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Acht van de tien gebouwen in Duitsland werden vóór 
1982 gebouwd. Renovatie hiervan biedt een reusachtig 
potentieel de eigen woonkwaliteit rechtstreeks te 
verbeteren.
Gerenoveerd vastgoed behoudt zijn waarde op de 
markt en kan tegen duidelijk betere voorwaarden 
worden verhuurd of later worden verkocht.

Isolatie bespaart geld. In tijden van stijgende energiekosten worden de investeringen meestal snel rendabel. Het 
rechtstreeks persoonlijke voordeel van meer woonruimte en minder kosten heeft daarnaast een echt ecologisch 
nut: klimaatbescherming en het zuinig omgaan met hulpbronnen leiden op lange termijn tot een beter leefklimaat 
voor iedereen. Er zijn veel stimuleringsprogramma’s die ertoe aanzetten om nu actie te ondernemen.

Het is van doorslaggevend belang dat de renovatiemaa-
tregelen veilig worden ontworpen en uitgevoerd. Alleen 
op die manier kunnen alle voordelen permanent 
worden gewaarborgd en zijn de investeringen rendabel.
Er zijn met name twee dingen van belang bij isolatie:

De beste oplossing zijn »intelligente« damprem- en 
luchtdichtingfolies. Deze beschikken over een variabele 
µd-waarde. Dat betekent dat het transport van vocht 
actief wordt geregeld, afhankelijk van de behoefte. 
Deze folies passen zich perfect aan de actuele 
klimaatcondities aan.
Op die manier blijft de isolatieconstructie droog en 
waarborgt een optimale bescherming tegen bouwscha-
des en schimmel.

De afzonderlijke pro clima-systeemcomponenten, zoals folies, lijmpasta’s, kleefbanden, man chetten, enz., zijn 
optimaal op elkaar afgestemd. Dat zorgt voor een gemakkelijke en veilige  verwerking. 

✔✔  Tochtige zolders worden moderne woonruimtes 
✔✔ Verbouwde zolderverdiepingen worden in de winter  

 heerlijk warm
✔✔ In de zomer niet meer onverdraaglijke heet
✔✔  Voordelen bij verhuur en verkoop

✔✔ De constructie moet luchtdicht worden uitgevoerd
✔✔ Deze dient een hoog beschermingspotentieel te  

 bieden bij onvoorzien intredend vocht

In de winter zijn intelligente folies bij een hogere 
belasting door vocht aan de binnenkant dichter en 
beschermen de isolatie tegen intredend vocht.

In de zomer kunnen deze extreem diffusieopen worden 
en maken het dan mogelijk onvoorzien binnengedrongen 
vocht uit convectie of vochtige bouwmaterialen de 
beste droogcondities te bieden. 

Meer kwaliteit door renovatie

Kosten besparen en het klimaat beschermen

Dat is belangrijk

Bescherming door intelligente systemen

Gemakkelijke verwerking

Waarom renovatie?
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Renovatie van buitenaf

Renovatie van binnenuit

Achteraf isoleren

Bij de renovatie van dakconstructies zijn er drie mogelijkheden om de isolatie en luchtdichting te verbeteren:

Gemakkelijke toepassingen ·  Veilige werking ·  Oplossingen achteraf

Het dak wordt afgedekt. Isolatie wordt van buitenaf 
geplaatst wanneer de dakpannen niet meer dicht of 
ernstig verweerd zijn en moeten worden vernieuwd. 
De binnenbekledingen blijven in stand. Er zijn twee 
systemen beschikbaar voor de verwerking van buitenaf:

➔ Systeem DASATOP voor de snelle Sub-and-Top- 
 plaatsing pagina 16 of
➔ Systeem DB+ voor de klassieke, kuipvormige

inbouw pagina 22
➔ Systeem DASAPLANO voor de eenvoudige,

vlakke aanbrenging over spanten pagina 4

Binnenbekleding niet aanwezig of wordt verwijderd. 
Het dak wordt aan de binnenkant geïsoleerd wanneer 
nieuwe woonruimte nodig is of de woonkwaliteit dient 
te worden verhoogd. Ontbrekende onderdaken resp. 
onderspanfolies kunnen van binnenuit worden 
aangevuld

➔ Systeem  INTELLO KENNIS pagina 92
➔ Onderlaag achteraf van binnenaf aanbrengen

met pro clima SOLITEX MENTO-serie, SOLITEX UD
of SOLITEX PLUS KENNIS pagina 204

Binnenbekleding en dakbedekking blijven in stand. 
Isolatie wordt in de holle ruimtes geblazen wanneer 
de dakruimte wordt verbouwd en eventueel zelfs is 
bewoond. Dakbeschot en binnenbekleding dienen in 
stand te blijven. De vereiste dampremmer wordt 
gewoon van binnenaf vastgelijmd.

➔  Renovatiesbehang pro clima SANTA op bestaande
binnenbekleding pagina 30

Altijd het juiste systeem
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DASAPLANO 0,01 connect Systeem DASAPLANO 0,01 
2:1- en 3:1-renovatiesoplossing

Voor snel le dakrenovatie aan de bui ten zij de met hoog vei lig heids po ten ti eel. DAS APLA NO 0,01 connect wordt op de 
span ten aan ge bracht en met een hout ve zel-on der dak plaat geïso leerd. Aan we zig vocht wordt door de baan via haar 
lucht dich te, mo no li ti sche vocht ac tie ve func tie mem braan vei lig naar bui ten ge trans por teerd. Zo ont staat een op ti ma le 
be scher ming te gen bouw scha de en schim mel.

Voordelen

✔✔ Func tie mem braan met ac tief vocht trans port voor dro ge en vei li ge ther mi sche iso la tie con struc ties
✔✔ Lucht dicht en hoog diff u sie-open
✔✔ Snel le en vei li ge mon ta ge: Geïnte greer de con nect-zelf kleef zo nes in de langs rich ting van de ba nen

DASAPLANO 0,01 
Luchtdichtingsbaan voor dak-
renovatie aan de buitenzijde  
tussen twee isolatielagen 

KAFLEX post
Kabelmanchet voor plaatsing  
achteraf bij niet bereikbare 
kabeleinden 

Basisbouwstenen van het systeem Uitbreiding voor Detailoplossingen

ORCON F
Voor aansluitingen op aan- 
grenzende componenten

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

Gebruik onder zacht- 
boardplaat isolatie

*Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur,
présentant un risque de toxicité par inhala-
tion, sur une échelle de classe allant de A+
(très faibles émissions) à C (fortes missions)

* Information sur le niveau d’émission de 
sub s tances volatiles dans l’air intérieur, 
présentant un risque de toxicité par 
inhalation, sur une échelle de classe allant 
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes 
missions)

TESCON PROFECT
Voorgeplooide 
hoekaansluitband
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DASAPLANO 0,01 connect

KAFLEX/ROFLEX
Buismanchet voor de veilige  
doorvoer van buizen

TESCON PRIMER RP
Voor snel en  
eenvoudig gronden 

TEEE-technologie zorgt voor betrouw-
baarheid
Idealiter ligt de luchtdichtingslaag aan de binnenzijde 
van de isolatie. Bij de 2:1- en 3:1-renovatiesoplossing is 
het ook mogelijk een luchtdichtingsbaan met speciale 
eigenschappen in het midden van de isolatie te schuiven. 
Van doorslaggevend belang is dan echter wel de keuze 
van de geschikte baan. Door de bouwfysisch veeleisende 
situatie zouden membranen op basis van een mono-
litische functionele folie met actief vochttransport, zoals  
in DASAPLANO 0,01 connect, moeten worden toegepast. 
DASAPLANO 0,01 connect is luchtdicht en uiterst 
diffusie open en zorgt door de poriënvrije functionele folie 
ook bij het neerslaan van condensatievocht op het  
mem braan op betrouw bare wijze voor een actief vocht- 
transport met zeer lage diffusieweerstanden. De tradi- 
tionele microporeuze membranen kunnen daarentegen bij 
afzetting van condensatiewater op het membraan met 
een hogere sd-waarde reageren. In het vervolg dreigt het 
neerslaan van condensatievocht opnieuw – dan kunnen 
bouwschade en schimmels ontstaan.

Snelle en gemakkelijke renovatie

Poriënvrij membraan – actief vocht-
transport

Poriënvrije folies voeren vocht op actieve wijze af naar 
buiten - hoe meer vocht, des te sneller het gaat. De 
diffusieweerstand daalt. Voor het transport is slechts een 
minimaal dampdeel drukverschil vereist. Optimaal bij 
renovatie van buitenaf: dankzij de poriënvrije functionele 
folie is de baan uiterst slagregenbestendig. Hoge 
botsingssnelheden of een verminderde oppervlaktespan-
ning van waterdruppels zijn bij DASAPLANO 0,01 connect 
geen probleem.

Constructie
Details over Luchtdichting  
binnen met DASAPLANO  
0,01 connect KENNIS p. 274

Studie
Gedetailleerde informatie 
over de bouwfysische 
eigenschappen van warm-
te-isolaties vindt u in »Studie 
naar energietechnische 
renovatie van dakconstruc-
ties« KENNIS p. 66

Service

Green Building Systems

Telefoonnummer:
0416 707 229

Email:
info@gbs-benelux.eu

Meer informatie

TESCON SANAPATCH
Zelfklevende patch voor verlijming op 
moeilijk toegankelijke plaatsen

TESCON FIX
Mon ta ge hoek lijst voor 
lucht dich te aan slui ting van 
het lucht dich tings vlak 

david
Doorhalen
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DASAPLANO 0,01 connect

Toepassing 

Met DAS APLA NO 0,01 con nect kan bij ener ge ti sche dak- 
 re no va tie van woon- of be drijfs ge bou wen met woon - 
ge bruik van bui ten af de voor een op ti ma le wer king en 
vei lig heid van een ther mi sche iso la tie con struc tie ver eis te 
lucht dicht heid wor den ge re a li seerd.
In de regel voldoet de luchtdichtheid van bestaande con- 
structies niet aan de huidige vereisten. De DASAPLANO- 
banen verhinderen de instroom van vochtige warme lucht 
vanuit de verwarmde binnenruimte. Daarmee wordt het 
gevaar op schadelijke condensvorming voorkomen. Met 
een conform DIN EN 12114 geteste luchtdichtheid maakt 
DASAPLANO het mogelijk om te voldoen aan DIN 
4108-7:01-2011 en de actueel geldende Duitse EnEV 
(EnergieEinsparVerordnung).

