak van de
wand kan worden gekleefd.
Vervolgens kan de band met de binnenpleister
worden bepleisterd.

DUPLEX
Dubbelzijdige
kleefband voor
het verlijmen van
de bandoverlappingen

Massiefbouw na raammontage

Is het raam reeds gemonteerd, wordt CONTEGA
SL op het kozijn gekleefd.

In de houtskeletbouw wordt de band luchtdicht
met een van de kleefstroken op het luchtdichtings- en dampremvlak van de wand (bijv. pro
clima DB+/INTELLO, ander baanmateriaal of
houtderivaatplaten, bijv. OSB) aangesloten.

Band met kleefstrook op het kozijn aanbrengen
en opkleven. Op de kozijndagkant een lijmrups
van aansluitlijm ORCON F of ORCON CLASSIC in
een dichte zigzagbaan aanbrengen en de band in
de lijmlaag plaatsen. Klaar voor bepleistering.

Op de hoek wordt de band omgevouwen.
CONTEGA SL is reeds zijdelings op het kozijn aange- ORCON F of ORCON CLASSIC in een dichte zigzagbaan op het kozijndagstuk aanbrengen. Band
sloten bijv. door de raaminstallateur.
in de lijm plaatsen. Klaar voor bepleistering.
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T ESCON No.1 /
TESCON VANA
Voor het
verlijmen van
de baanoverlappingen

ORCON F/
ORCON CLASSIC
Voor aansluitingen
op aangrenzende
componenten

Massiefbouw vóór raammontage
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Verdere systeeminformatie
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CONTEGA EXO systeemvoordelen Aansluitingen

CONTEGA EXO Verwerkingsvoorschrift

Aansluitingen

CONTEGA EXO

Verwerkingsvoorschrift

Voor het aan de buitenzijde wind- en slagregendicht afsluiten van thermisch geïsoleerde voegen bij
inbouw van ramen en deuren. In combinatie met CONTEGA FC of CONTEGA SL geschikt voor afdichting conform RAL-aanbevelingen. CONTEGA EXO is uitgevoerd met drie zelfklevende hechtstroken en
daardoor flexibel toepasbaar in de hout- en massiefbouw.

	Diffusieopen afdichting van aansluitnaden bij ramen en deuren voor
gebruik buiten
Monolitisch functionele TEEE-membraan – actief vochttransport
Binnen, conform RAL in combinatie met CONTEGA FC/SL
Vlieszijde kan worden bepleisterd

Houtskeletbouw na raammontage

Is het raam reeds gemonteerd, wordt CONTEGA
EXO op het kozijndagstuk gekleefd.

Band op het kozijndagstuk en op het kozijn stevig
vastwrijven. Voor uiterst praktisch en handvriendelijk vastwrijven gebruikt u pro clima PRESSFIX

	Met drie hechtstroken flexibel toepasbaar in houten en massieve
constructies

Winddichte
aansluiting

Gedefinieerde
overgang

CONTEGA SL maakt winddichte aansluiting van
voegen mogelijk, bijv. van deuren en ramen, zowel
in houtskelet- als in metselwerkconstructies. De
drie kleefstroken zorgen voor flexibele toepassingsmogelijkheden bij uiteenlopende constructiewijzen. Deze afdichting voldoet in combinatie
met een dampremmende afdichting binnen (bijv.
CONTEGO SL) aan de specificaties van de RALmontagerichtlijnen.

De band is tevens geschikt voor aansluiting van
hoekige doorvoeren (bijv. zichtbare balklagen)
door metselwerk of houtskeletwanden.

De aansluitingen van ramen, deuren en inbouwdelen op aangrenzende bouwelementen zijn
potentiële oorzaken van luchtdichtheidsfouten in
de bouwschil. Deze overgangen moeten daarom
zorgvuldig worden gepland en uitgevoerd.

In de houtskeletbouw wordt de band luchtdicht
met een van de kleefstroken op het luchtdichtings- en dampremvlak van de wand (bijv. pro
clima DB+/INTELLO, andere baanmateriaal of
houtderivaatplaten, bijv. MDF) aangesloten.

pro clima CONTEGA EXO wordt op het raam- of
deurkozijn gekleefd. Op de hoek wordt de band
omgevouwen. De lengte van de vouwing is
afhankelijk van de hoekgeometrie en de noodzakelijke aanpassing van de band aan de vorm van
de wandopening.

In beide gevallen is toepassing zowel vóór als na
de montage van de ramen of deuren mogelijk.

TESCON INVIS
Voor het
verlijmen van
de baanoverlappingen

Houtskeletbouw vóór raammontage

CONTEGA EXO is reeds het raam zijdelings op het
kozijn aangesloten, bijv. door de raaminstallateur.

Vervolgens wordt de band in metselwerkconstructies of op betonoppervlakken met een van
de aansluitlijmen ORCON F of ORCON CLASSIC
opgekleefd.
Vervolgens kan de band met de buitenpleister
worden bepleisterd.
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Afdekfolie verwijderen. band op de hoeken
vouwen en onderling afkleven. Vervolgens band
rondom slagregendicht en winddicht op het
kozijndagstuk kleven. Band stevig vastwrijven.

DUPLEX
Dubbelzijdige
kleefband voor
het verlijmen van
de bandoverlappingen

T ESCON No.1 /
TESCON VANA
Voor het
verlijmen van
de baanoverlappingen

Massiefbouw na raammontage

Band met kleefstrook op het kozijn aanbrengen
en opkleven. Op het kozijndagstuk een lijmrups van de aansluitlijm ORCON F in een dichte
zigzagbaan aanbrengen en de band in de lijmlaag
plaatsen. Klaar voor bepleistering.

Massiefbouw vóór raammontage

Op de hoek wordt de band omgevouwen.
ORCON F of ORCON CLASSIC in een dichte zigzagbaan op het kozijndagstuk aanbrengen. Band
in de lijm plaatsen. Klaar voor bepleistering.

Is het raam reeds gemonteerd, wordt CONTEGA
EXO op het kozijndagstuk gekleefd.

CONTEGA EXO is reeds het raam zijdelings op het
kozijn aangesloten, bijv. door de raaminstallateur.
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Verdere systeeminformatie
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ORCON F/
ORCON CLASSIC
Voor aansluitingen
op aangrenzende
componenten

CONTEGA IQ systeemvoordelen Aansluitingen

CONTEGA IQ Verwerkingsvoorschrift

Verwerkingsvoorschrift

Aansluitingen

CONTEGA IQ

Houtbouw binnen + buiten
Band op het kozijn vastkleven

pro clima CONTEGA IQ wordt binnenshuis gebruikt voor het luchtdicht aansluiten van ramen en deuren
op de damprem- en luchtdichtingslaag conform DIN 4108-7. Dankzij de intelligente, vochtvariabele functiemembraan is CONTEGA IQ ook geschikt voor wind- en slagregendichte aansluitingen buiten. Aansluitingen met CONTEGA IQ binnen en buiten voldoen aan de aanbevelingen van de RAL-montagerichtlijnen.
Het band is voorzien van een expansievouw en kan werking in de constructie zo optimaal compenseren.

