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Winddichting buiten – De beste bescherming  
voor voorgeplaatste gevels
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Winddichting buiten

Systeemvoordelen

Muur

SOLITEX FRONTA WA Systeem SOLITEX FRONTA® WA

✔✔ Ster ke, 3-laag se struc tuur ter be scher ming van de wand con struc tie
✔✔ Be trouw ba re wer king door po riënvrij, vocht ac tief func ti o neel mem braan
✔✔ Ho ge scheur vast heid rond na gels en spij kers
✔✔ Toe pas sing ach ter dich te ge vels
✔✔ 3 maan den vol le dig weer be sten dig

Zwar te, ui terst dif u sie open, vocht ac tie ve 3-laagse ge velf olie om aan te bren gen op be tim me ring en re gel werk.  
3 maan den vol le dig weer be sten dig. Ge schikt voor ge slo ten ge vels.

Voordelen

Bij een gesloten gevelbekleding

SOLITEX FRONTA WA
Af dek fo lie voor wand be tim me ring 
voor gebruik achter dichte gevels

ORCON F
Voor aansluitingen op 
aangrenzende compo- 
nenten 

TESCON VANA
Voor het verlijmen van de 
baanoverlappingen

DUPLEX
Dubbelzijdig kleefband voor het 
lijmen van de kopvoegen van de 
folies en aansluitingen 

Uitbreiding voor DetailoplossingenBasisbouwstenen van het systeem

JAAR
KLEEFKRACHT

TESCON VANA I TESCON No.1 I UNI TAPE

met succes getest

uniek in de wereld

www.proclima.com/100years

TESCON PROFECT
Voorgeplooide 
hoekaansluitband
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Winddichting buiten

Systeemvoordelen Systeemvoordelen

SOLITEX FRONTA WA

Muur

Vochtactieve winddichting 

SO LI TEX FRON TA WA wand be schot ba nen zijn voor zien 
van mo no li thi sche, po riënvrije, func tie va ri a be le TEEE-
func tie mem bra nen van de nieuw ste tech no lo gie. 
uit ge voerd. De ze bie den een dui de lijk ho ge re be scher-
mings graad voor bouw com po nen ten dan con ven ti o ne le, 
mir cro p oreu ze ba nen.

Nieuwe maatstaven: Monolithische 
SOLITEX-membraan 
pro cli ma SO LI TEX FRON TA WA heeft een po riënvrije 
TEEE-mem braan met ge slo ten cel len, die een bij zon der 
goe de be scher ming biedt te gen slag re gen. An ders dan bij 
con ven ti o ne le wand be schot ba nen, waar dif u sie ge schiedt 
via lucht uit wis se ling door de mi cro p oreu ze mem braan, 
vindt bij een SO LI TEX-mem braan de dif u sie ac tief langs 
de ke ten van mo le cu len plaats. Ge lijk tij dig be schikt de 
SO LI TEX FRON TA WA over een dif u sie weer stand met 
sd-waar den van 0,05 m.
Met zijn ac tie ve vocht trans port zorgt de TEEE-mem braan 
voor een ex treem snel droog ver mo gen, dat de baan in de 
win ter op ti maal be schermt te gen ijs vor ming. Zo dra zich 
ijs heeft ge vormd, ver an de ren de dif u sie open wand be-
schot ba nen in damp blok ke rin gen (ijs is dif u sie dicht) en 
vor men dan vocht val len.
Ver de re bij zon der he den van het TEEE-mem braan zijn de 
vei li ge be scher ming bij hou tim preg ne ring stof en 
(wa ter drup pels kun nen ook bij een ver min der de op per-
vlak te span ning niet door drin gen in de baan, om dat er 
geen po riën aan we zig zijn) en de ui terst ho ge hit te be-
sten dig heid (smelt punt po ly meer ca. 200 °C, PP ca.  
140 °C). De ze hit te be sten dig heid ver leent de kunst stof 
de cen nia lang zijn ui terst ho ge be sten dig heid te gen 
ver ou de ring.