DASAPLANO wordt aangebracht boven de spanten onder 
een aanvullende extra isolatie op de spanten bestaande 
uit houtvezelplaten voor:
• Renovatieoplossingen van pro clima
• Door fabrikanten van houtvezelplaten geautoriseerde

renovatieoplossingen

2:1-renovatieoplossing met gipsplaten of 
pleisterlagen op lichte houtwolplaten binnen

De 2:1-oplossing is speciaal ontwikkeld voor renovaties 
met DASAPLANO 0,01 connect.

• Bij deze aanpak wordt eerst de achterventilatieruimte
tussen de aanwezige spanten tot aan de bovenkant
van de spanten opgevuld met een vezelvormige
warmte-isolatiemateriaal (type maakt niet uit). Als de
bestaande isolatie gemakkelijk kan worden samen- 

 gedrukt, moet deze nieuwe isolatielaag één diktemaat 
groter worden gekozen dan vereist.

• Na het leggen en verlijmen van de luchtdichtingsbaan
DASAPLANO 0,01 connect wordt er een houtvezelplaat
geplaatst als buitenste afsluiting van de isolatie- 

 constructie.
• Optioneel kan daarnaast een onderdakbaan met een

sd-waarde van max. 0,05 m worden aangebracht,
bijv. een product uit de SOLITEX MENTO-serie.

• Bij de 2:1-renovatieoplossing moet voor de platen een
materiaaldikte worden gekozen van minstens de helft
van de hoogte van de onder de luchtdichtingsbaan
geplaatste thermische isolatie tussen de spanten.

Voorwaarde: Een over het hele oppervlak onbeschadigde 
binnenbekleding van 
• Gipsbouwplaten of
• Bepleistering op lichte houtwolplaten

3:1-renovatieoplossing met profielplanken of 
bepleistering op latbeplanking binnen

Bij elementen van opbouwconstructies met een over het 
hele oppervlak onbeschadigde binnenbekleding van 
profielplanken (N/F) of bepleistering op latbeplanking kan 
op eenzelfde manier als hierboven beschreven te werk 
worden gegaan.

• Bij de 3:1-renovatieoplossing moet voor de houtvezel- 
 platen een materiaaldikte worden gekozen van

minstens een derde van de hoogte van de onder de 
luchtdichtingsbaan geplaatste thermische isolatie  
tussen de spanten.

Renovatieoplossing houtvezelplaatfabrikanten

De voor de DASAPLANO 0,01 connect voorgestelde 
oplossingen zijn productonafhankelijk en op basis van 
diverse op de markt verkrijgbare kwaliteiten houtvezel-
platen ontwikkeld.
 Mogelijk adviseren fabrikanten van houtvezelplaten 
opbouwconstructies met DASAPLANO-banen die afwijken 
van deze oplossingen. Zij zijn precies op de hoogte van de 
technische mogelijkheden van hun producten, zodat de 
laagdiktes voor de buitendakse isolatie kleiner kunnen 
uitvallen. In dat geval gelden de adviezen en de instruc-
ties van de platenfabrikant.

Kan als tijdelijke afdekking worden gebruikt

Bij gebruik als luchtdichtingsbaan bij een 2:1- of 
3:1-renovatie kan de DASAPLANO 0,01 connect tot 14 
dagen als tijdelijke afdekking aan de weersomstandighe-
den worden blootgesteld. Deze beperking van de 
blootstellingsperiode is vereist, omdat de baan in deze 
gevallen niet alleen de constructie tijdens de bouwfase 
beschermt, maar ook nog als luchtdichtende laag 
functioneert en een vochtregulerende werking heeft. Als 
de constructie zonder de vereiste dakisolatie tijdens 
koude seizoenen langdurig blootstaat aan weersomstan-
digheden, kan er sprake zijn van een toename van 
condensvorming.
De minimale dakhelling moet minstens 14° resp. gelijk 
aan de minimale dakhelling van de houtvezelplaat zonder 
aanvullende maatregelen zijn. Bij aanbrenging en 
verlijming moeten de voorschriften van de Duitse unie 
van dakdekkersbedrijven (ZVDH) worden aangehouden. 
Wanneer de banen als tijdelijke afdekking worden 
gebruikt, moeten ze extra mechanisch worden bevestigd. 
Let erop dat u geen TESCON NAIDEC als tijdelijke 
nageldichtingsband gebruikt, omdat deze de lat op de 
DASAPLANO verlijmt. Onder invloed van regen kunnen er 
donkere vlekken op de baan ontstaan. Deze zijn niet van 
invloed op de hoge waterdichtheid en de werking van de 
interne membranen.

Ontwerp- en constructie aanwijzingen

Ontwerp- en constructie aanwijzingen
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Regels van de ZVDH

De pro duct ge ge vens bla den van de Zen tral ver band des 
Deut schen Dach dec ker hand werks (ZVDH - Duit se 
ver e ni ging voor dak dek kers be drij ven) be vat ten in for ma tie 
over tij de lij ke af dek kin gen.
Op ba sis daar van die nen de on der dak- en on der span ba-
nen nog uit slui tend als aan vul len de maat re gel, ter 
be scher ming te gen re gen on der de uit ein de lij ke dak be-
dek king – ech ter niet als tij de lij ke af dek king. In dien een 
on der span- of on der dak baan ook als tij de lij ke af dek king 
dienst moet doen, moet de ze ge cer ti fi ceerd zijn als 
be stand te gen slag re gens en moet aan ho ge re ei sen ten 
aan zien van de ver ou de ring wor den vol daan. Te vens dient 
de fa bri kant ge schikt toe be ho ren aan te bie den.
pro cli ma vol doet met de DAS APLA NO 0,01 con nect aan 
de ver hoog de ei sen en biedt met de all round-kleef band 
TES CON VA NA, de aan sluit lijm OR CON F en de na gel af-
dicht band TES CON NAIDECK een com pleet sys teem voor 
vei li ge on der dak ba nen en tij de lij ke af dek kin gen con form 
de ei sen van de ZVDH.

Kwaliteitswaarborging

An ders dan bij het leg gen van ba nen van bin nen uit is de 
kwa li teits con tro le via de ver schil druk me tho de (bijv. met 
de pro cli ma WIN CON) bij het leg gen van ba nen van 
bui ten af al leen bij over druk mo ge lijk. Daar toe moet het 
in wen di ge van het ge bouw te vens met een ver ne ve lings-
ma chi ne wor den ver ne veld. Aan de bui ten zij de kun nen 
dan de met de lucht dicht heid ver band hou den de de tails 
wor den be ke ken. De ba nen die nen voor af gaand vol doen-
de me cha nisch te wor den be vei ligd. Ver lij min gen en 
aan slui tin gen moe ten om die re den zeer zorg vul dig 
wor den uit ge voerd. Het ge de tail leer de, con struc tie ve ont-
werp, met na me de aan slui ting op dak go ten en ge vel, 
als me de hun uit voe ring zijn bij de dak re no va tie van af de 
bui ten kant ui terst be lang rijk.

Tip 

Max. 7 dagen weers- 
bestendig bij gemiddelde  
temperaturen overdag die 
lager zijn dan 10 °C.

Ontwerp- en constructie aanwijzingenOntwerp- en constructie aanwijzingen

Technische Hotline

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

2:1-oplossing
1  Optioneel: onderdakbaan sd-waarde ≤ 0,05 m
 (bijv. SOLITEX-producten)
2  Isolatie op de spanten bij onderdakplaten van 
 houtvezel
3  DA SA PLA NO 0,01 connect
4  Vezelvormig isolatiemateriaal 
5  Tengelwerk
6  Binnenbekleding: gipsplaten of bepleistering op 

lichte houtwolplaten

3:1-oplossing
1  Optioneel: onderdakbaan sd-waarde ≤ 0,05 m
 (bijv. SOLITEX-producten)
2  Isolatie op de spanten bij onderdakplaten van 
 houtvezel
3  DA SA PLA NO 0,01 connect
4  Vezelvormig isolatiemateriaal 
5  Binnenbekleding: gipsplaten of bepleistering op 

lichte houtwolplaten

1 
1 2 

2 3 3 

4 4 
5 5 6
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Vak opvullen 

Bestaand spantvak compleet opvullen met isolatie-
materiaal. ls de bestaande isolatie gemakkelijk kan 
worden samengedrukt, dan de nieuwe isolatielaag een 
maat groter kiezen en de bestaande isolatie hiermee 
verdichten.

Banen overlappen en verlijmen 

Banen 10-15 cm watervoerend laten overlappen, de 
afdekfolie van de zelfklevende stroken stapsgewijs ver- 
wijderen en de banen verlijmen. Verlijming stevig vast- 
wrijven (PRESSFIX). Voor voldoende tegendruk zorgen.

Aansluiting borstwering 

Baan inknippen en om de spant geleiden. Baan boven en 
zijdelings met ORCON F op de spant en het ringanker aan - 
sluiten. Baaninkeping en voeg onder de spant met systeem- 
kleefband TESCON VANA verlijmen. Tussen de spant en 
TESCON VANA een lijmrups met ORCON F aanbrengen. 
Hoeken met TESCON VANA verlijmen. Oude houtdelen of 
borstweringen evt. met TESCON PRIMER RP voorbehandelen.