Voo
rh
met outske
le
2 ze
lf k tbouw
s t r o le v e n d
e
ken

	Vochtvariabele µd-waarde: montage van ramen conform
RAL-aanbevelingen met dezelfde band binnen en buiten
	Dampremmende en luchtdichte aansluitingen van aansluitvoegen
van ramen en deuren binnen conform DIN 4108-7, SIA 180 en
Norm B8110-2

Hoeken vormen

Systeem

CONTEGA
IQ

1

2

Voorafgaand aan de raammontage CONTEGA IQ zijdelings met de onbedrukte zijde naar het kozijndagstuk
wijzend op het kozijn kleven. Band stevig vastwrijven.

Om de band eenvoudig en veilig in het
kozijndagstuk te kunnen kleven, brengt u de
hoekvouwen aan zoals hier afgebeeld.

Uiteinden verkleven

Band rondom in de dagkant vastkleven
binnen

buiten

	Diffusieopen, wind- en slagregendichte aansluitingen buiten
Voo
r
met massie
fb
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lf kle ouw
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Aansluiting binnen en
buiten.

	Uiterst flexibel en goed aansluitbaar, kan eenvoudig in hoeken
worden gevouwen
Vlieszijde kan worden bepleisterd
	Met expansievouw ter compensatie van bewegingen in de
constructie

CONTEGA IQ maakt zowel luchtdichte aansluiting
binnen als winddichte aansluiting buiten, bijv.
van deuren en ramen, mogelijk. Deze mogelijkheid
geldt voor zowel de houtskelet- als de metselwerkbouw.
Twee kleefbandvarainten zorgen voor flexibele
toepassingsmogelijkheden bij uiteenlopende constructiewijzen. Deze afdichting voldoet aan de
specificaties van de RAL-montagerichtlijnen.

CONTEGA IQ is reeds
zijdelings op het
kozijn aangesloten,
bijv. door de raaminstallateur.

TECHNIEK-HOTLINE
Bij afwijkende randvoor
waarden bereikt u ons op:
TECHNIEK-HOTLINE
pagina 413
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De aansluitingen van ramen, deuren en inbouwdelen op aangrenzende bouwelementen zijn
potentiële oorzaken van luchtdichtheidsfouten in
de bouwschil. Deze overgangen moeten daarom
zorgvuldig worden gepland en uitgevoerd.
pro clima CONTEGA IQ wordt op het raam- of
deurkozijn gekleefd. De geïntegreerde expansievouw wordt bij bewegingen in de constructie
geactiveerd en biedt verhoogde bescherming
tegen scheuren. CONTEGA I1Q biedt zo een
optimale preventie tegen ondichtheden die tot
bouwschade en schimmel kunnen leiden.
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TESCON INVIS
Voor het
verlijmen van
de baanoverlappingen

3

4

Voorafgaand aan de raammontage CONTEGA
IQ zijdelings met de onbedrukte zijde naar het
kozijndagstuk wijzend op het kozijn kleven.
Band stevig vastwrijven.

Venster in dagkantstuk plaatsen, vervolgens
afdekfolie van de CONTEGA IQ lostrekken en
de band rondom in dagkant lucht- en winddicht opkleven. Band stevig vastwrijven. Let op
dat de hoeken goed winddicht zijn uitgevoerd.

DUPLEX
Dubbelzijdige
kleefband voor
het verlijmen van
de bandoverlappingen

Metselwerkbouw binnen + buiten

Houtskeletbouw

Gedefinieerde
overgang

Verdere systeeminformatie

Massiefbouw

CONTEGA IQ is reeds
zijdelings op het
kozijn aangesloten,
bijv. door de raaminstallateur.

Band op het kozijn vastkleven

Hoeken vormen

1

2

Voorafgaand aan de raammontage CONTEGA IQ zijdelings met de onbedrukte zijde naar het kozijndagstuk
wijzend op het kozijn kleven. Band stevig vastwrijven.

Om de band eenvoudig en veilig in het
kozijndagstuk te kunnen kleven, brengt u de
hoekvouwen aan zoals hier afgebeeld.

Uiteinden verkleven

T ESCON No.1 /
TESCON VANA
Voor het
verlijmen van
de baanoverlappingen

Band rondom in de dagkant vastkleven
binnen

buiten

3

4

Voor een consequente lucht- resp. winddichting begin en uiteinde van CONTEGA IQ met
een strook DUPLEX onderling verkleven.

Raam in de dagkant monteren, vervolgens op de
dagkant een ca. 5 mm brede lijmrups van de aansluitlijm ORCON F of ORCON C LASSIC in een dichte
zigzagbaan rondom aanbrengen en de band luchtresp. winddicht in de lijmlaag plaatsen. De lijm niet
helemaal plat drukken. Let op dat de hoeken goed
winddicht zijn uitgevoerd. Klaar voor bepleistering.
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ORCON F/
ORCON CLASSIC
Voor aansluitingen
op aangrenzende
componenten

BUDAX TOP systeemvoordelen Aansluitingen

BUDAX TOP Verwerkingsvoorschrift

Aansluitingen zachtboardplaten

BUDAX TOP

Verwerkingsvoorschrift
Voorbereiden

Butylrubber-kleefband voor het verlijmen van zachtboardplaten, pleister, beton en metselwerk.
Aansluitingen voldoen aan de eisen van DIN 4108-7, SIA 180 en ÖNorm B8110-2.

Poreuze ondergronden zoals zachtboardplaten,
pleister of beton op de plek waar de verlijming
plaats vindt met TESCON PRIMER AC of RP
bestrijken. Blik vóór gebruik goed schudden of inhoud omroeren. Een liter primer is voldoende voor
een oppervlak van ca. 4 m². Primer goed laten
ventileren. Richtwaarden voor de droogduur zijn
bij TESCON PRIMER AC ca. 30 minuten bij 20 °C,
ca. 60 min. bij 5 °C. De droogduur
kan bij een hoge relatieve luchtvochtigheid langer
zijn. Bij TESCON PRIMER RP hoeft op absorberende ondergronden geen droogtijd in acht te
worden genomen.

Sterkklevende butylrubberband
Onder warmte-inwerking zelfsealend
Oplosmiddelvrije systeemprimer
Hecht ook op pleister, beton en metselwerk
Thermisch stabiel tot +85°C
Max. 3 maanden bestand tegen regen en wind

Toepassingsgebied

pro clima BUDAX TOP maakt watergeleidende
verlijming mogelijk van zachtboard- of MDFonderdakplaten en hun aansluitingen conform de
regelgevingseisen van de Duitse dakdekkersorganisatie.
Aansluitingen op vlakdakramen, schoorstenen en
dakopbouwen kunnen met BUDAX TOP duurzaam
en veilig worden gerealiseerd.

Verlijmen

De butylrubberband en de primer kunnen worden toegepast om de aansluitvoegen bijv. tussen
houtskeletwanden en een betonplaat luchtdicht
te maken.