Optimaal berekend op alle eisen

De func tie film ligt vei lig be schermd tus sen twee 
ro buus te, ui terst scheur vas te be scher mings- en af dek - 
 vlie zen van po ly pro py leen - op ti maal bij ho ge be las tin gen 
tij dens het aan bren gen van de ba nen. 

• Het af dek vlies is bo ven dien wa ter af sto tend ge maakt en  
 biedt een op ti ma le be scher ming te gen bin nen drin gend  
 vocht. Het be schermt de daar on der lig gen de spe ci a le  
 film te gen be scha di ging en UV-stra ling.
• De ba nen zijn dank zij de zwar te kleur van het  
 bui ten ste dek vlies ver blin dings vrij.
• De baan kan 6 maan den aan weer en wind wor den  
 bloot ge steld.

Winddichting buiten – De beste bescherming voor voorgeplaatste 
gevels

KAFLEX/ROFLEX
Buismanchet voor de veilige  
doorvoer van buizen

TESCON PRIMER RP
Voor snel en eenvoudig 
gronden 

CONTEGA IQ
Voor aansluitingen op ramen 
en deuren, binnen remmend en 
buiten difusieopen 

TESCON INCAV en INVEX
Zelfklevende 3D-vormdelen 
voor binnen- en buitenhoeken

Constructie
Details over Winddichting  
buiten met SOLTEX  
FRONTA WA  
KENNIS pagina 281

Meer informatie

Service
Technische Hotline  
KENNIS p. 429
Buitendienst KENNIS p. 430
Seminarie / opleiding  
KENNIS p. 431

Internet
NL: nl.proclima.com/ 
 solitex-fronta-wa
 www.isoproc.nl
BE: be-nl.proclima.com/ 
 solitex-fronta-wa
 www.isoproc.be
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Winddichting buiten

Systeemvoordelen

SOLITEX FRONTA QUATTRO

Muur

Systeem SOLITEX FRONTA® QUATTRO

✔✔ Ac tief dif u sie trans port door mo no li thi sche TEEE-mem braan voor duur zaam dro ge bouw ele men ten
✔✔ Zeer ho ge slag re gen dicht heid
✔✔ Zeer ho ge ther mi sche sta bi li teit
✔✔ 6 maan den weer be sten dig
✔✔ Ste vi ge, be scher men de vlie zen voor een ex treem ho ge scheur vast heid
✔✔ Ge schikt voor on der bro ken ge vels. De zwar te kleur ver hin dert door schij nen
✔✔ con nect-tech no lo gie met twee geïnte greer de zelf kle ven de stro ken le ver baar

Zwar te, ui terst dif u sie open, vocht ac tie ve ge velf olie, met mo no li thisch TEEE-mem braan, aan te bren gen op be tim me ring  
en re gel werk. 6 maan den vol le dig weer be sten dig. Ge schikt voor be tim me rin gen met open voe gen en voor ge slo ten  
ge vels.

Voordelen

Bij gevelbekleding met open voegen

SOLITEX FRONTA QUATTRO / connect
3-laag se wand be tim me rings baan 
geschikt voor gebruik achter gevel-
betimmering met open voegen 

TESCON INVIS /  
TESCON VANA
Voor het verlijmen van de baan- 
overlappingen 

ORCON F
Voor aansluitingen  
op aangrenzende 
componenten 

DUPLEX
Dubbelzijdig kleefband voor het 
lijmen van de kopvoegen van de 
folies en aansluitingen 

Uitbreiding voor DetailoplossingenBasisbouwstenen van het systeem

JAAR
KLEEFKRACHT

TESCON VANA I TESCON No.1 I UNI TAPE

met succes getest

uniek in de wereld

www.proclima.com/100years

TESCON PROFECT
Voorgeplooide 
Hoekaansluitband
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Winddichting buiten

Systeemvoordelen Systeemvoordelen

SOLITEX FRONTA QUATTRO

Muur

Winddichting buiten – De beste bescherming voor voorgeplaatste 
gevels

Vochtactieve winddichting 

SO LI TEX FRON TA QUAT TRO wand be schot ba nen zijn 
voor zien van mo no li thi sche, po riënvrije, func tie va ri a be le 
TEEE-func tie mem bra nen van de nieuw ste tech no lo gie. 
De ze bie den een dui de lijk ho ge re be scher mings graad voor 
bouw com po nen ten dan con ven ti o ne le, mir cro p oreu ze 
ba nen.