Aansluiting op kabels en buizen 

KAFLEX resp. ROFLEX dichtingsmanchetten over kabel  
of buis trekken en op DASAPLANO verlijmen. De kabel- 
 manchetten zijn zelfklevend. Buismanchetten met 
TESCON VANA op de baan verlijmen.

Aansluiting dakrand 

Breng op ruwe muurkappen eerst een gladde laag aan. 
Reinig de ondergrond. Lijmrups d= 5 mm van systeem- 
lijm ORCON F op de binnenzijde van het ringanker 
aanbrengen (bij ruwe ondergronden evt. dikker). Baan 
met een uitzettingslus inleggen en de lijm niet helemaal 
plat drukken.

Baan uitrollen en vastnieten 

DASAPLANO 0,01 connect vlak op de spanten en de isolatie 
leggen en met min.10 mm brede en 8 mm lange verzinkte 
tackernieten met tussenafstanden van 10-15 cm bevestigen. 
Baan ca. 4 cm over aangrenzende bouwelementen heen leg- 
gen, zodat hier later een luchtdichte aansluiting mogelijk is.

1 2

3 4

5

In de praktijk

Vóór plaatsing de folies 
onderling op een vlakke 
ondergrond met de vereiste 
breedte met TESCON No.1  
of TESCON VANA verlijmen. 
Afhankelijk van de geometrie 
van het te saneren dak- 
oppervlak dienen de folies 
vervolgens in de lengterich-
ting of dwars te worden 
geplaatst.

6

Verwerkingsvoorschrift

Verwerkingsvoorschrift

TESCON VANA
Allround-kleefband 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

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

KAFLEX en ROFLEX 
Veilige doorvoer van kabels  
en buizen
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DASAPLANO 0,01 connect

Bovenisolatie 2:1 

2:1-oplossing, dit betekent dat 2/3 van de totale isola-
tielaag uit een willekeurig isolatiemateriaal tussen de 
spanten bestaat en minimaal 1/3 uit een afsluitende 
onderdakplaat van houtvezel * met daartussen de 
DASAPLANO 0,01 connect. Aanvullend kan een  
SOLITEX-onderdakbaan worden aangebracht.

Bovenisolatie 3:1 

3:1-oplossing, dit betekent dat 3/4 van de totale isola-
tielaag uit een willekeurig isolatiemateriaal tussen de 
spanten bestaat en minimaal 1/4 uit een afsluitende 
onderdakplaat van houtvezel * met daartussen de 
DASAPLANO 0,01 connect. Aanvullend kan een  
SOLITEX-onderdakbaan worden aangebracht.

7

Randvoorwaarden 

DASAPLANO 0,01 connect dient met de bedrukte zijde 
richting de verwerker te worden aangebracht. Deze kan 
strak overlangs en dwars op de dragende constructie, bijv. 
de spanten, volvlaks op een vakisolatie worden aange-
bracht. Om te voorkomen dat er condens ontstaat, dient 
de inbouw van de bovenisolatie meteen na de luchtdichte 
verlijming van DASAPLANO 0,01 te worden uitgevoerd. 
Dit geldt in het bijzonder bij werkzaamheden in de 

winter. Luchtdichte verlijmingen zijn alleen realiseerbaar 
op plooivrij aangebrachte dampremmen.
Zorg bij een te hoge luchtvochtigheid dat deze snel wordt 
verminderd door consequente en permanente ventilatie.
 Af en toe alle ramen en deuren tegen elkaar openzetten 
is niet voldoende om snel een grote hoeveelheid vocht af 
te voeren die door de aard van de constructie is ontstaan. 
Plaats hiervoor zo nodig bouwdrogers.

Aanwijzing 

Bij 2:1-isolatie bovenop  
moet in het vak direct onder 
DASAPLANO 0,01 connect 
absorberend iso latie materiaal 
(bijv. houtvezel of cellulose)  
in een laag van minimaal  
4 cm worden aangebracht.

* Aanwijzing

De adviezen van fabrikanten 
van houtvezelisolatieplaten 
kunnen hiervan afwijken. In 
dat geval gelden de aan-
bevelingen van de fabrikant.

8

VerwerkingsvoorschriftVerwerkingsvoorschrift

Hotlines

Informatie- en bestelservice

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

Nederland
Tel.: +31 416 707 229 
info@gbs-benelux.eu 
www.greenbuildingsystems.nl
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Luchtdichting

Renovatie

Systeemvoordelen

DASAPLANO 0,50 connect Systeem DASAPLANO 0,50 
1:1-renovatiesoplossing

Renovatieen snel uitvoeren en in één moeite door voorzien van een hoog veiligheidspotentieel: Dat is mogelijk met de 
nieuwe DASAPLANO 0,50 connect. Deze is speciaal ontwikkeld voor dakrenovatie aan de buitenzijde, wordt vlak op de 
spanten aangebracht en met minerale wol, flexibele hout- en cellulosevezelplaten of hennepplaten geïsoleerd.  
Aanwezig vocht wordt door de baan via haar luchtdichte, monolithische vochtactieve functiemembraan veilig naar 
buiten getransporteerd. Zo ontstaat optimale bescherming tegen bouwschade en schimmel.

Voordelen

✔✔ Licht rem men de diff u sie weer stand zorgt voor dro ge bouw ele men ten
✔✔ Snel le en vei li ge mon ta ge: Geïnte greer de con nect-zelf kleef zo nes in de langs rich ting van de ba nen

DASAPLANO 0,50 
Luchtdichtingsbaan voor dakre-
novatie aan de buitenzijde tussen 
twee isolatielagen

Gebruik onder isolatie zoals 
mineraleen cellulosevezels, 

hennep, vlas enz.

KAFLEX post
Kabelmanchet voor plaatsing  
achteraf bij niet bereikbare 
kabeleinden 

Basisbouwstenen van het systeem Uitbreiding voor Detailoplossingen

ORCON F
Voor aansluitingen op aan- 
grenzende componenten

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

*Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur,
présentant un risque de toxicité par inhala-
tion, sur une échelle de classe allant de A+
(très faibles émissions) à C (fortes missions)

* Information sur le niveau d’émission de 
sub s tances volatiles dans l’air intérieur, 
présentant un risque de toxicité par 
inhalation, sur une échelle de classe allant 
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes 
missions)

TESCON PROFECT
Voorgeplooide 
hoekaansluitband
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Luchtdichting

Renovatie

Systeemvoordelen Systeemvoordelen

DASAPLANO 0,50 connect

Monolitische technologie zorgt voor 
betrouwbaarheid
IIdealiter ligt de luchtdichtingslaag aan de binnenzijde 
van de isolatie. Wanneer er uitsluitend flexibele isolatie-
materialen worden toegepast (bijv. glas- of steenwol), 
dan kan bij de 1:1-renovatiesoplossing een luchtdich-
tingsbaan met speciale eigenschappen ook naar het 
midden van de isolatie verschoven worden.
Belangrijk is dan echter wel de keuze van de geschikte 
baan. Door de bouwfysisch veeleisende situatie zouden 
membranen op basis van een monolitische functionele 
folie met actief vochttransport, zoals in DASAPLANO 0,50 
connect, moeten worden toegepast. Deze baan is lucht- 
 dicht en licht diffusieremmend en in deze constructies 
door de poriënvrije functionele folie betrouwbaar voor 
een actief vochttransport en daarmee als bescherming 
voor het thermisch geïsoleerde bouwelement.

Renovatie met flexibele vezelvormige isolatiematerialen

De werking van DASAPLANO 0,50 connect verhindert  
het neerslaan van condensatiewater in het vezelvormige 
buitendakse isolatiemateriaal – kepers en isolatie blijven 
droog.  
Optimaal bij renovatie van buitenaf: dankzij de poriën-
vrije functionele folie is de baan uiterst slagregen-
bestendig. Hoge botsingssnelheden of een verminderde 
oppervlaktespanning van waterdruppels zijn bij  
DASAPLANO 0,50 connect geen probleem.

KAFLEX/ROFLEX
Buismanchet voor de veilige  
doorvoer van buizen

TESCON PRIMER RP
Voor snel en  
eenvoudig gronden 

Meer informatie

TESCON SANAPATCH
Zelfklevende patch voor verlijming op 
moeilijk toegankelijke plaatsen

TESCON FIX
Mon ta ge hoek lijst voor 
lucht dich te aan slui ting van 
het lucht dich tings vlak 

Poriënvrij membraan – actief vocht-
transport

Constructie
Details over Luchtdichting  
binnen met DASAPLANO  
0,50 connect KENNIS p. 275

Studie
Gedetailleerde informatie 
over de bouwfysische 
eigenschappen van warm-
te-isolaties vindt u in »Studie 
naar energietechnische 
renovatie van dakconstruc-
ties« KENNIS p. 66

Service

Green Building Systems

Telefoonnummer:
0416 707 229

Email:
info@gbs-benelux.eu
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Luchtdichting

Renovatie

DASAPLANO 0,50 connect

Toepassing 

Met DAS APLA NO 0,50 kan bij ener ge ti sche dak re no va tie 
van woon- of be drijfs ge bou wen met woon ge bruik van 
bui ten af de voor een op ti ma le wer king en vei lig heid van 
een ther mi sche iso la tie con struc tie ver eis te lucht dicht heid 
wor den ge re a li seerd.
In de regel voldoet de luchtdichtheid van bestaande con- 
structies niet aan de huidige vereisten. De DAS APLA NO 
ba nen ver hin de ren dat voch tig war me lucht van uit de ver-
warm de bin nen ruim te naar bin nen stroomt en al dus het 
ge vaar van scha de lij ke con dens vor ming. Met haar 
con form EN 12114 ge tes te lucht dicht heid maakt 
DAS APLA NO na le ving mo ge lijk van DIN 4108-7:01-2011 
en de ac tu eel gel den de EnEV (Ener gi eEin spar Ver or d nung).