Vervolgens de band vanuit het midden op de voeg
van de te verkleven materialen opkleven. De kleefband goed vastwrijven met een massief voorwerp
(bijv. pro clima PRESSFIX). Verticale plaatvoegen
die in de kil lopen, moeten tot aan de volgende
daarboven liggende horizontale voeg worden
afgeplakt. De verlijmingen mogen niet planmatig
op trek belast worden. De sterkte van de verkleving
neemt gedurende het gebruik door warmte-inwerking toe (bijv. zonnestraling). Voor het afdichten
van killen en kepers BUDAX TOP met een breedte
van 150 mm gebruiken. Band vanuit het midden
aanbrengen en stevig vastwrijven.

Als alternatief zijn alle verlijmingen ook met
TESCON VANA en T ESCON PRIMER RP uitvoerbaar.

Zachtboardplaten resp. minerale ondergronden
(bijv. pleister of beton) worden met T ESCON PRIMER AC of RP voor verlijming met BUDAX TOP
geprepareerd.

Inbouwsituaties

Verwerkings
temperaturen

Voorafgaand aan het verlijmen moeten ondergronden met een bezem worden schoon 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).
De materialen moeten voldoende draagvermogen
hebben. Een duurzame verlijming wordt bereikt
op harde houtderivaatplaten (spaan-, OSB- en
BFU-, mdf- en zachtboard-onderdakplaten).

Buisdoorvoeren

Bij de verlijming van zachtboard-onderdakplaten
is voorbehandeling met TESCON PRIMER AC of
TESCON PRIMER RP vereist.
Aansluitingen zijn mogelijk op gladde minerale
ondergronden na voorbehandeling met primer.
De beste resultaten voor een betrouwbare
constructie worden op kwalitatief hoogwaardige
ondergronden bereikt. Er dient in eigen verantwoordelijkheid te worden gecontroleerd of de
ondergrond geschikt is. Evt. zijn proefverlijmingen
aan te bevelen.

Van de 75 mm brede BUDAX TOP ca. 10 cm lange
stukken afsnijden en deze schubvormig en watergeleidend op zachtboardplaat of buis kleven. Als
alternatief kunnen pro clima K
 AFLEX of R
 OFLEX
kabel- en buismanchetten worden toegepast.
Deze met BUDAX TOP watergeleidend op de
zachtboardplaat kleven.

Schoorstenen/dakramen

Om te kunnen worden verwerkt moet de dag- en
nachttemperatuur > 5°C bedragen. Mocht de
beginhechting niet bevredigend zijn, kan de band
op de grijze butylrubberzijde met een oplosmiddel (bijv. testbenzine) worden losgeweekt. Het
oplosmiddel verhoogt de kleefkracht van het butylrubber bij lage temperaturen.

Afhankelijk van de eisen de aansluitingen met
BUDAX TOP 75 of 150 mm uitvoeren. Band vanuit het midden aanbrengen en stevig vastwrijven.
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ORCON F/
ORCON CLASSIC
Voor aansluitingen
op aangrenzende
componenten

ROFLEX
Veilige doorvoer
van buizen

KAFLEX
Veilige doorvoer
van kabels

TESCON
PRIMER AC
Oplosmiddelvrije
primer

De band is onder warmte-inwerking zelfsealend.
BUDAX TOP kan max. 3 maanden aan weer en
wind worden blootgesteld
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TESCON VANA systeemvoordelen Aansluitingen

TESCON VANA Verwerkingsvoorschrift

Aansluitingen houtvezelplaten

Systeem TESCON

VANA
TESCON PRIMER RP

Verwerkingsvoorschrift

Systeem van allround-kleefband en oplosmiddelvrije primer voor het verlijmen van zachtboardonderdakplaten.

	Drogen is niet nodig – verlijming kan direct in de vochtige primer
geschieden
Diep penetrerende primer, bijzonder goede versteviging
Ook geschikt voor gebruik op vochtige ondergrond

Voor een duurzame verbinding moet de ondergrond voldoende draagvermogen hebben en glad
zijn. Ondergrond reinigen van stof en/of zaagspanen (schoonvegen)

Verwerking ook bij vorst mogelijk
Kleefband met watervaste lijm

Toepassingsgebied

Samenstelling

Randvoorwaarden

Ondergrond reinigen

De houtvezelplaten met TESCON RP voorbereiden/
gronden en verlijmingen ter hoogte van de kielen,
kepers en plaatvoegen (indien nodig) met de
systeemkleefband TESCON VANA uitvoeren.

TECON PRIMER RP kan ook worden toegepast
als hechtprimer voor hout, houtvezelplaten,
metselwerk, dak, wand en vloerplaten ter voorbereiding of verbetering van de ondergrond voor
het aanbrengen van pro clima kleefband TESCON
No.1, TESCON VANA, TESCON PROFIL, BUDAX TOP
en de aansluitlijmen ORCON F of ORCON C
 LASSIC
en ECO COLL.

De allround-kleefband T ESCON VANA bestaat
uit een drager van speciaal polypropyleenvlies
en een verouderingsbestendige, oplosmiddelen weekmakersvrije watervaste solid lijm. De
systeemprimer T ESCON PRIMER RP bestaat uit
acryl-copolymeer en water.

Voorafgaand aan de verlijming moeten ondergronden met een bezem worden schoon geveegd
of worden gestofzuigd. Gronden op bevroren
ondergronden is niet mogelijk. Er mogen geen
afstotende stoffen op de te gronden materialen
aanwezig zijn (bijv. vetten of siliconen).
Alle minerale oppervlakken, bijv. pleisterwerk of
beton, kunnen worden voorbehandeld. Verder
is het mogelijk om poreuze materialen zoals
zachtboard-onderdakplaten te verstevigen.
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Verdere systeeminformatie
TESCON
PROFIL
Voor aansluitingen op
ramen, deuren
en hoekverbindingen

ROFLEX,
KAFLEX mono,
KAFLEX multi,
KAFLEX post
Dichtingsmanchetten voor kabels en
buizen, ook voor
inbouw achteraf

Aansluiting schoorsteen

Aansluiting onderdakbaan

Aansluiting vlakdakraam

Detail buis

Ook. minerale ondergronden zoals pleister, beton
e.d. worden met TESCON PRIMER RP gegrond en
vervolgens met TESCON VANA veilig verlijmd.

De houtvezelplaten met TESCON PRIMER RP
gronden, allround-kleefband TESCON VANA in de
natte primer en op de onderdakbaan verlijmen,
stevig vastwrijven, klaar.

Bovendien kunnen (oude) houten ondergronden
voor verlijming worden voorbereid. Diffusieopen,
absorberende ondergronden (bijv. zachtboardonderdakplaten) kunnen iets vochtig zijn. De
systeem-kleefband TESCON VANA kan direct in
de nog vochtige primer worden verlijmd.
Blik vóór gebruik goed schudden of de inhoud
roeren. Eén liter primer is voldoende voor een
oppervlak van 102.