Nieuwe maatstaven: Monolithische 
SOLITEX-membraan 
pro cli ma SO LI TEX FRON TA QUAT TRO heeft een po-
riënvrije TEEE-mem braan met ge slo ten cel len, die een 
bij zon der goe de be scher ming biedt te gen slag re gen.
An ders dan bij con ven ti o ne le wand be schot ba nen, waar 
dif u sie ge schiedt via lucht uit wis se ling door de mi cro p-
oreu ze mem braan, vindt bij een SO LI TEX-mem braan de 
dif u sie ac tief langs de ke ten van mo le cu len plaats. 
Ge lijk tij dig be schikt de SO LI TEX FRON TA QUAT TRO over 
een dif u sie weer stand met sd-waar den van 0,05 m.
Met zijn ac tie ve vocht trans port zorgt de TEEE-mem braan 
voor een ex treem snel droog ver mo gen, dat de baan in de 
win ter op ti maal be schermt te gen ijs vor ming. Zo dra zich 
ijs heeft ge vormd, ver an de ren de dif u sie open wand be-
schot ba nen in damp blok ke rin gen (ijs is dif u sie dicht) en 
vor men dan vocht val len.
Ver de re bij zon der he den van het TEEE-mem braan zijn de 
vei li ge be scher ming bij hou tim preg ne ring stof en (wa ter- 
 drup pels kun nen ook bij een ver min der de op per vlak te-
span ning niet door drin gen in de baan, om dat er geen 
po riën aan we zig zijn) en de ui terst ho ge hit te be sten dig-
heid (smelt punt po ly meer ca. 200 °C, PP ca. 140 °C). 
De ze hit te be sten dig heid ver leent de kunst stof de cen nia-
lang zijn ui terst ho ge be sten dig heid te gen ver ou de ring.

Optimaal berekend op alle eisen

De func tie film ligt vei lig be schermd tus sen twee 
ro buus te, ui terst scheur vas te be scher mings- en af dek vlie-
zen van po ly pro py leen - op ti maal bij ho ge be las tin gen 
tij dens het aan bren gen van de ba nen.

• Het af dek vlies is bo ven dien wa ter af sto tend ge maakt en  
 biedt een op ti ma le be scher ming te gen bin nen drin gend 
 vocht. Het be schermt de daar on der lig gen de spe ci a le  
 film te gen be scha di ging en UV-stra ling.
• De ba nen zijn dank zij de zwar te kleur van het 
 bui ten ste dek vlies ver blin dings vrij.
• De baan kan 6 maan den aan weer en wind wor den  
 bloot ge steld. 

KAFLEX/ROFLEX
Buismanchet voor de veilige  
doorvoer van buizen

TESCON PRIMER RP
Voor snel en eenvoudig 
gronden 

CONTEGA IQ
Voor aansluitingen op ramen 
en deuren, binnen remmend en 
buiten difusieopen 

TESCON INCAV en INVEX
Zelfklevende 3D-vormdelen 
voor binnen- en buitenhoeken

Constructie
Details over Winddichting  
buiten met SOLTEX FRONTA 
QUATTRO  
KENNIS pagina 281

Meer informatie

Service
Technische Hotline  
KENNIS p. 429
Buitendienst KENNIS p. 430
Seminarie / opleiding  
KENNIS p. 431

Internet
NL: nl.proclima.com/ 
 solitex-fronta-quattro
 www.isoproc.nl
BE: be-nl.proclima.com/ 
 solitex-fronta-quattro
 www.isoproc.be
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Winddichting buiten

Muur

FRONTA WA / QUATTRO

Toepassingsgebied 

Zijn ro buus te struc tuur maakt SO LI TEX FRON TA WA en 
SOLITEX FRONTA QUATTRO tot een ide a le wand be schot-
baan.