1:1-renovatiesoplossing

Als er een dak iso la tie moet wor den ge plaatst, waar van de 
iso la tie dik te ge lijk is aan de iso la tie tus sen de span ten, 
kan de ach ter ven ti la tie ruim te com pleet met mi ne ra le- of 
steen wol wor den op ge vuld. Als ma te ri aal voor de dak- 
 iso la tie kun nen bij de DAS APLA NO 0,50 con nect al le 
zach te resp. ve zel vor mi ge iso la tie stoff en, zo als steen wol, 
mi ne ra le wol, cel lu lo se ve zel, vlas of hen nep, wor den 
toe ge past.
De af slui ting langs de bo ven zij de van de iso la tie con struc-
tie ge schiedt dan met een diff u sie open on der dak baan 
(bijv. SO LI TEX MEN TO).
In dien er uit slui tend hout ve zel-on der dak pla ten (zon der 
ex tra on der dak baan) bij de 1:1-op los sing zijn ge pland, 
kan ook de DAS APLA NO 0,01 con nect wor den toe ge past.

Bouwelementen zonder chemische houtconser-
veringsmiddelen

In overeenstemming met de vereisten van DIN 68800 is 
het gebruik van chemische houtconserveringsmiddelen 
niet toegestaan in ruimtes waar mensen langere tijd 
verblijven. In werkplaatsen geldt dit alleen voor zover 
technisch haalbaar.
Met DASAPLANO 0,50 connect in combinatie met de zeer 
diffussieopen SOLITEX onderdak- en onderspanfolies kan 
ook aan deze eis worden voldaan.

Kan als tijdelijke afdekking worden gebruikt

Bij ge bruik als lucht dich tings baan bij 1:1-re no va tie kan 
DAS APLA NO 0,50 con nect max. 14 da gen weers be sten dig 
als tij de lij ke af dek king wor den ge bruikt.
De ze ver min de ring van de weers be sten dig heids pe ri o de is 
ver eist, om dat de baan in de ze ge val len naast be scher-
ming van de con struc tie tij dens de bouw fa se ook nog de 
func tie ver vult van lucht dicht heids laag en zorgt voor de 
vocht re gu le ring. Wordt de con struc tie zon der de ver eis te 
bui ten dak se iso la tie tij dens het kou de sei zoen lan ge re tijd 
aan de weers in vloe den bloot ge steld, kan dit lei den tot 
een ver hoog de con dens vor ming. De dak hel ling moet min. 
14° be dra gen. Bij het leg gen en ver lij men die nen de 
re gel ge vings ei sen van de Duit se dak dek kers or ga ni sa tie 
(ZVDH) in acht te wor den ge no men.
De ba nen moe ten bij ge bruik als tij de lij ke af dek king 
bo ven dien me cha nisch wor den ge borgd. Let er op dat de 
tij de lijk ver eis te af dich ting van na gels niet met TES CON 
NAIDECK mag ge schie den, om dat de ze de lat op de 
DAS APLA NO vast lijmt. Door de in vloed van re gen kun nen 
don ke re vlek ken ont staan op de baan. De ze heb ben geen 
ge vol gen voor de ho ge wa ter dicht heid en de wer king van 
het in wen di ge mem braan.

Ontwerp- en constructie aanwijzingen

Ontwerp- en constructie aanwijzingen
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Luchtdichting

Renovatie

DASAPLANO 0,50 connect

Regels van de ZVDH

De pro duct ge ge vens bla den van de Zen tral ver band des 
Deut schen Dach dec ker hand werks (ZVDH - Duit se 
ver e ni ging voor dak dek kers be drij ven) be vat ten in for ma tie 
over tij de lij ke af dek kin gen.
Op ba sis daar van die nen de on der dak- en on der span - 
 ba nen nog uit slui tend als aan vul len de maat re gel, ter 
be scher ming te gen re gen on der de uit ein de lij ke dak   - 
be dek king – ech ter niet als tij de lij ke af dek king. In dien 
een on der span- of on der dak baan ook als tij de lij ke 
af dek king dienst moet doen, moet de ze ge cer ti fi ceerd zijn 
als be stand te gen slag re gens en moet aan ho ge re ei sen 
ten aan zien van de ver ou de ring wor den vol daan. Te vens 
dient de fa bri kant ge schikt toe be ho ren aan te bie den.
pro cli ma vol doet met de DAS APLA NO 0,50 con nect aan 
de ver hoog de ei sen en biedt met de all round-kleef band 
TES CON VA NA, de aan sluit lijm OR CON F en de na gel af-
dicht band TES CON NAIDECK een com pleet sys teem voor 
vei li ge on der dak ba nen en tij de lij ke af dek kin gen con form 
de ei sen van de ZVDH.

Kwaliteitswaarborging

An ders dan bij het leg gen van ba nen van bin nen uit is de 
kwa li teits con tro le via de ver schil druk me tho de (bijv. met 
de pro cli ma WIN CON) bij het leg gen van ba nen van 
bui ten af al leen bij over druk mo ge lijk. Daar toe moet het 
in wen di ge van het ge bouw te vens met een ver ne ve lings-
ma chi ne wor den ver ne veld. Aan de bui ten zij de kun nen 
dan de met de lucht dicht heid ver band hou den de de tails 
wor den be ke ken. De ba nen die nen voor af gaand vol doen-
de me cha nisch te wor den be vei ligd. Ver lij min gen en 
aan slui tin gen moe ten om die re den zeer zorg vul dig 
wor den uit ge voerd. Het ge de tail leer de, con struc tie ve ont-
werp, met na me de aan slui ting op dak go ten en ge vel, 
als me de hun uit voe ring zijn bij de dak re no va tie van af de 
bui ten kant ui terst be lang rijk.

1:1-oplossing
1  on der dak baan, bijv. pro cli ma SO LI TEX MEN TO
2  mat vor mi ge iso la tie op de span ten, bijv. hout- en 

cel lu lo se ve zel, hen nep of mi ne ra le wol
3  DA SA PLA NO 0,50 connect
4  ve zel vor mi ge vak iso la tie
5  ten gel werk
6  bin nen be kle ding

1 

2 

3 

4 

5 
6 

Tip 

Max. 7 dagen weers- 
bestendig bij gemiddelde  
temperaturen overdag die 
lager zijn dan 10 °C.

Technische Hotline

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

Ontwerp- en constructie aanwijzingenOntwerp- en constructie aanwijzingen
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Luchtdichting

Renovatie

DASAPLANO 0,50 connect

Vak opvullen 

Bestaand spantvak compleet opvullen met isolatiemate- 
riaal. Als de bestaande isolatie gemakkelijk kan worden 
samengedrukt, dan de nieuwe isolatielaag een maat 
groter kiezen en de bestaande isolatie hiermee verdichten.

Banen overlappen en verlijmen 

Banen 10-15 cm watervoerend laten overlappen, de  
af dekfolies van de zelfklevende stroken stapsgewijs 
verwijderen en de banen verlijmen. Verlijming stevig 
vastwrijven (PRESSFIX). Voor voldoende tegendruk 
zorgen.

Aansluiting dakrand 

Breng op ruwe muurkappen eerst een gladde laag aan. 
Reinig de ondergrond. Lijmrups d= 5 mm van systeem-lijm 
ORCON F op de binnenzijde van het ringanker aanbrengen 
(bij ruwe ondergronden evt. dikker). Baan met een 
uitzettingslus inleggen en de lijm niet helemaal plat 
drukken.

Aansluiting borstwering 

Baan inknippen en om de spant geleiden. Baan boven en 
zijdelings met ORCON F op de spant en het ringanker aan - 
sluiten. Baaninkeping en voeg onder de spant met systeem- 
kleefband TESCON VANA verlijmen. Tussen de spant en 
TESCON VANA een lijmrups met ORCON F aanbrengen. 
Hoeken met TESCON VANA verlijmen. Oude houtdelen of 
borstweringen evt. met TESCON PRIMER RP voorbehandelen.

Aansluiting op kabels en buizen 

KAFLEX resp. ROFLEX dichtingsmanchetten over kabel  
of buis trekken en op DASAPLANO verlijmen. De kabel - 
manchetten zijn zelfklevend. Buismanchetten met 
TESCON VANA op de baan verlijmen.

1

3

5 6

2

4

In de praktijk

Verlijm voor plaatsing de 
folies onderling op een vlakke 
onder grond met de vereiste 
breedte met TESCON No.1 of 
TESCON VANA. Afhankelijk 
van de geometrie van het te 
saneren dakoppervlak dienen 
de folies vervolgens in de 
lengterichting of dwars te 
worden geplaatst.

Verwerkingsvoorschrift

Verwerkingsvoorschrift

Baan uitrollen en vastnieten 

DASAPLANO 0,50 connect vlak op de spanten en de isolatie 
leggen en met min.10 mm brede en 8 mm lange verzinkte 
tackernieten met tussenafstanden van 10-15 cm bevestigen. 
Baan ca. 4 cm over aangrenzende bouwelementen heen leg- 
gen, zodat hier later een luchtdichte aansluiting mogelijk is.

TESCON VANA
Allround-kleefband 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

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

KAFLEX en ROFLEX 
Veilige doorvoer van kabels  
en buizen
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Luchtdichting

Renovatie

DASAPLANO 0,50 connect

Bovenisolatie 1:1 

Bovenisolatie van gelijke dikte als de tussenspanisolatie 
van een niet-absorberend isolerend materiaal (bijv. steen 
of minerale wol). Vervolgens breng de onderlaag aan, b.v. 
pro clima SOLITEX MENTO 3000.

Randvoorwaarden 

DAS APLA NO 0,50 con nect dient met de be druk te zij de 
naar de ver wer ker wij zend te wor den aan ge bracht. De ze 
kan strak over langs en dwars op de dra gen de con struc tie, 
bijv. de span ten, vol vlaks op een vak iso la tie wor den 
aan ge bracht. Om de vor ming van con dens vocht te 
voor ko men, dient de in bouw van de bo ven iso la tie met een 
na de lucht dich te ver lij ming van DAS APLA NO 0,50 
con nect te wor den uit ge voerd. Dit geldt in het bij zon der 
bij werk zaam he den in de win ter. Lucht dich te ver lij min gen 
zijn al leen re a li seer baar op plooi vrij aan ge brach te 
dam p rem men. 