Verlijmingen met TESCON PRIMER RP en TSCON
VANA maken de aansluiting van houtvezelplaten
op de raamgoot boven het vlakdakvenster veilig
watergeleidend dicht.
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Verlijming van de kil
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Ontluchtingsbuizen en vergelijkbare ronde
doorvoeren worden met de EPDM-dichtingsmanchetten pro clima ROFLEX en TESCON VANA op
de gegronde plaat aangesloten.
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ORCON F/
ORCON CLASSIC
Voor aansluitingen
op aangrenzende
componenten

TESCON NAIDEC systeemvoordelen Aansluitingen

TESCON NAIDEC Verwerkingsvoorschrift

Spijkerdichting

TESCON NAIDEC

Verwerkingsvoorschrift

Als spijkerdichtingsband onder de tengels bij dakconstructies onder afschot.
TESCON NAIDEC is geschikt voor het maken van tijdelijke afdekkingen overeenkomstig de specificaties
van de ZVDH-productinformatiebladen voor onderdak- en onderspanbanen. Doorvoeren van spijkers en
schroeven worden duurzaam en veilig afgedicht.

T ESCON NAIDEC is met een uitersts oepele butyllijm uitgevoerd. Deze band past zich zeer goed
aan de structuur van banen en houtvezelplaten
aan en dicht spijkerdoorvoeren duurzaam veilig
af.

	Zeer goede afdichtwerking – dringt diep door in de structuur van
onderdakbanen


	Waterbestendig
	Voldoet aan de eisen van de ZVDH
	Netwapening ter versterking

Verdere systeeminformatie

	Bevat geen bitumen

Band opkleven
De spijkerdichtingsband vanuit het midden op de
tengel plaatsen en stapsgewijs verlijmen.

Dichte doorvoer

Om een onderdak- resp. onderspanbaan aan de
eisen voor een naad- en perforatiedicht(e) onderdak / onderspanning (aanvullende maatregel
klasse 3 / conform ZVDH) en / of tijdelijke afdekking te laten voldoen, is het noodzakelijk om een
nagelafdichting onder de tengels aan te brengen.
Deze zorgt ervoor dat ook bij hevige en langdurige regenval geen vocht via de spijkeropeningen
de constructie kan binnendringen. Daardoor
wordt schadelijke vochtdoorslag bij geïsoleerde
bouwelementen resp. bewoonde gebouwdelen
voorkomen.

Samenstelling

pro clima T ESCON NAIDEC bestaat uit verouderingsbestendig bitumenvrij butylrubber. In
combinatie met een hoge temperatuurbestendigheid wordt de duurzaamheid van de verlijming
veilig gewaarborgd. De uitstekend vloeibare
butyllijm dicht spijkerdoorvoeren duurzaam veilig
af. De lijm past zich aan de structuur van het
baanmateriaal en de houtvezel-onderdakplaten
aan. Het binnendringen van water wordt optimaal
verhinderd.

Randvoorwaarden

Verlijming op droge ondergronden zorgt vanaf
het eerste begin voor een veilig afdichting. Koude
buitentemperaturen (< 5°C) vertragen evt. de
opbouw van de dichtingswerking.

T ESCON NAIDEC wordt in één stuk tussen de
tengel en de onderdak- resp. onderspanbaan aangebracht. Daardoor is gewaarborgd dat na indeling van de latafstanden de spijkers of schroeven
van de tengels ook zijn afgedicht. Spijkerdichtingskussens van kunststof kunnen hier niet altijd
effectief worden toegepast. Het butyl van de
TESCON NAIDEC is speciaal voor het gebruik als
spijkerdichting ontwikkeld. De spijker transporteert dit tot aan de inwendige functiemembraan
en dicht deze zo duurzaam veilig af. Banden die
uitsluitend op het baanoppervlak afdichten (bijv.
kunststof) dichten niet tot aan de functielaag af.

Banden goed vastwrijven, pro clima PRESSFIX
spaart de handen tijdens het werk.
SOLITEX UD
3-laagse
onderdak- en
onderspanbaan

Tengel uitlijnen
Afdekpapier aan het uiteinde een stukje lostrekken. Tengel positioneren en op één punt vastnagelen. Er daarbij op letten dat het uiteinde van
het afdekpapier zijdelings uit de voeg hangt.

Tengel bevestigen.
Afdekpapier stapsgewijs uit de voeg trekken.
Tengel stapsgewijs na het verlijmen compleet met
nagels en schroeven bevestigen. Klaar.
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SOLITEX
MENTOfamilie
3- resp. 4-laagse
onderdak- en
onderspanbaan
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SOLITEX PLUS
4-laagse gewapende onderdaken onderspanbaan

RAPID CELL systeemvoordelen Aansluitingen

RAPID CELL Verwerkingsvoorschrift

Aansluitingen OSB

RAPID CELL

Verwerkingsvoorschrift
Voorbereiden / Verlijming plaatvoegen

Snelkleefband zonder afdekpapier voor luchtdichte verlijmingen conform DIN 4108-7, SIA 180 en
ÖNorm B8110-2.

Ondergronden moeten voldoende draagvermogen
hebben en droog, glad, stof-, siliconen- en vetvrij
zijn. Ondergrond schoonvegen, evt. stofzuigen en
afnemen.

Aftrekken, verzamelen en verwijderen van afdekpapier niet nodig
Tijdsbesparing ten opzichte van kleefband met afdekpapier ca. 60 %

Aansluiting
Vloerplaat

RAPID CELL vanuit het midden van de voeg aanbrengen, afwikkelen en de plaatvoeg stapsgewijs
verlijmen. Band goed vastwrijven (heel eenvoudig
met pro clima PRESSFIX)!

Met de hand aftrekbaar

Verdere systeeminformatie

Tijdbesparing

Toepassingsgebied

Doordat een afdeklaag van papier of folie
ontbreekt, kan de RAPID CELL tijd- en kostenbeparend worden verwerkt. Lostrekken, verzamelen
en verwijderen van afdekpapier of folie zoals bij
traditionele luchtdichtingskleefbanden is niet

pro clima RAPID CELL wordt toegepast voor snelle
en luchtdichte verlijming binnen van stootvoegen
van luchtdichte houtderivaatplaten zoals OSB of
gelaagde platen. Het kan tevens worden gebruikt
voor het verlijmen van de overlapping van lucht
dichtingsingsbanen in de binnenruimte.
Kruisvoegen en T-voegen kunnen met RAPID CELL
worden verlijmd. Bij T-voegen dient de verticale
verlijming van de T bij voorkeur ca. 3 cm voorbij
de horizontale T-streep worden aangebracht. Is

Kruisverlijming

Randvoorwaarden

T-verlijming

De verlijmingen mogen niet planmatig op trek
belast worden.
Bij verlijming van dampremmen moeten latten
het gewicht van het isolatiemateriaal opnemen.
Verlijming evt. met steunlatten verstevigen.