• De ze kan als bui ten af dich tings baan di rect op de  
 staan ders resp. de iso la tie en als wand be schot baan op  
 be schot van mas sief hout of hout de ri vaat pla ten  
 wor den aan ge bracht.
• De baan ver hin dert dat kou de lucht op op per vlak te - 
 hoog te door con struc ties met ach ter ven ti la tie stroomt  
 en zorgt voor een op ti ma le wer king van de ther mi sche  
 iso la tie.

SOLITEX FRONTA WA: Slagregen

De SO LI TEX FRON TA WA vol doet door haar goe de 
be scher ming te gen slag re gen en haar ho ge scheur vast-
heid rond spij kers en na gels ook aan de ho ge ei sen ten 
aan zien van de be scher ming van de con struc tie tij dens de 
bouw fa se

SOLITEX FRONTA QUATTRO: Slagregen en 
betimmering met open voegen

De SO LI TEX FRON TA QUAT TRO vol doet op grond van haar 
zeer ho ge slag re gen dicht heid en ex treem ho ge scheur-
vast heid aan ho ge ei sen ten aan zien van de vei lig heid 
van de con struc tie tij dens de bouw fa se en is maxi maal 6 
maan den be sten dig te gen weer en wind.
Ac tief dif u sie trans port door mo no li thi sche po ly meer-
mem braan zorgt voor ld uur zaam dro ge bouw ele men ten.
De baan kan wor den toe ge past ach ter be tim me rin gen 
met open voe gen van max. 35 mm en een ach ter ven ti la-
tie van min. 20 mm. De bui ten be kle ding moet daar bij ten 
min ste drie keer zo breed zijn als de voeg.

Ontwerp- en constructie aanwijzingen

Ontwerp- en constructie aanwijzingen

Horizontale montage Verticale montage

min.  
20 mm

min.  
20 mm

f=max. 
35 mm

SO
LI

TE
X 

FR
ON

TA
 Q

UA
TT

RO

SOLITEX FRONTA QUATTRO

f=max. 
35 mm

b≥3xf

b≥3xf



… en de isolatie is perfectwww.proclima.com

SYSTEMEN

7

Winddichting buiten

FRONTA WA / QUATTRO

Muur

Geen ventilatie achter het isolatievlak vereist

Door het ho ge dif u sie ver mo gen van de pro cli ma SO LI TEX 
FRON TA WA / SOLITEX FRONTA QUATTRO is ach ter ven ti-
la tie van ther mi sche iso la tie stof en niet no dig. pro cli ma 
SO LI TEX ba nen kun nen in al le ge val len recht streeks op de 
ther mi sche iso la tie wor den aan ge bracht, d.w.z. de 
iso la tie stof kan de vol le di ge con struc tie diep te op vul len.

Verhoogde ruimteluchtvochtigheid

De hoog dif u sie open ba nen la ten voch tig heid ge mak ke-
lijk en snel naar bui ten dro gen. Dit is zo wel een voor deel 
in de nieuw bouw fa se als tij dens het ge bruik (wan neer 
voch tig heid uit de ruim te lucht door dif u sie of con vec tie 
de con struc tie bin nen dringt).
Prin ci pi eel moet con struc tief ver oor zaakt vocht snel via 
de raam ven ti la tie uit het bouw werk kun nen ont wij ken. In 
de win ter kun nen bouw dro gers de dro ging ver snel len. 
Daar door wordt een per ma nent ho ge rel. lucht voch tig-
heid ver me den.