Te ho ge re la tie ve lucht voch tig heid (bijv. tij dens de 
bouw fa se) door mid del van con se quent en per ma nent 
ven ti le ren snel af voe ren. Af en toe stoot ven ti le ren is niet 
vol doen de, om gro te hoe veel he den, aan con struc tie ve 
oor za ken te wij ten voch tig heid snel uit het ge bouw af te 
voe ren. Zo no dig bouw dro gers op stel len.
Bo ven iso la tie van ge lij ke dik te als de tus sen spa n iso la tie 
van een niet-ab sor be rend iso le rend ma te ri aal (bijv. steen 
of mi ne ra le wol). Aan be ve lin gen van fa bri kan ten van 
iso la tie ma te ri a len kun nen af wij ken. In dat ge val gel den 
de aan be ve lin gen van de fa bri kant.

7

VerwerkingsvoorschriftVerwerkingsvoorschrift

Hotlines

Informatie- en bestelservice

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

Nederland
Tel.: +31 416 707 229 
info@gbs-benelux.eu 
www.greenbuildingsystems.nl
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Luchtdichting

Renovatie

Systeemvoordelen

Systeem DASATOP®DASATOP

Het damprem- en luchtdichtingsysteem DASATOP is speciaal ontwikkeld voor een snelle en eenvoudige Sub-and-Top- 
dakrenovatie van buitenaf. De baan is geoptimaliseerd om in het vak en over de kepers te worden geplaatst.

Voordelen

✔✔ Maxi ma le vei lig heid door Sub-and-Top-aan breng sys teem
✔✔ Geen lucht dich te aan slui tin gen op de span ten nood za ke lijk
✔✔ Geen bo ven iso la tie ver eist
✔✔ Bij zon der scheur vast door vlies ver ste vi ging: splijt niet en scheurt niet uit
✔✔ Lucht dich ting con form DIN 4108-7, SIA 180 en OE N ORM B 8110-2
✔✔ 4 we ken weers be sten dig

DASATOP
Snelle en gemakkelijke Sub-and- 
Top-dakrenovatie van buitenaf

KAFLEX post
Kabelmanchet voor plaatsing  
achteraf bij niet bereikbare 
kabeleinden 

Basisbouwstenen van het systeem Uitbreiding voor Detailoplossingen

ORCON F
Voor aansluitingen op aan- 
grenzende componenten

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

*Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur,
présentant un risque de toxicité par inhala-
tion, sur une échelle de classe allant de A+
(très faibles émissions) à C (fortes missions)

* Information sur le niveau d’émission de 
sub s tances volatiles dans l’air intérieur, 
présentant un risque de toxicité par 
inhalation, sur une échelle de classe allant 
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes 
missions)

TESCON PROFECT
Voorgeplooide 
hoekaansluitband
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Luchtdichting

Renovatie

Systeemvoordelen Systeemvoordelen

DASATOP

DASATOP FIX
Montagelijst voor veilige positio- 
nering van een Sub-and-Top 
saneringsdamprem 

Renovatie van buitenaf 

Als dakpannen en onderdak worden vernieuwd, is het tijd 
de isolatie en luchtdichting aan de actuele eisen aan te 
passen. Het voordeel bij de Sub-and-Top-plaatsing: de 
werkzaamheden kunnen volledig van buitenaf worden 
uitgevoerd. De bekleding aan ruimtezijde blijft behouden 
en gebruikers hoeven hun woonruimte tijdens de 
renovatie niet te ontruimen - wat juist bij werkzaamhed-
en aan huurpanden vaak een doorslaggevend criterium is.

Snel en veilig plaatsen 

De vochtigheidsvariabele renovatie-dampremmer pro 
clima DASATOP wordt in het Sub-and-Top-proces dwars 
op de bestaande bekleding aan ruimtezijde geplaatst en 
over de kepers naar het volgende veld geleid. Luchtdichte 

aansluiting en over de keperflanken met risico’s op fouten 
vervallen.
In de praktijk is het gunstig gebleken afzonderlijke folies 
in de vereiste breedte op rechte ondergronden van 
tevoren met elkaar te verlijmen. Op die manier is de 
luchtdichting zeer snel en gemakkelijk gemaakt.

Voordeel: bijzondere bescherming

Het intelligente vochtmanagement van de baan biedt 
bijzondere bescherming voor de constructie: aan ruim- 
tezijde in het vak geplaatst, beschermt deze de isolatie 
met een µd-waarde van max. 2 m tegen binnendringend 
vocht. Buiten op de kepers, op de koude kant van de 
constructie is deze met 0,05 m zo diffusieopen als een 
onderdakbaan en voert vocht uit dit bouwfysisch 
kritische bereik actief naar buiten af.

Oude waarden opnieuw beschermd

DASATOP wordt op de bestaande bekleding gelegd en over 
de kepers naar het volgende veld geleid.

Diffusierichting 
's winters

diffusieopen: droging

dampremmend: 
vochtbescherming

Bescherming van de isolatie tegen het doordrenken in de 
winter - tegelijkertijd optimale droogcondities boven de 
kepers.

Diffusierichting 
's zomers

diffusieopen: 
terugdroging

KAFLEX/ROFLEX
Buismanchet voor de veilige  
doorvoer van buizen

TESCON PRIMER RP
Voor snel en  
eenvoudig gronden 

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

Constructie
Details over Luchtdichting 
binnen met DASATOP  
KENNIS p. 270

Studie
Gedetailleerde informatie 
over de bouwfysische 
eigenschappen van warm-
te-isolaties vindt u in »Studie 
naar energietechnische 
renovatie van dakconstruc-
ties« KENNIS p. 66

Service

Green Building Systems

Telefoonnummer:
0416 707 229

Email:
info@gbs-benelux.eu 

Meer informatie

TESCON SANAPATCH
Zelfklevende patch voor verlijming op 
moeilijk toegankelijke plaatsen
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Luchtdichting

Renovatie

DASATOP

Toepassing 

De vol le dig weers be sten di ge re no va tie dam p rem pro cli ma 
DA S A TOP biedt de vol gen de toe pas sings mo ge lijk he den:

• bij uit stek ge schikt voor Sub-and-Top da reno va tie aan
de bui ten zij de, ge op ti ma li seerd voor plaat sing in het 
vak en over de ke pers

• In woon- en be drijfs ge bou wen met woon ge bruik in al le 
ruim ten, zo als woon- en slaap ruim ten, keu kens en
bad ka mers

• in bui ten diff u sie open con struc ties
• Bo ven iso la tie ook met PU-vlies la mi naat van af 50 mm 

mo ge lijk

Combinatiemogelijkheden

Op ti ma le vei lig heid voor con struc ties met het sys teem 
DA S A TOP is ge waar borgd bij:

• bui ten dak se iso la ties van ve zel vor mi ge iso la tie stoff en
• bui ten diff u sie open on der dak ba nen (bijv. van de 

SO LI TEX MEN TO fa mi lie), ook op be schot ten,
• hout ve zel- of MDF-on der dak ba nen 

Bo ven iso la tie is ook met min. 50 mm PU-dak iso la tie met 
vlies la mi naat mo ge lijk. Com bi na tie met iso la tie schuim-
stoff en dient al leen te ge schie den, wan neer:

• ge waar borgd is dat de con struc tie naar bui ten toe kan
uit dro gen.

• dit on der een schui ne dak ge schiedt, niet bij bo ven ste
eta ge vloe ren on der on ver warm de dak ruim ten.

pro cli ma DA S A TOP kan niet bij con struc ties wor den 
ge bruikt die aan de bui ten kant zijn voor zien van 
diff u sie dich te com po nent la gen.

4 Weken volledig weersbestendig

De pro cli ma DA S A TOP kan ter be scher ming van de 
con struc tie maxi maal 4 we ken aan de weers om stan dig-
he den wor den bloot ge steld. Let er op dat DA S A TOP geen 
af dich ting in de be te ke nis van een nood dak is. Vocht kan 
via de tac ker nie ten of an de re per fo ra ties (spij kers, 
schroe ven enz.) naar bin nen drin gen. Bij be woon de 
con struc ties of con struc ties die spe ci a le be scher ming 
ver ei sen is het aan bren gen van een ex tra af dek king aan 
te be ve len.

Gebruik vezelvormige isolatiematerialen

Op ti maal zijn ve zel vor mi ge iso la tie ma te ri a len. Om de 
vocht va ri a be le ei gen schap pen van DA S A TOP te kun nen 
la ten wer ken moet het vocht tot aan de dam p rem kun nen 
ko men. Diff u sie open iso la tie ma te ri aal ga ran deert dit en 
wordt daar om ge ad vi seerd. Bij in blaas iso la tie moet 
DA S A TOP op het vol le di ge op per vlak rus ten.
DA S A TOP kan ook met vlies be kle de iso la tie schuim stoff en 
als ex tra bo ven iso la tie (van een dik te van 50 mm) wor den 
ge com bi neerd, in dien de con struc tie aan de bui ten zij de 
diff u sie open is. Dit is ech ter al leen on der schui ne da ken 
mo ge lijk, niet bij bo ven ste eta ge vloe ren on der on ver-
warm de dak ruim ten.

Ontwerp- en constructie aanwijzingen

Ontwerp- en constructie aanwijzingen

Plaatsen onder de verdubbeling: In dien spant dia me ters 
moe ten wor den ver ruimd, wordt ge ad vi seerd om eerst 
DA S A TOP en ver vol gens de ver dub be ling in te bou wen. De 
lucht dich ting ligt op die ma nier bouw fy sisch gun stig op 
een gro te re af stand aan de war me zij de van de con struc tie.
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Ook te gebruiken bij constructies die aan de 
buitenzijde diffusieopen zijn 

Diff u sie open on der dak ba nen (bijv. SO LI TEX dak ba nen) 
be scher men de bouw com po nent tij dens de bouw fa se en 
waar bor gen de ver eis te wind dicht heid. De ze kun nen ook 
op vol le dig hou ten be schot ten wor den ge plaatst. 
Diff u sie open on der dak pla ten van hout de ri vaat kun nen in 
de ge wens te dik te aan de bo ven zij de van de span ten 
wor den toe ge voegd.