Aansluiting vloerplaat

meer nodig.
De band heeft een drager die aan de achterzijde
gesiliconiseerd is. Daardoor kan deze gemakkelijk
vanaf de rol verwerkt worden.

Aansluiting OSB-wand op vloerplaat met DA-S of
DB+ (zie tevens pagina 276). Transferkleefband,
bijv. UNI TAPE of TESCON No.1, dwars op RAPID
CELL toepassen. pro clima ORCON F, ORCON
CLASSIC en ECO COLL hechten niet aan RAPID
CELL!

dat niet mogelijk, moet eerst het verticale stuk
worden verlijmd. Vervolgens kan het horizontale
stuk zodanig verlijmd worden dat er geen los
einde overblijft.
RAPID CELL is niet geschikt voor bijv.:

Pleister

Ter plekke van de T-verlijmingen erop letten dat
de doorlopende band het einde van de andere
band overlapt.
Principe: Eindigende band beneden, doorlopende
van boven.

Aansluitingen

Borging langsvoeg

 leefbanden stevig vastwrijven. Voor voldoende
K
tegendruk zorgen en letten op het plooivrij zijn
van de dampremmen. Te hoge relatieve luchtvochtigheid snel en consequent afzuigen.
Evt bouwdroger plaatsen!

TESCON PROFIL
Voor aansluitingen
op ramen, deuren
en hoekverbindingen

DA-S
Damprem-stroken

T-verlijming

–	raamaansluitingen
–	buisdoorvoeren
–	verlijming van omvangrijke gebrekkige plekken

ORCON F/
ORCON CLASSIC
Voor aansluitingen
op aangrenzende
componenten

UNI TAPE patch
Zelfklevende
pleister voor snelle
afdichting van
inblaasopeningen

ROFLEX
Veilige doorvoer
van buizen

Langsvoegen van RAPID CELL met een
dwarsverlijming borgen. Dwarsverlijming
stevig vastwrijven.
KAFLEX
Veilige doorvoer
van kabels
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KA FLEX mono / duo systeemvoordelen Aansluitingen

KA FLEX mono / duo Verwerkingsvoorschrift

Detailoplossingen

KAFLEX mono
KAFLEX duo

Verwerkingsvoorschrift
Kabel doortrekken en uitlijnen
Kabel door het voorgestanste gat in de EPDM
trekken, manchet op de af te dichten ondergrond
plaatsen en uitlijnen. Geschikt voor kabels met
een diameter van 6-12 mm.

Van hoogwaardig EPDM, optimaal geschikt voor duurzaam luchtdichte kabel- en buisdoorvoeren. Geen
uitstekend gedeelte, snelle montage. Kabels of buizen kunnen ook achteraf nog worden verschoven of
nagetrokken, zonder dat de luchtdichting beschadigd raakt.

Betrouwbare aansluiting, snelle en eenvoudige afdichting
Hoogwaardig EPDM, uiterst flexibel en rekbaar, geen uitstekend gedeelte
Ook geschikt voor doorvoeringen in het onderdak
Kabels en buizen kunnen achteraf nog worden verschoven of nagetrokken
Afdekfolie losmaken
Afdekfolie stukje voor stukje losmaken

Toepassingsgebied

Dichtingsmanchetten van robuust en uiterst
flexibel EPDM. Optimaal geschikt voor het snel
en duurzaam luchtdicht doorvoeren van kabels
en buizen door de luchtdichtingslaag. Ook buiten
toepasbaar, bijv. bij onderdaken of renovatie-

dampremmen. Op het lichtblauwe afdekpapier
van de zelfklevende manchetten moet daarvoor
watervast kleefband TESCON No.1 of T ESCON
VANA worden verlijmd.

Meer productinformatie
KAFLEX duo
Veilige
kabeldoorvoer
in EPDM met
twee gaten

Manchet verlijmen en goed vastwrijven.

Randvoorwaarden

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). De materialen moeten voldoende draagvermogen hebben.
Duurzame verlijming wordt bereikt op alle pro
clima folies voor gebruik binnen en buiten
(damprem- en luchtdichtingsbanen evenals
anti-doorlekfolies en onderdak- of wandbetimmeringsfolies) en PE-, PA-, PP-, aluminiumfolies
voor het bereiken van luchtdichtheid. Verlijmingen en aansluitingen zijn mogelijk op geschaafd

en gelakt hout, harde kunststoffen of metaal (bijv.
buizen, ramen enz.), harde houtderivaatplaten
(spaan-, OSB- en BFU-, mdf- en zachtboard-onderdakplaten). Bij de verlijming van houtderivaatonderdakplaten is voorbehandeling met TESCON
PRIMER RP vereist. Bij toepassing buiten moet
UNI TAPE met T ESCON No.1 of T ESCON VANA
worden verlijmd. De beste resultaten voor een
betrouwbare constructie worden op kwalitatief
hoogwaardige ondergronden bereikt. Er dient op
eigen verantwoordelijkheid te worden gecontroleerd of de ondergrond geschikt is. Evt. zijn
proefverlijmingen aan te bevelen.

Manchet op de ondergrond verlijmen en goed
vastwrijven. Daarbij voor voldoende tegendruk
zorgen. Voor uiterst praktisch en handvriendelijk
vastwrijven gebruikt u de aandrukhulp pro clima
PRESSFIX

KAFLEX post
Kabelmanchet
voor plaatsing
achteraf

Ook als K
 AFLEX duo leverbaar
 AFLEX duo is met twee gaten in de EPDM voor
K
het snel en veilig doorvoeren van twee kabels met
diameters van 6-12 mm voorgeconfectioneerd.
Indien meer kabels veilig in het luchtdichtingsvlak geïntegreerd moeten worden, wordt daarvoor
de kabelboommanchet KAFLEX multi aanbevolen.
(z. pagina 386)
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KAFLEX multi
KabelbaumKabeldoorvoer
in EPDM voor
meerdradige
kabels tot 16
doorvoeren
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ROFLEX
Veilige doorvoer
voor buizen

ROFLEX 20
multi
Multi-manchet
met plaats voor
9 leidingen

KA FLEX multi systeemvoordelen Aansluitingen

KAFLEX multi Verwerkingsvoorschrift

Detailoplossingen

KAFLEX multi

Verwerkingsvoorschrift
Onderlaag, EPDM en sjabloon
uitlijnen

Voor kabelbomen tot max. 16 kabels. Van hoogwaardig EPDM, optimaal geschikt voor duurzaam luchtdichte kabel- en buisdoorvoeren.
Geen uitstekend gedeelte, snelle montage. Kabels en buizen kunnen ook naderhand nog
worden aangetrokken of verschoven worden, zonder dat de luchtdichting beschadigd raakt.

EPDM manchet op papieren onderlaag leggen,
sjabloon opleggen en uitlijnen.

