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De CONTEGA SOLIDO SL realiseert een luchtdichte en dampremmende aansluiting van 
schrijnwerk, dampremmen en luchtdichtingsbanen en doorboringen van balken op 
aangrenzende bouwelementen van hout en op minerale ondergronden zoals bijv. be-
ton, snelbouwsteen en kalkzandsteen. Eveneens voor alle (al dan niet te overpleisteren) 
luchtdichte aansluitingen tussen minerale ondergronden onderling. Ook ideaal voor 
een luchtdichte aansluiting tussen betonplaat en preisterwerk of houtskeletwanden.
De gemodi� ceerde watervaste SOLID-lijm zorgt voor een snelle en duurzaam hechte 
verbinding met de ondergrond.

  Volvlaks klevend, de voeg is onmiddellijk luchtdicht en de verbinding kan
 direct afgewerkt worden
  Extreme kleefkracht, ook op minerale ondergronden, door gemodi� ceerde,
 watervaste SOLID-lijm
  Overpleisterbaar
  Toepasbaar op voor- en zijkanten van het raampro� el
  Gemakkelijk aan te brengen
  Meerdere afdekstroken vereenvoudigen de plaatsing
  Gemakkelijk te plaatsen in hoeken
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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.

www.proclima.com

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

   +49 (0) 62 02 - 27 82.0
  +49 (0) 62 02 - 27 82.21

eMail: info@proclima.com

Neem in geval van vragen contact op met de 
pro clima Techniek-Hotline
 NL Warmteplan BV: BE ISOPROC scrl:

  +31 (0) 57 55 64 805 +32 (0) 15 62 19 35
  +31 (0) 57 55 64 815 +32 (0) 15 62 39 36

eMail: info@warmteplan.nl technical@isoproc.be

Meer informatie over de verwerking en
constructiedetails leest u in de pro clima
planningsdocumenten.

(Neem ook de aanbevelingen van de op dit ogenblik
geldende pro clima gebruiksmatrix in acht.)

pro clima 
Overpleisterbare kleefband met dampremmende eigenschappen voor binnen 

(volvlaks klevend)

Technische gegevens:
Stoff

Drager PP- dragervlies, PP-copolymeer speciaalmembraan

Lijm aangepaste, watervaste SOLID lijm

Afdeklaag enkel, resp. dubbel gedeelde, gesiliconiseerde PE-folie

Eigenschap Normering Waarde

Kleur wit

sd-waarde NEN EN 1931 2,8 m

Blootgesteld aan weersinvloeden 3 maanden

overpleisterbaar ja

IFT getest (D - Rosenheim) MO-01/1:2007-01 ja

Verwerkingstemperatuur vanaf -10 °C

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

Opslag koel en droogLeveringsvorm:
Art.-nr. EAN Lengte Breedte VE VE/Pal. Gewicht (kg /VE)

15431 4026639154316 30 m 8 cm 8 48 7,7

15432 4026639154323 30 m 10 cm 8 36 9,6

15433 4026639154330 30 m 15 cm 4 48 7,2

15434 4026639154347 30 m 20 cm 4 36 9,6

Leveringsvorm:

Op kozijn vastzetten

In de hoek beginnen met vastplakken. De band vervolgens
ca. 2 cm op het horizontale deel van het kozijn aanbren-
gen en de kleefstrook op het kader vastplakken. De band 
om de hoek leiden en op het verticale deel van kader 
vastplakken. Daarbij de afdekfolie stapsgewijs losmaken.
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Op dagkant vastplakken

De tweede (brede) afdekfoliestrook op de gladde mem-
braankant stapsgewijs losmaken. Het vastplakken op 
de dagkant in de hoek beginnen. Uitstekend band op 
de aangrenzende dagkant vastplakken. De band tot aan 
de volgende hoek vastplakken. Uitstekend band op de 
aangrenzende dagkant vastplakken.
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Gevelmuur gemetselde muur,
luchtdichte aansluiting maken

Damprem plaatsen. Uitzettingsvouw maken, zodat bewe-
gingen in de constructie kunnen worden gecompenseerd.
Alle afdekfoliestroken van CONTEGA SOLIDO SL verwij-
deren. De band aanbrengen en stapsgewijs vastplakken en 
stevig vastwrijven met de aandrukhulp pro clima RESSFIX.

Balkdoorvoer gemetselde muur

4 stroken band afsnijden. De smalle strook afdekfolie lostrek-
ken en de band op de eerste zijde van de balk vastzetten. De 
brede strook afdekfolie lostrekken en de band op de muur vast-
zetten. De band bij de hoeken van de balk zo insnijden, dat het 
op de aangrenzende zijde van de balk kan worden vastgeplakt. 
De andere zijden op dezelfde wijze luchtdicht aansluiten.

Aan de zijkant op het kozijn vastplakken

De smalle afdekfoliestrook wegtrekken, vlak op de 
zijkant van het kozijn aanbrengen en stapsgewijs 
vastplakken. De bedrukte zijde van de band moet naar 
boven gericht zijn.

In de dagkant vastzetten en vastwrijven

2
De brede afdekfoliestrook wegtrekken en de band 
rondom stapsgewijs vastplakken op de dagkant. Stevig 
aanwrijven met aandrukhulp pro clima PRESSFIX.
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Situation 2Situation 1Situatie 1
Raam is al gemonteerd

Situatie 2
Voordat het raam wordt gemonteerd meer situaties