Gebruik diffusieopen binnenbekleding

Om het dro gen niet te be lem me ren die nen aan de bin nen- 
 zij de van de iso la tie geen diff u sier em men de la gen, zo als 
OSB- of ge laagd hou ten pla ten, te wor den aan ge bracht. 
Ge schikt zijn be kle din gen van gips pla ten, pro fiel schro ten 
of pleis ter la gen op diff u sie open draag vlak ken, zo als lich te 
hout wol pla ten.
Om de ba nen te gen UV-stra ling te be scher men zijn 
bin nen be kle din gen ver eist. Als de ze ont bre ken, bijv. op de 
vlie ring, moe ten de ze ach ter af wor den ge mon teerd.

Verhoogde ruimteluchtvochtigheid

De diff u sie weer stand van pro cli ma DA S A TOP werd op 
zo da ni ge wij ze ont wor pen dat bij ge brui ke lij ke bin nen-
lucht voch tig heid, ook in bad ka mers en keu kens, een 
be trouw ba re, dam p rem men de wer king is ge waar borgd. 
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 lang du ri ge ho ge re la tie ve lucht voch tig-
heid voor ko men.

Kwaliteitswaarborging

An ders dan bij het leg gen van ba nen van bin nen uit is de 
kwa li teits con tro le via de ver schil druk me tho de (bijv. met 
de pro cli ma WIN CON) bij het leg gen van ba nen van 
bui ten af al leen bij over druk mo ge lijk. Daar toe moet het 
in wen di ge van het ge bouw te vens met een ver ne ve lings-
ma chi ne wor den ver ne veld. Aan de bui ten zij de kun nen 
dan de met de lucht dicht heid ver band hou den de de tails 
wor den be ke ken. De ba nen die nen voor af gaand vol doen-
de me cha nisch te wor den be vei ligd. Ver lij min gen en 
aan slui tin gen moe ten om die re den zeer zorg vul dig 
wor den uit ge voerd. Een ge de tail leer de con struc tie plan-
ning, met na me de aan slui ting op de dak voe ten en de 
ge vel, en de uit voe ring daar van, zijn bij de dak re no va tie 
aan de bui ten zij de zeer be lang rijk.

Optimale droogcondities 

Bescherming door lage μd-waarde: Wanneer Sub-and-
Top-folies niet optimaal op de kepers liggen, kunnen er 
convectietunnels ontstaan. Deze vormen een bescher-
mingsrisico. Het is in de praktijk echter vaak niet mogelijk 
deze uit te sluiten. Voor het voorkomen van bouwschade 
is het daarom belangrijk dat de folies uiterst diffusieopen 
kunnen worden om ook grotere hoeveelheden vocht uit 
convectie snel te kunnen afvoeren.

Technische Hotline

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

Ontwerp- en constructie aanwijzingenOntwerp- en constructie aanwijzingen

gemiddelde µd-waarde bij verschillende vormen van vochtbelasting
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De variabele diffusieweerstand van DASATOP is optimaal 
ingesteld voor de snelle Sub-and-Top-plaatsing. 
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Voorbereiden 

Verwijder spitse objecten of objecten met scherpe randen 
(bijv. spijkers) die uit de binnenbekleding in het keperveld 
steken. Ondergrond schoonvegen, evt. stofzuigen en 
afnemen.

Banen overlappen 

De banen elkaar ca. 10 cm laten overlappen. De opge-
drukte markering dient daarbij als oriëntatie.

Baan aanbrengen 

Breng de baan horizontaal (dwars op de spanten/
plafondbalken) en volvlaks aan op de spantflanken en de 
ondergrond en druk deze goed sluitend in de hoeken.
Baan ca. 4 cm over aangrenzende bouwelementen heen 
leggen, zodat hier later een luchtdichte aansluiting 
mogelijk is.

Eventueel beschermvulling aanbrengen 

Plaats ter bescherming van DASATOP isolatiemateriaal 
met een stevige structuur in de vorm van een plaat op de 
aanwezige binnenbekleding. De dikte van de isolatie 
onder DASATOP is max. 1/3 van de totale isolatiedikte.

Overlapping verlijmen 

Ondergrond reinigen (droog, stof-, siliconen- en vetvrij), 
evt. verlijmingstest uitvoeren. Systeemkleefband TESCON 
VANA centrisch op de overlapping positioneren en stap 
voor stap onbelast en plooivrij verlijmen. Band stevig 
vastwrijven (PRESSFIX).

Aan de spant vastzetten 

Bevestig banen met de hardvezelstroken DASATOP FIX in 
het onderste gedeelte aan de spantflank. Gebruik overal 
bevestigingsstroken. Gemakkelijk bevestiging, bijv. met 
een nietpistool. Vermijd convectietunnels.

1

3

5

2

4

6

In de praktijk

Verlijm voor plaatsing de 
folies onderling op vlakke 
ondergronden met de vereiste 
breedte met  TESCON No.1 of 
 TESCON VANA. Afhankelijk 
van de geometrie van het te 
renoveren dak oppervlak 
dienen de folies vervolgens in 
de lengterichting of dwars te 
worden geplaatst. 

Verwerkingsvoorschrift

Verwerkingsvoorschrift

TESCON VANA
Allround-kleefband 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



… en de isolatie is perfectwww.proclima.com

SYSTEMEN

21

Luchtdichting

Renovatie

DASATOP

Aansluiting op gladde, niet-minerale onder- 
gronden 

(bijv. houtderivaatplaten) eveneens met systeemkleefband 
TESCON VANA. Band in het midden positioneren, staps - 
gewijs onbelast en plooivrij verlijmen en stevig aanwrijven.

Aansluiting op ruwe of minerale ondergronden 

Reinig de ondergrond. Lijmrups d=5 mm van systeem-lijm 
ORCON F aanbrengen, bij zeer ruwe oppervlakken evt. 
meer. DASATOP met een uitzettingslus in de lijmlaag 
leggen. De lijm daarbij niet geheel plat drukken.

7 8

VerwerkingsvoorschriftVerwerkingsvoorschrift

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

Aansluiting op kabels en buizen 

KAFLEX resp. ROFLEX dichtingsmanchet over de kabel of 
buis trekken en op DASATOP verlijmen. De kabelmanchet-
ten zijn zelfklevend. Buismanchetten met TESCON VANA 
op de baan verlijmen.

Vakisolatie en onderlaag 

Breng tot slot de isolatie en de onderlaag aan, bijv. pro 
clima SOLITEX. Aanbrenging van bovenisolatie op de 
spanten is optioneel mogelijk, maar niet noodzakelijk.

9 10
KAFLEX en ROFLEX 
Veilige doorvoer van kabels  
en buizen

Randvoorwaarden 

DA S A TOP dient met de be druk te zij de naar de ver wer ker 
wij zend te wor den aan ge bracht. DA S A TOP kan strak 
over langs en dwars op de dra gen de con struc tie, bijv. de 
span ten, wor den aan ge bracht. Het ge wicht van het 
iso la tie ma te ri aal moet door ge schik te bin nen be kle din gen 
of dwars lat ten op een af stand van max. 25 cm wor den 
op ge no men.
Om de vor ming van dooi wa ter te ver mij den dient de 
in bouw van de iso la tie met een te wor den uit ge voerd na 
de lucht dich te ver lij ming van DA S A TOP. Dit geldt met 
na me bij werk zaam he den in de win ter.
DA S A TOP mag uit slui tend op dro ge bouw lo ca ties wor den 
ge bruikt. In dien bij re no va tie stuc- of es trik werk zaam he-
den wor den uit ge voerd, moe ten de ze ver voor het 
in bou wen van DA S A TOP zijn af ge slo ten.
Lucht dich te ver lij min gen zijn al leen re a li seer baar op 
plooi vrij aan ge brach te dam p rem men.

Aanvullend advies voor inblaasisolatie 

Bij toe pas sing van in blaas iso la tie moet DA S A TOP vol vlaks 
op de bin nen be kle ding lig gen. 

Bevestiging

• De ba nen moe ten met over lap pin gen van min stens 
10 cm wor den aan ge bracht.

• Be ves ti ging van de ba nen aan de zij kant aan de ke pers
met ca. 3 mm dik ke en 40 mm bre de har de ve zel- of
mul ti plex stro ken. Fixeer de stro ken met min. 10 mm
bre de en 15 mm lan ge be ves ti gings klem men.

• De be ves ti gings af stand mag max. 10 tot 15 cm zijn.
be tra gen.

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

Service
Green Building Systems
Telefoonnummer:
0416 707 229
Email:
info@gbs-benelux.eu
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DB+ Systeem DB+

Het dampremmend- en luchtdichtingsysteem met vochtvariabele damprem van bouwpapier, natuurlatexlijm en kleef-
band. 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.