Complete set geschikt voor max. 16 kabels
Betrouwbare aansluiting, snelle en eenvoudige afdichting binnen en buiten
Hoogwaardig EPDM, uiterst flexibel en rekbaar, geen uitstekend gedeelte
Ook geschikt voor doorvoeringen in het onderdak

Verdere systeeminformatie

Kabels en buizen kunnen achteraf nog worden verschoven of nagetrokken

Toepassingsgebied

Randvoorwaarden

Kabelboommanchet van robuust en uiterst
flexibel EPDM voor een eenvoudige, snelle en
duurzaam dichte doorvoering van max.16 kabels
door de luchtdichtingslaag of het onderdak. Com-

plete montageset voor eenvoudige toepassing.
Verlijming met TESCON No.1 of T ESCON VANA.
Voor 1 tot 16 kabels met diameter 6-12 mm.

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). De materialen moeten voldoende draagvermogen hebben.
Duurzame verlijming wordt bereikt op alle pro
clima folies voor gebruik binnen en buiten
(damprem- en luchtdichtingsbanen evenals
anti-doorlekfolies en onderdak- of wandbetimmeringsfolies) en PE-, PA-, PP-, aluminiumfolies
voor het bereiken van luchtdichtheid. Verlijmin-

gen en aansluitingen zijn mogelijk op geschaafd
en gelakt hout, harde kunststoffen of metaal (bijv.
buizen, ramen enz.), harde houtderivaatplaten
(spaan-, OSB- en BFU-, mdf- en zachtboard-onderdakplaten). Bij de verlijming van houtderivaatonderdakplaten is voorbehandeling met TESCON
PRIMER RP vereist. De beste resultaten voor een
betrouwbare constructie worden op kwalitatief
hoogwaardige ondergronden bereikt.
Er dient op eigen verantwoordelijkheid te worden
gecontroleerd of de ondergrond geschikt is. Evt.
zijn proefverlijmingen aan te bevelen.

Gaten stansen
Met meegeleverde messing buis en hamer het
gewenste aantal gaten uitstansen. Let op: het
stansen dient te geschieden op een onderlaag die
eventueel beschadigd mag raken. De kartonnen
onderlaag biedt voor kwetsbare oppervlakken
onvoldoende bescherming.

KAFLEX duo
Veilige doorvoer
van kabels met
twee gaten in
de EPDM

Kabel doortrekken
Kabels met diameters van 6-12 mm door de
gemaakte gaten in de EPDM manchet trekken.

Manchet vlak op de af te dichten ondergrond
plaatsen, ondergrond reinigen en met TECON
VANA of T ESCON No.1 verlijmen. Kleefband goed
aanwrijven. Klaar.
Indien meer kabels veilig in het luchtdichtingsvlak geïntegreerd moeten worden, wordt daarvoor
de multi-manchet ROFLEX 20 multi voor lege
buizen (z. pagina 392)
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KAFLEX multi
Kabelmanchet
voor kabelbomen met max.
16 kabels

KAFLEX post
KabelmanKabelmanchet
voor plaatsing
achteraf

Manchet verlijmen
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Voor het
verlijmen van
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ROFLEX
Veilige doorvoer
voor buizen

STOPPA
Luchtdichtingsstoppen

KA FLEX post systeemvoordelen Aansluitingen

KAFLEX post Verwerkingsvoorschrift

Detailoplossingen

KAFLEX post

Verwerkingsvoorschrift

Kabelmanchetten voor inbouw achteraf

Luchtdichte verlijmingen conform DIN 4108-7, SIA 180 en ÖNorm B8110-2
Probeemloze aansluiting op reeds gemonteerde kabels
Betrouwbare aansluiting, snelle en eenvoudige afdichting
Uiterst flexibel en rekbaar
Ook geschikt voor doorvoeringen in het onderdak

Toepassingsgebied

Randvoorwaarden

De dichtingsmanchetten pro clima K
 AFLEX post
worden gebruikt voor een snelle en duurzaam
betrouwbare aansluiting van reeds gemonteerde
kabels in de luchtdichtingslaag binnen conform

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). De materialen moeten voldoende draagvermogen hebben.
Kabels trekvrij leggen, kabels eventueel met een
kabelklem vastzetten. Duurzame verlijming wordt
bereikt op alle pro clima binnen- en buitenbanen (damprem- en luchtdichtingsbanen alsmede
anti-doorlekbanen en onderdak- of wandbetimmeringsbanen) en PE-, PA-, PP-, aluminiumfolies

Voorbereiden

Manchet bij de gleuf openen

Ondergronden moeten voldoende draagvermogen
hebben en droog, glad, stof-, siliconen- en vetvrij
zijn. Ondergronden schoonvegen, evt. stofzuigen
en afnemen.

 AFLEX post is voorzien van een gleuf en een
K
stansgat voor de af te dichten kabel. Manchet bij
de gleuf iets uiteen trekken.

DIN 4108-7. Doordat lijm en dragermateriaal
watervast zijn, is AFLEX post ook geschikt voor
gebruik buiten (bijv. winddichting bij onderdaken
en gevels).

voor het realiseren van luchtdichtheid.
Verlijmingen en aansluitingen zijn mogelijk op
geschaafd en gelakt hout, harde kunststoffen of
metaal (bijv. buizen, ramen enz.), harde houtderivaatplaten (spaan-, OSB- en BFU-, mdf- en
zachtboard-onderdakplaten). Bij de verlijming van
houtderivaat-onderdakplaten is voorbehandeling
met TESCON PRIMER RP vereist. De beste resultaten voor een betrouwbare constructie worden op
kwalitatief hoogwaardige ondergronden bereikt.
Er dient op eigen verantwoordelijkheid te worden
gecontroleerd of de ondergrond geschikt is. Evt.
zijn proefverlijmingen aan te bevelen.

Verdere systeeminformatie
KAFLEX duo
Veilige doorvoer
van kabels met
twee gaten in
de EPDM

Manchet uitlijnen

Op ondergrond verlijmen

Manchet met gleuf om de kabel plaatsen en
uitlijnen.

Onderste afdekpapier stapsgewijs verwijderen.
Manchet vlak op de af te dichten ondergrond
plaatsen en rondom verlijmen. Verlijming goed
aanwrijven.

KAFLEX multi
Kabelboommanchet voor
kabelbomen
met max. 16
kabels

STOPPA
Luchtdichtingsstoppen

ROFLEX
Veilige doorvoer
voor buizen
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Overige afdekfolie verwijderen

Op de kabel vastwrijven

Vervolgens alle stroken afdekpapier van de opstaande benen verwijderen.

Opstaande ramden onderling en op de kabel
luchtdicht verlijmen en goed aanwrijven. Let op
dat de hoeken goed verlijmd zijn. Klaar.
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ROFLEX 20
multi
Multimanchet
voor max. 9
lege buizen

ROFLEX 20-300 systeemvoordelen Aansluitingen

ROFLEX 20-300 Verwerkingsvoorschrift

Detailoplossingen

ROFLEX 20-300

Verwerkingsvoorschrift
Manchet over de buis trekken en uitlijnen

Van hoogwaardig EPDM, optimaal geschikt voor duurzaam luchtdichte kabel- en buisdoorvoeren. Geen
uitstekend gedeelte, snelle montage. Kabels of buizen kunnen ook achteraf nog worden verschoven of
nagetrokken, zonder dat de luchtdichting beschadigd raakt.