Geen tenteffect 

De po riënvrije SO LI TEX FRON TA WA / SOLITEX FRONTA 
QUATTRO mem braan biedt een bij zon der ho ge dicht heid 
te gen slag re gen. De baan kan vol vlaks op iso la tie stof en 
of be schot ten wor den aan ge bracht. Door de mo no li thi-
sche mem braan en de meer laag se op bouw wordt het ten-
t ef ect vei lig voor ko men.
Als ten t ef ect wordt het ver schijn sel aan ge duid, waar bij 
wa ter dich te tent zei len op de plaats, waar de ze op de 
con struc tie lig gen, gro te hoe veel he den vocht in de 
com po nent la ten bin nen drin gen..

Ontwerp- en constructie aanwijzingenOntwerp- en constructie aanwijzingen

Technische Hotline

Bij afwijkende randvoor-
waarden bereikt u ons op:
Technische Hotline  
KENNIS pagina 429
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Winddichting buiten

Muur

FRONTA WA / QUATTRO

1
Dubbelzijdig kleefband aanbrengen 

Ondergrond reinigen (droog, stof-, siliconen- en vetvrij), 
verlijming met dubbelzijdig kleefband DUPLEX tegen 
vocht beschermd in het onderste derde gedeelte van de 
latere overlapping. Afrollen, aandrukken en afscheuren 
in één bewerkingsstap met de DUPLEX-handdispenser 
(geschikt voor 20 m-rollen). Voor voldoende tegendruk 
zorgen. Band stevig vastwrijven.

Banen overlappen 

Banen 10-15 cm watervoerend laten overlappen. De 
opgedrukte markering dient daarbij als oriëntatie.

2

4

5a

Alternatief

Bij SOLITEX FRONTA  
QUATTRO connect / SOLITEX 
FRONTA WA connect gebruikt 
u de geïntegreerde zelfkle-
vende band om de parallel 
aan de baan lopende 
voegover lapping te verlijmen.

Opmerking

Zeer efficiënt en schoon 
aanwrijven met aanwrijfhulp 
PRESSFIX. 

Overlapping verlijmen 

Afdekfolie van DUPLEX stapsgewijs verwijderen en 
overlappende baan onbelast en plooivrij verlijmen. 
Verlijming stevig vastwrijven (PRESSFIX).

 

Alternatief: zichtbare verlijming van de baanoverlapping 
met de allround-kleefband  TESCON VANA. 

Plaats de band in het midden op de overlapping en 
verlijm stapsgewijs onbelast en zonder plooien. Wrijf de 
verlijming stevig aan (PRESSFIX).

Baan aanbrengen 

Baan horizontaal uitrollen, waterpas uitlijnen en met min. 
10 mm brede en min. 8 mm lange verzinkte tackernieten 
tegen vocht beschermd in het overlappingsbereik of in de 
bereiken die door tengels worden afgedekt, bevestigen. 
Baan ca. 4 cm over aangrenzende bouwelementen heen 
leggen, zodat hier later een luchtdichte aansluiting 
mogelijk is.

3

5b

Op de volgende afbeeldingen wordt de verwerking van   SOLITEX FRONTA WA getoond. Het leggen van  SOLITEX FRONTA 
QUATTRO gebeurt op dezelfde manier.

Verwerkingsvoorschrift

Verwerkingsvoorschrift

Alternatief: Überlappung verkleben met TESCON VANA

DUPLEX
Dubbelzijdig kleefband voor de 
verlijming van de kopvoegen en 
aansluitingen van de baan

DUPLEX Handdispenser
Voor de snelle verwerking van pro 
clima DUPLEX (rol 20 m1). Afrollen, 
aandrukken en aanwrijven in één 
bewerking

TESCON VANA
Voor het verlijmen van de 
baanoverlappingen

JAAR
KLEEFKRACHT

TESCON VANA I TESCON No.1 I UNI TAPE

met succes getest

uniek in de wereld

www.proclima.com/100years
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Winddichting buiten

Muur

FRONTA WA / QUATTRO

Plaats bij verlijmingen en aansluitingen van gevelfolies 
achter betimmeringen met open voegen TESCON INVIS in 
het midden op de overlapping en verlijm stapsgewijs 
onbelast en zonder plooien.

 

Reinig de ondergrond. Lijmrups d= 5 mm van systeem-li-
jm ORCON F aanbrengen (bij ruwe ondergronden zo 
nodig dikker).