Voordelen

✔✔ Ui s te ken de be scher ming te gen bouw scha de en schim mel
✔✔ Voor dak, dak hel ling, wand, pla fond en vloer
✔✔ Lucht dich ting con form DIN 4108-7, SIA 180 en OE N ORM B 8110-2
✔✔ Een vou dig te ver wer ken, ui terst scheur vast dank zij wa pe ning
✔✔ Com pleet lucht dich tings sys teem met al le ver bin dings mid de len
✔✔ Op scha de lij ke stoff en ge con tro leerd

*Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur,
présentant un risque de toxicité par inhala-
tion, sur une échelle de classe allant de A+
(très faibles émissions) à C (fortes missions)

* Information sur le niveau d’émission de 
sub s tances volatiles dans l’air intérieur, 
présentant un risque de toxicité par 
inhalation, sur une échelle de classe allant 
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes 
missions)

KAFLEX post
Kabelmanchet voor plaatsing  
achteraf bij niet bereikbare 
kabeleinden 

Uitbreiding voor Detailoplossingen

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

DB+
Gewapende damprem- en 
luchtdichtingsbaan van vocht- 
variabel bouwpapier 

UNI TAPE
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

Basisbouwstenen van het systeem

TESCON PROFECT
Voorgeplooide 
hoekaansluitband
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DB+

Een bewezen principe 

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 vier- 
kante meter, ook in bouwfysische veeleisende constructies.
DB+ werkt volgens het principe van het klimaatgeregelde 
membraan: in een winters klimaat is de baan diffusie-
dichter (µd-waarde ca. 4 m) en beschermt de constructie 
tegen intredend vocht.
In een zomers klimaat wordt deze, indien nodig, diffusie- 
opener (µd-waarde ca. 0,6 m) en biedt een groot terug- 
drogingspotentieel. Op die manier ontstaat ook bij 
onvoorzien intredend vocht uit convectie, flankendiffusie 
of vocht uit bouwmaterialen een hoge bescherming voor 
de constructie.

Bescherming door vochtvariabelheid 

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 vochtbelasting te compenseren. Bij 
constructies met platte en shingledaken geniet deze de 
voorkeur.

De beste koppeling van zekerheid en ecologie
Tip
Kuipvormige inbouw is ook 
mogelijk met pro clima 
INTESANA. Bij renovatie van 
een plat dak, dat later buiten 
diffusiedicht wordt gemaakt, 
biedt INTESANA duidelijk 
meer betrouw baarheid dan 
DB+.

Constructie
Details over Luchtdichting 
binnen met DB+  
KENNIS p. 270

Studie
Gedetailleerde informatie 
over de bouwfysische 
eigenschappen van warm-
te-isolaties vindt u in »Studie 
naar energietechnische 
renovatie van dakconstruc-
ties« KENNIS p. 66

Service
Green Building Systems

Telefoonnummer:
0416 707 229

Email:
info@gbs-benelux.eu

Meer informatie

KAFLEX/ROFLEX
Buismanchet voor de veilige  
doorvoer van buizen

TESCON PRIMER RP
Voor snel en  
eenvoudig gronden 

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

Terugdroging 
in de zomer

Bescherming 
in de winter

gemiddelde µd-waarde bij verschillende vormen van vochtbelasting
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Betrouwbaarheid, kwaliteit en geschiktheid 
officieel bevestigd 

Algemene bouwvergunning van het Duitse instituut DIBt

✔ Algemene bouwvergunning van het Duitse instituut DIBt
✔ Vochtvariabele luchtdichtingsfolies met DIBt-goedkeuring voor een

diffusiedichte constructie buiten volgens DIN 68800-2
✔ Voor vlakke, metalen of groene daken, grinddaken en diffusiedichte

schuine dakconstructies
✔ Gebruiksklasse 0, zonder chemische houtconserveringsmiddelen
✔ Betrouwbaar, extern bewaakte werking en kwaliteit

Vochtvariabele luchtdichtingsfolies met 
DIBt-goedkeuring voor een diffusiedichte 
constructie buiten volgens DIN 68800-2
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Toepassing 

De dam p rem- en lucht dich tings baan pro cli ma DB+ kan 
als bin nen be gren zing van de ther mi sche iso la tie wor den 
toe ge past:

• Voor dak, wand, pla fond en vloer
• Bij re no va tie van bui ten af: 

Kuip vor mi ge in bouw in het spant vak
• In woon- en be drijfs ge bou wen met niet blij vend

ver hoog de ruim te lucht voch tig heid
• In woon- en be drijfs ge bou wen met woon ge bruik in 

al le ruim ten, zo als woon- en slaap ruim ten, keu kens en
bad ka mers

• In bui ten diff u sie open even als in bui ten diff u sie dich te 
con struc ties

• Bij ho ge ei sen aan de ruim te lucht kwa li teit

Gebruik vezelvormige isolatiematerialen

Om de vocht va ri a be le ei gen schap pen van de DB+ 
op ti maal tot hun recht te la ten ko men, moet vocht naar 
de dam p rem kun nen trek ken. Bij diff u sie open ther mi sche 
iso la tie ma te ri a len, zo als cel lu lo se, vlas, hen nep, hout ve-
zel, mi ne ra le wol, etc. is dat ge ga ran deerd en de ze zijn 
om die re den aan te be ve len. Het ge wicht van het 
iso la tie ma te ri aal moet door ge schik te bin nen be kle din gen 
of dwars lat ten op een af stand van max. 65 cm wor den 
op ge no men.

Gebruik bij constructies die aan de buitenzijde 
diffusiedicht zijn volhouten beschotten

In bui ten diff u sie dich te con struc ties mo gen on der de 
dak iso la tie geen hout de ri vaat pla ten (bijv. OSB- of 
ge laag de pla ten) wor den toe ge past. Het ge bruik van 
vol hou ten be schot ten is mo ge lijk.
Bij be schot ten van hout de ri vaat pla ten dient het sys teem 
IN TE S A NA te wor den toe ge past.

Gebruik diffusieopen binnenbekleding

Om vocht va ri a be le dam p rem men hun vol le wer king te 
la ten ont plooi en, mo gen er aan de bin nen zij de van de 
ther mi sche iso la tie geen diff u sier em men de la gen zo als 
- zo als OSB- of ge laag de pla ten - wor den aan ge bracht.
Ge schikt zijn be kle din gen van gips pla ten, pro fiel schro ten 
of pleis ter la gen op diff u sie open draag vlak ken, zo als lich te 
hout wol pla ten.

Bescherm het luchtdichtingsvlak

Zijn er geen bin nen be kle din gen ge pland, dient de baan 
te gen lang du ri ge zon ne stra ling te wor den be schermd. Op 
vlak ken zon der di rec te in wer king van zon licht kan 
daar voor de pro cli ma IN TE S A NA wor den toe ge past. De ze 
heeft een ver hoog de UV-be scher ming en biedt een ho ge 
be scher ming te gen me cha ni sche be scha di gin gen.

De correcte inbouw

Om de vor ming van dooi wa ter te ver mij den dient de 
dam p rem- en lucht dich tings laag di rect na het in bou wen 
van mat- of plaat vor mi ge iso la ties te wor den af ge werkt.
In blaas iso la ties die nen on mid del lijk na de lucht dich te 
ver lij ming van de baan te wor den in ge bracht.
Daar bij zo no dig stap voor stap te werk gaan. Dit geldt 
met na me bij werk zaam he den in de win ter. Te ho ge 
re la tie ve lucht voch tig heid snel en con se quent af zui gen. 
Evt bouw dro ger plaat sen!

Verhoogde ruimteluchtvochtigheid

De diff u sie weer stand van DB+ is zo da nig in ge steld dat 
ook bij ho ge re ruim te lucht voch tig heid een toe rei ken de 
be scher ming van het bouw ele ment is ge waar borgd. De ze 
kan bijv. op tre den door con struc tie ve oor za ken of door 
een kort ston dig ho ge re lucht voch tig heid, bijv. in 
bad ka mers of keu kens. 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 wor den 
lang du ri ge ho ge re la tie ve lucht voch tig he den (LF) 
ver me den.

Ontwerp- en constructie aanwijzingen

Ontwerp- en constructie aanwijzingen
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De 60/2-regel

In nieuw bouw, keu kens en bad ka mers is spra ke van een 
ho ge re lucht voch tig heid. De diff u sie weer stand van een 
dam p rem dient zo da nig te zijn in ge steld dat ook bij een 
ge mid del de lucht voch tig heid van 60% een diff u sie weer-
stand (sd-waar de) van 2 m wordt ge re a li seerd. In dat ge-
val is de con struc tie in vol doen de ma te te gen vocht in tre-
ding van uit de ruim te lucht en te ge hn schim mel vor ming 
be schermd. DB+ vol doet aan de ei sen van de 60/2-re gel.

De 70/1,5-regel

Tij dens de bouw fa se, wan neer wan den ge pleis terd of 
es trik werd aan ge bracht, heerst in het ge bouw een zeer 
ho ge re la tie ve lucht voch tig heid. De sd-waar de van een 
dam p rem dient bij 70 % ge mid del de re la tie ve lucht voch-
tig heid 1,5 m te be dra gen, om de con struc tie te gen een 
te ho ge vocht in drin ging van uit het kli maat van de 
bouw plaats en te gen schim mel vor ming te be scher men. 
Voor al bij hout de ri vaat pla ten op de bui ten kant van de 
con struc tie is een ho ge be scher ming te gen voch tig heid 
nood za ke lijk. DB+ vol doet aan de ei sen van de 70/1,5- 
re gel.

Kwaliteitswaarborging

An ders dan bij het leg gen van ba nen van bin nen uit is de 
kwa li teits con tro le via de ver schil druk me tho de (bijv. met 
de pro cli ma WIN CON) bij het leg gen van ba nen van 
bui ten af al leen bij over druk mo ge lijk. Daar toe moet het 
in wen di ge van het ge bouw te vens met een ver ne ve lings-
ma chi ne wor den ver ne veld. Aan de bui ten zij de kun nen 
dan de met de lucht dicht heid ver band hou den de de tails 
wor den be ke ken. De ba nen die nen voor af gaand vol doen-
de me cha nisch te wor den be vei ligd. Ver lij min gen en 
aan slui tin gen moe ten om die re den zeer zorg vul dig 
wor den uit ge voerd. Het ge de tail leer de, con struc tie ve ont-
werp, met na me de aan slui ting op dak go ten en ge vel, 
als me de hun uit voe ring zijn bij de dak re no va tie van af de 
bui ten kant ui terst be lang rijk.