Een bij de buisdiameter passende manchet kiezen,
over de buis trekken, op de af te dichten ondergrond plaatsen en uitlijnen.

Betrouwbare aansluiting, snelle en eenvoudige afdichting
Hoogwaardig EPDM, uiterst flexibel en rekbaar, geen uitstekend gedeelte
Ook geschikt voor doorvoeringen in het onderdak
Kabels en buizen kunnen achteraf nog worden verschoven of nagetrokken
Verdere systeeminformatie

Manchet verlijmen en goed vastwrijven.
Manchet op de ondergrond verlijmen en goed
vastwrijven. Daarbij voor voldoende tegendruk
zorgen. Voor uiterst praktisch en handvriendelijk
vastwrijven gebruikt u de aandrukhulp pro clima
PRESSFIX

Toepassingsgebied

Dichtingsmanchetten van robuust en uiterst
flexibel EPDM. Optimaal geschikt voor het snel en
duurzaam luchtdicht doorvoeren van buizen door
de luchtdichtingslaag. Ook buiten toepasbaar,

bijv. bij onderdaken of saneringsdampremmen.
Verlijming met TESCON No.1 of T ESCON VANA.

Randvoorwaarden

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). De materialen moeten voldoende draagvermogen hebben.
Duurzame verlijming met de genoemde kleefbanden wordt bereikt op alle pro clima folies
voor gebruik binnen en buiten (damprem- en
luchtdichtingsbanen evenals anti-doorlekfoolies
en onderdak- of wandbetimmeringsfolies) en
PE-, PA-, PP-, aluminiumfolies voor het bereiken

van luchtdichtheid. Verlijmingen en aansluitingen zijn mogelijk op geschaafd en gelakt hout,
harde kunststoffen of metaal (bijv. buizen, ramen
enz.), harde houtderivaatplaten (spaan-, OSB- en
BFU-, mdf- en zachtboard-onderdakplaten). Bij
de verlijming van houtderivaat-onderdakplaten is
voorbehandeling met TESCON PRIMER RP vereist.
De beste resultaten voor een betrouwbare
constructie worden op kwalitatief hoogwaardige
ondergronden bereikt. Er dient op eigen verantwoordelijkheid te worden gecontroleerd of de
ondergrond geschikt is. Evt. zijn proefverlijmingen
aan te bevelen.

KAFLEX duo
Veilige doorvoer
van kabels met
twee gaten in
de EPDM

Ook geschikt voor toepassing buiten
Alle ROFLEX manchetten kunnen ook buiten,
bijv. bij buitendakse isolatie worden toegegepast.
Belangrijk is daarbij het gebruik van de systeemkleefbanden TESCON VANA of TESCON No.1 met
watervaste SOLID lijm.

 OFLEX 20 is een manchet voor lege buizen van
R
EPDM met geïntegreerde lijmdrager en geschikt
voor buizen met een diameter van 15-30 mm.
Manchet over de lege buis trekken, afdekfolie
stukje voor stukje lostrekken en op de ondergrond
verlijmen. Manchet stevig vastwrijven.
Indien meer kabels veilig in het luchtdichtingsvlak geïntegreerd moeten worden, wordt daarvoor
de multi-manchet ROFLEX 20 multi voor lege
buizen (z. pagina 392)
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KAFLEX multi
Kabelboommanchet voor
kabelbomen
met max. 16
kabels

STOPPA
Luchtdichtingsstoppen

Manchet voor legen buizen
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T ESCON No.1 /
TESCON VANA
Voor het
verlijmen van
de baanoverlappingen
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ROFLEX
Veilige doorvoer
voor buizen

ROFLEX 20
multi
Multimanchet
voor max. 9
lege buizen

ROFLEX 20 multi systeemvoordelen Aansluitingen

ROFLEX 20 multi Verwerkingsvoorschrift

Detailoplossingen

ROFLEX 20 multi

Verwerkingsvoorschrift

Multimanchet voor max. 9 lege buizen

Complete set geschikt voor max. 9 buizen
Betrouwbare aansluiting, snelle en eenvoudige afdichting binnen en buiten
Hoogwaardig EPDM, uiterst flexibel en rekbaar, geen uitstekend gedeelte
Ook geschikt voor doorvoeringen in het onderdak
Kabels en buizen kunnen achteraf nog worden verschoven of nagetrokken

Toepassingsgebied

Manchet voor lege buizen van robuust en uiterst
flexibel EPDM voor een eenvoudige, snelle en
duurzaam dichte doorvoering van max. 9 buizen
door de luchtdichtingslaag of het onderdak.

Complete montageset voor eenvoudige toepassing. Verlijming met TESCON No.1 of T ESCON
VANA. Voor 1 tot 9 buizen met diameter 1530 mm.

Randvoorwaarden

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). De materialen moeten voldoende draagvermogen hebben.
Duurzame verlijming wordt bereikt op alle pro
clima binnen- en buitenbanen (damprem- en
luchtdichtingsbanen evenals anti-doorlekfolies
en onderdak- of wandbeschotbanen) en PE-,
PA-, PP-, aluminiumfolies voor het bereiken van
luchtdichtheid.

Verlijmingen en aansluitingen zijn mogelijk op
geschaafd en gelakt hout, harde kunststoffen of
metaal (bijv. buizen, ramen enz.), harde houtderivaatplaten (spaan-, OSB- en BFU-, mdf- en
zachtboard-onderdakplaten). Bij de verlijming van
houtderivaat-onderdakplaten is voorbehandeling
met TESCON PRIMER RP vereist. De beste resultaten voor een betrouwbare constructie worden op
kwalitatief hoogwaardige ondergronden bereikt.
Er dient op eigen verantwoordelijkheid te worden
gecontroleerd of de ondergrond geschikt is. Evt.
zijn proefverlijmingen aan te bevelen.

Voorbereiden

Sjabloon opleggen

Ondergronden moeten voldoende draagvermogen
hebben en droog, glad, stof-, siliconen- en vetvrij
zijn. Ondergrond schoonvegen, evt. stofzuigen en
afnemen.

Montageset uit de folieverpakking nemen. EPDM
manchet op papieren onderlaag leggen.
Stanssjabloon opleggen en op EPDM uitlijnen.

Verdere systeeminformatie
T ESCON No.1 /
TESCON VANA
Voor het
verlijmen van
de baanoverlappingen

KAFLEX duo
Veilige doorvoer
van kabels met
twee gaten in
de EPDM

Gaten stansen

Lege buizen doorvoeren

Ter plaatse van de markeringen op de sjabloon
met stansbuis en hamer het benodigde aantal
gaten uitstansen. Let op: Door het stansen kan
de ondergrond beschadigd raken. Evt. onderlaag
gebruiken.