Baan met een uitzettingslus inleggen en de lijm niet 
helemaal plat drukken, zodat bewegingen in de construc-
tie nog kunnen worden gecompenseerd.

Wrijf de band goed vast! Let op dat er voldoende tegen- 
druk is. Met het hulpmiddel PRESSFIX gaat dit aanwrijven 
efficiënter zonder daarbij uw handen te belasten.

Aansluiting op ruwe of minerale ondergronden (bijv. vloerplaten)

6a

7a

6b

7b

VerwerkingsvoorschriftVerwerkingsvoorschrift

Alternatief bij betimmeringen met open voegen: Overlapping verlijmen met TESCON INVIS

ORCON F 
Allround-aansluitlijm in patroon 
of buisfolie Voor verbindingen met 
aangrenzende minerale of ruwe 
bouwelementen

TESCON INVIS 
Voor het verlijmen van de  
baanoverlappingen

8a 8b
Aansluiting op raam

Plaats de folies doorlopend bij raamopeningen en fixeer 
deze rondom met nietjes. Snijd vervolgens met een 
cuttermes de opening open.

Bij terugspringend gemonteerde ramen dient de baan 
conform de afbeelding te worden ingesneden en tot aan 
het kozijn in de negge te worden gestoken.

Tekening

Kruisverlijming(2)

(2)

(2)

(2)

dagstukdiepte

(1)

(1) rondom

(2) hoeken < 45°
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Winddichting buiten

Muur

FRONTA WA / QUATTRO

Verlijming op ramen 

Baan winddicht met hoekkleefband TESCON PROFECT op 
het kozijn verlijmen. Dankzij de gedeelde scheidingsfolie 
kan er eerst op de baan en vervolgens op het raam 
worden verlijmd. Alternatieve verlijming met DUPLEX of 
TESCON INVIS.

Aansluiting op kabels en buizen

KAFLEX resp. ROFLEX dichtingsmanchet over kabel of buis 
trekken en op de baan verlijmen. De kabelmanchetten 
zijn zelfklevend. Buismanchetten met TESCON VANA of 
TESCON INVIS op de baan verlijmen.

Hoekverlijming

Voorgevouwen hoekaansluitband TESCON PROFECT op de 
scheidingsfolie in de hoek schuiven en het eerste been 
verlijmen. Verwijder vervolgens de scheidingsfolie en 
verlijm het tweede been.

109

11
Montage beschot 

Bij SOLITEX FRONTA QUATTRO: gesloten beplankingen of 
betimmeringen met open voegen (max. 35 mm voeg, min. 
20 mm achterventilatie tussen baan en betimmering).
Bij SOLITEX FRONTA WA: gesloten beplankingen.

12

Vervolg Verwerkingsvoorschrift

Verwerkingsvoorschrift

KAFLEX en ROFLEX 
Veilige doorvoer van kabels  
en buizen

TESCON PROFECT
Voorgeplooide 
hoekaansluitband
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Winddichting buiten

Muur

FRONTA WA / QUATTRO

Randvoorwaarden SOLITEX FRONTA WA

SO LI TEX FRON TA WA ba nen kun nen strak en zon der door-
han gen over langs en dwars op de draag con struc tie 
wor den ge plaatst. De ho ri zon ta le plaat sing ge niet de 
voor keur ge zien de wa ter ge lei ding in de bouw fa se.
Er mo gen geen be ves ti gin gen wor den aan ge bracht in 
be rei ken, waar ver za meld wa ter wordt af ge voerd.
Er die nen aan vul len de maat re ge len te wor den ge no men 
tij dens de bouw fa se (bijv. af dek ken) bij be woon de of 
an de re ob jec ten die in het bij zon der be schermd die nen te 
wor den. Af dek ken dient ook bij lan ge re werk on der bre kin-
gen te wor den over wo gen.

Randvoorwaarden SOLITEX FRONTA QUATTRO

SO LI TEX FRON TA QUAT TRO ba nen moe ten met de 
be druk te zij de naar bui ten wij zend wor den aan ge bracht. 
De ba nen kun nen strak en zon der door han gen over langs 
en dwars op de draag con struc tie wor den ge plaatst. De 
ho ri zon ta le plaat sing ge niet de voor keur ge zien de 
wa ter ge lei ding in de bouw fa se.
• Bij toe pas sing ach ter een be tim me ring met open  
 voe gen mag de voeg maat max. 35 mm be dra gen.  
 De bui ten be kle ding moet daar bij ten min ste drie keer  
 zo breed zijn als de voeg.
• De af stand tus sen de be tim me ring met open voe gen en  
 de baan moet min. 20 mm be dra gen. 
Er mo gen geen be ves ti gin gen wor den aan ge bracht in 
be rei ken, waar ver za meld wa ter wordt af ge voerd. Er 
die nen aan vul len de maat re ge len te wor den ge no men 
tij dens de bouw fa se (bijv. af dek ken) bij be woon de of 
an de re ob jec ten die in het bij zon der be schermd die nen  
te wor den. Af dek ken dient ook bij lan ge re werk on der- 
 bre kin gen te wor den over wo gen.

VerwerkingsvoorschriftVerwerkingsvoorschrift

Hotlines

Technische Hotline
Bij afwijkende randvoor waarden bereikt u ons op: 
Technische Hotline KENNIS pagina 429 

pro clima Info- en Bestell-Service
KENNIS pagina 429

www.isoproc.nl · www.isoproc.be
Steeds up to date: data, akties, technische fiches, 
opleidingen
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verandering van de afzonderlijke producten te wijzigen. Op het 
tijdstip van montage informeren wij u graag over het actuele 
kennisniveau.
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MOLL
Bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 – 43
68723 Schwetzingen
Tel: +49 (0) 62 02 – 27 82.0
Fax: +49 (0) 62 02 – 27 82.21
eMail: info@proclima.com

Veilige systeemoplossingen voor de dichting van de bouwschil

Voor dakrenovatie van buitenaf  
in schuine dakconstructies  
en platte daken 
KENNIS 2016/17 p. 137

Luchtdichting binnen renovatie

Voor aansluitingen op 
ramen en bouwelementen
KENNIS 2016/17 p. 237

Voor dakisolaties
in schuine
dakconstructies
KENNIS 2016/17 p. 99

Voor vakisolaties in schuine 
dakconstructies, platte 
daken, wanden en vloeren
KENNIS 2016/17 p. 99 

Luchtdichting binnen nieuwbouw

Winddichting buiten dak en muur
Voor waterdicht of
regenbestendig
onderdak conform ZVDH
KENNIS 2016/17 p. 202

Voor open 
voegen
KENNIS 2016/17 
p. 222

Für onderdakfolies
bij dakpannen en
metalen dakplaten
KENNIS 2016/17 p. 169

Voor houtbouwwanden
achter geventileerde
voormuurlagen
KENNIS 2016/17 p. 230

Voor aansluitingen
op ramen en  
bouwelementen
KENNIS 2016/17 p. 237

Voor gesloten
voorgeplaatste
gevels
KENNIS 2016/17 p. 220

Informatie- en bestelservice

Informatie over alle pro clima-systemen, aanbestedingsteksten en 
brochures vindt u snel en eenvoudig bij de infoservice:

Betrouwbare verbinding 
• Allroundkleefbanden en aansluitlijmen voor binnen en buiten
• Aansluitband voor pleisterwerk
• Detailoplossingen

pro clima

systeemgarantie

uitgebreid  transparant  fair

www.nl.proclim
a.com/systeemgarantie

België
Tel.: +32 15 62 39 35
Fax: +32 15 62 39 36
info@isoproc.be
www.isoproc.be

Nederland
Tel.: +31 438 200 392
info@isoproc.nl
www.isoproc.nl

Nederland
Tel.: +31 57 55 64 805
Fax: +31 57 55 64 815
info@warmteplan.nl
nl.proclima.com