Buizen geleidelijk door de manchet trekken. De
manchet daarbij vlak op de af te dichten ondergrond plaatsen en uitlijnen.

KAFLEX multi
Kabelboommanchet voor
kabelbomen
met max. 16
kabels

STOPPA
Luchtdichtingsstoppen

ROFLEX
Veilige doorvoer
voor buizen
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Kleven

Stevig aandrukken

Rondom met de systeemkleefband TESCON VANA
afkleven. In het midden aanzetten en naar buiten
toe aanwrijven. Bij onderdaken letten op de overlapping voor de afwatering.

Tenslotte stevig aandrukken met het hulpstuk
PRESSFIX. Zo bekomt men een efficiënte plaatsing
zonder zijn handen vuil te maken.
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INSTAABOX systeemvoordelen Aansluitingen

INSTAABOX Verwerkingsvoorschrift

Detailoplossingen

INSTAABOX

Verwerkingsvoorschrift

Bij constructies zonder installatievlak creëert de INSTAABOX ruimte voor contactdozen e.d.. Daartoe
wordt deze op het aanwezige damprem- en luchtdichtingsvlak (bijv. pro clima INTELLO, DB+ en houtderivaatplaten, bijv. OSB) aangebracht en hiermee luchtdicht verbonden. Aan de eisen van DIN 4108-7,
SIA 180 en ÖNorm B8110-2 met betrekking tot de luchtdichtheid wordt bij toepassing
van traditionele contactdozen voldaan.

	De luchtdichte montage van contactdozen zonder installatielaag voldoet
aan de vereisten van DIN 4108-7, SIA 180 en ÖNorm B8110-2
Voor max. drie contactdozen
Doordrukbare doorvoerpunten voor kabels
Voor kabels met een diameter tot 20 mm

Toepassingsgebied

De INSTAABOX kan zowel bij binnen- als buitenwanden worden gebruikt. In combinatie met
een van de enkelzijdige pro clima kleefbanden
(bijv. T ESCON No.1 of TESCON VANA) kan deze bij
damprem- en luchtdichtingsvlakken en alle pro
clima dampremmen voor binnen (bijv. INTELLO en
DB+) worden toegepast.

Positie van de INSTAABOX aftekenen en uitsparing in het luchtdichtingsvlak aanbrengen. Afmetingen 270 mm x 140 mm. Inbouw is rechtop en
overdwars mogelijk.

Op de doordrukbare doorvoerpunten INSTABOX met een conisch gevormd voorwerp (nagel,
balpen of punt van patroon) doorsteken. Doorvoer
tot ca. 60% van de kabeldiameter voorvormen.

De diepte van de INSTAABOX werd zodanig
gekozen dat traditionele hollewanddozen kunnen
worden toegepast. Deze hoeven zelf niet luchtdicht te zijn.

Verdere systeeminformatie

Randvoorwaarden

De verlijmingen mogen niet planmatig op trek
belast worden. Bij verlijming van dampremmen
moeten latten het gewicht van het isolatiemateriaal opnemen. Verlijming evt. door steunlatten borgen! Kleefbanden stevig vastwrijven.
Voor voldoende tegendruk zorgen. Luchtdichte

verlijmingen zijn alleen realiseerbaar op plooivrij
aangebrachte dampremmen. Te hoge relatieve
luchtvochtigheid snel en consequent afzuigen.
Evt. een bouwdroger plaatsen.

INSTAABOX op het doorvoerpunt met de hand
ondersteunen en de kabel met een diameter van
max. 20 mm door het voorbereide gat trekken.
Kunststof dicht luchtdicht af. Kabel spanningvrij
in de INSTAABOX monteren.

Box met doorgetrokken kabels recht in het luchtdichtingsvlak uitlijnen.

T ESCON No.1 /
TESCON VANA
Voor het
verlijmen van
de baanoverlappingen

ROFLEX
Veilige doorvoer
van buizen

Opmerking:
Geschiedt de luchtdichte
aansluiting pas na het
pleisteren, kan dat leiden
tot vochtintreding in
de thermische isolatie
of verstoring van het
bouwverloop.

KAFLEX
Veilige doorvoer
van kabels

Met een van de pro clima kleefbanden (bijv.
TESCON VANA) alles rondom luchtdicht verlijmen.
Band gelijkmatig verdeeld op de flens van de INSTAABOX en op het luchtdichtingsvlak verlijmen
en goed vastwrijven. Voor voldoende tegendruk
zorgen.
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Kant en klaar gemonteerd INSTAABOX met ruimte
voor max. drie contactdozen of lichtschakelaars.
Combineer twee of meer boxen met elkaar, wanneer grotere lengtes of breedtes nodig zijn.

31

STOPPA systeemvoordelen Aansluitingen

Detailoplossingen

STOPPA

STOPPA Verwerkingsvoorschrift

Verwerkingsvoorschrift

De juiste maat van de afdichtingsplug voor de
diameter van de lege buis kiezen.

STOPPA met een conisch gevormd voorwerp
(spijker, balpen of punt van patroon) doorsteken. Doorvoer tot ca. 60% van de kabeldiameter
voorvormen.

De afdichtpluggen pro clima STOPPA worden gebruikt voor het snel en duurzaam luchtdicht aanbrengen van kabels in lege buizen conform DIN 4108-7. Voor het luchtdicht aansluiten van lege buizen op
de damprem- en luchtdichtingslaag zijn er manchetten voor lege buizen (bijv. pro clima ROFLEX 20 of
ROFLEX 20 multi).

	Snelle en eenvoudige luchtdichting conform DIN 4108-7, SIA 180 en
ÖNorm B8110-2
Flexibele doorvoermembraan dicht verschillende kabeldiameters af

Verdere systeeminformatie

STOPPA op het doorvoerpunt met de hand ondersteunen en de kabel door het voorbereide gat
trekken.

De plug tot de aanslag stevig in de lege buis
drukken.

Eenvoudig doorsteken met nagels of punt van de patroon
	Meerlaagse afdichtlippen zorgen voor optimale aansluiting op
geprofileerde buizen

Aanwijzing voor manchetten
voor lege buizen

Geschikt voor meerdere kabels
Kan achteraf worden verwijderd

Verder is geen verlijming nodig. Het flexibele
thermoplastische elastomeerkunststof dicht
luchtdicht op kabel en lege buis af.
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Voor het luchtdicht aansluiten van lege buizen op
de damprem- en luchtdichtingslaag zijn er manchetten voor lege buizen: ROFLEX 20 of R
 OFLEX
20 multi.
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ROFLEX 20
Dichtingsmanchet van EPDM

 OFLEX 20 multi
R
Multimanchet
voor lege buizen
van EPDM

Veilige systeemoplossingen voor de dichting

van de bouwschil
Damprem- en luchtdichtingssysteem
INTELLO

Luchtdichtin
g
binnen

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

Sub-and-Top renovatiesysteem
DASATOP
Renovatie
moderniseri +
ng

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

Systeem SOLITEX

Winddichtin
g
buiten

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

Betrouwbare verbinding
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