Goedkeuring

De huidige norm DIN 68800-2 vereist bij »constructie-
principes voor buiten gebruikte bouwelementen waarbij 
aan de voorwaarden van gebruiksklasse 0 wordt voldaan« 
(zie DIN 68800-2, sectie 7) een officieel bouwkundig 
bewijs van toepasbaarheid voor vochtvariabele diffusie-
remmende lagen die aan de binnenzijde worden 
toegepast.
DB+ van pro clima beschikt over de vereiste algemene 
bouwvergunning van het Duitse Institut für Bautechnik 
(met goedkeuringsnummer Z-9.1-852). Het mag dus 
worden toegepast bij constructies die aan de buitenzijde 
diffusieopen zijn, maar ook bij bouwelementen met aan 
de buitenzijde diffusiedichte bouwlagen, zoals metalen 
dakplaten of afdichtingsfolies op beplankingen. De 
bouwelementen kunnen dus zoals voorgeschreven zonder 
verdere chemische houtconserveringsmiddelen worden 
verwezenlijkt. De duurzaamheid van de vochtvariabiliteit 
is bovendien onafhankelijk aangetoond met versnelde 
verouderingstests.
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Ontwerp- en constructie aanwijzingenOntwerp- en constructie aanwijzingen

Opmerking

Het toepassingsgebied is 
afhankelijk van de hoogte-
ligging en de constructie-
opbouw. Zie hiervoor 
KENNIS pagina 63 p.
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1a

2

4a

Ondergrond reinigen 

Reinig de ondergrond. Met een handveger afvegen, evt. 
stofzuigen en afwissen.

Baan aanbrengen 

Rol de baan uit evenwijdig aan de spant, vervolgens de 
baan uitrichten, 3-4 cm langs de spantflank omhoog 
leiden en met een hulplat goed aansluitend in de hoeken 

drukken. Vermijd convectietunnels. Baan ca. 4 cm over 
aangrenzende bouwelementen heen leggen, zodat hier 
later een luchtdichte aansluiting mogelijk is.

Voorbereiden 

Verwijder spitse objecten of objecten met scherpe randen 
(bijv. spijkers) die uit de binnenbekleding in het keperveld 
steken. Ondergrond schoonvegen, evt. stofzuigen en 
afnemen.

Eventueel beschermvulling aanbrengen

Plaats ter bescherming van DB+ plaatvormig isolatiema-
teriaal met een stevige structuur op de aanwezige 
binnenbekleding. De dikte van de isolatie onder DB+ is 
max. 1/3 van de totale isolatiedikte.

1b

3

4b

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 folies mogen niet worden 
blootgesteld aan regen. Het 
leggen van DB+ buitenshuis 
wordt daarom alleen 
geadviseerd bij stabiele 
weerscondities of extra 
beschermingsmaatregelen.

Verwerkingsvoorschrift

Verwerkingsvoorschrift
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Aan de spant vastzetten 

Baan met min. 10 mm brede en min. 8 mm lange 
verzinkte Tacker-nieten op een afstand van 10 - 15 cm 
bevestigen. De los meegeleverde hulplat is bestemd als 
steunpunt voor nietpistolen en beschermt de baan tegen 
beschadigingen.

Luchtdicht op de spant verlijmen 

Ondergrond reinigen (droog, stof-, siliconen- en vetvrij). 
Ultrafijn stof kan worden gebonden met TESCON PRIMER 
RP. Bij ruwgezaagde spanten lijmrups d=5 mm systeem- 
lijm ECO COLL aanbrengen (bij zeer ruwe oppervlakken zo 

nodig meer) en de baan hierin verlijmen. Bij geschaafde 
spanten systeem-kleefband UNI TAPE Band in het midden 
positioneren, stap voor stap onbelast en plooivrij 
verlijmen en stevig aanwrijven (PRESSFIX).

Aansluiting op gladde kepers

Maak de aansluiting op gladde kepers met het universele 
kleefband UNI TAPE. Plaats het kleefband in het midden 
en verlijm dit stapsgewijs. Druk de band stevig aan. De 
ondergrond moet geschikt zijn voor het verlijmen. Evt. 
afvegen, afwissen of stofzuigen. Het fijnste stof kan  
worden gebonden met pro clima  TESCON PRIMER RP.

Eventuele baanoverlappingen

De banen elkaar ca. 10 cm laten overlappen. Systeem-
kleefband UNI TAPE centrisch op de overlapping 
positioneren en stap voor stap onbelast en plooivrij 
verlijmen. Band stevig vastwrijven (PRESSFIX).

6a

6b 7

5

8

VerwerkingsvoorschriftVerwerkingsvoorschrift

ECO COLL
Natuurlatexlijm voor verbindingen 
met aangrenzende minerale of 
ruwe bouwelementen

UNI TAPE
Universele kleefband 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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meer. DB+ met een uitzettingslus in de lijmlaag leggen. 
De lijm daarbij niet geheel plat drukken.

Aansluiting dakvoet 

De aansluiting op de dakgoot geschiedt analoog aan de 
aansluiting op de dakrand.

Aansluiting buis 

Buismanchetten met TESCON VANA op de baan verlijmen.

Aansluiting op kabels en buizen 

KAFLEX resp. ROFLEX dichtingsmanchet over kabel of buis 
trekken en op DB+ verlijmen. De kabelmanchetten zijn 
zelfklevend.

Vakisolatie en onderlaag 

Breng tot slot de isolatie en de onderlaag aan, bijv.  
pro clima SOLITEX MENTO 3000. Aanbrenging van boven- 
isolatie op de spanten is optioneel mogelijk, maar niet 
noodzakelijk.

Vervolg Verwerkingsvoorschrift

Verwerkingsvoorschrift

KAFLEX en ROFLEX 
Veilige doorvoer van kabels  
en buizen 11

13 14

10

12

Aansluiting dakrand 

Breng op ruwe muurkappen eerst een gladde laag aan. 
Reinig de ondergrond. Lijmrups d=5 mm van systeemlijm 
ECO COLL aanbrengen, bij zeer ruwe oppervlakken evt. 

9
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Randvoorwaarden 

DB+ kan zo wel met de be druk te als met de on be druk te 
zij de naar de ver wer ker wij zend te wor den aan ge bracht. 
DB+ mag niet strak ge span nen wor den aan ge bracht. Het 
ge wicht van het iso la tie ma te ri aal moet door ge schik te 
bin nen be kle din gen of dwars lat ten op een af stand van 
max. 65 cm wor den op ge no men.
Lucht dich te ver lij min gen zijn al leen re a li seer baar op 
plooi vrij aan ge brach te dam p rem men. Te ho ge re la tie ve 
lucht voch tig heid (bijv. tij dens de bouw fa se) door mid del 
van con se quent en per ma nent ven ti le ren snel af voe ren. 
Af en toe stoot ven ti le ren is niet vol doen de, om gro te 
hoe veel he den, aan con struc tie ve oor za ken te wij ten 
voch tig heid snel uit het ge bouw af te voe ren. Zo no dig 
bouw dro gers op stel len.
Om de vor ming van con den sa tie vocht te voor ko men, 
dient het in bou wen van de iso la tie on mid de lijk na de 
lucht dich te ver lij ming van DB+ te ge schie den. Dit geldt 
in het bij zon der bij werk zaam he den in de win ter.
De ba nen mo gen niet wor den bloot ge steld aan re gen of 
dauw. Het aan bren gen van DB+ aan de bui ten zij de wordt 
daar om al leen ge ad vi seerd bij sta bie le weers con di ties of 
wan neer ex tra be scher men de maat re ge len wor den 
ge troff en.

Aanvullend advies voor inblaasisolatie 

DB+ kan ook als be gren zen de laag voor al le soor ten 
in blaas iso la tie die nen. Een wa pe ning zorgt voor een ho ge 
scheur vast heid bij het in bla zen.
Wan neer de ba nen dwars ten op zich te van de draag con-
struc tie wor den ge legd, of bij kop voe gen, dient er di rect 
on der de lucht dicht ver lijm de baan o ver lap ping een 
steun lat te zit ten om trek be las ting op de lijm ver bin ding 
te voor ko men.
Als al ter na tief kan de kleef band op de over lap ping ex tra 
met dwars lo pen de kleef band stro ken op een af stand van 
tel kens 30 cm wor den ge borgd.

VerwerkingsvoorschriftVerwerkingsvoorschrift

Hotlines

Informatie- en bestelservice

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

Nederland
Tel.: +31 416 707 229 
info@gbs-benelux.eu 
www.greenbuildingsystems.nl
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SANTA Systeem SANTA

Dam prem be hang voor na der hand se ver ho ging van de diff u sie weer stand van bouw ele men ten. Wordt er ach ter af  
geïso leerd (bijv. met in blaas iso la tie), kan met het dam prem be hang SAN TA de diff u sie weer stand van bin nen be kle din gen 
wor den ver hoogd.

Voordelen

✔✔ Snel le, na der hand se ver ho ging van de diff u sie weer stand
✔✔ Be scher ming te gen bouw scha de en schim mel vor ming voor dak, dak hel ling, wand en pla fond
✔✔ Met rauh fa ser-look (SAN TA DT) of glad als on der be hang (SAN TA UT)

Toepassing 

In ver bouw de en be woon de dak ruim ten met een in tac te 
bin nen be kle ding maar een la ge iso la tie is de ener ge ti sche 
re no va tie door op vul len van de hol le vak ken met in blaas-
iso la tie stoff en ge mak ke lijk uit voer baar. De bin nen be kle ding 
en het dak be schot blij ven daar bij on aan ge tast.
De be no dig de diff u sie weer stand van de con struc tie kan 
met mi ni ma le in span ning wor den ge re a li seerd met een 
re no va tie be hang op de be staan de bin nen be kle ding.
Het dam prem be hang pro cli ma SAN TA wordt ge woon op 
de be staan de lucht dich te bin nen be kle ding ge lijmd en zorgt 
voort aan voor de nood za ke lij ke be scher ming in iso la tie-
con struc ties.

Isoleren van holle ruimten

Als de iso le ren de wer king van be staan de con struc ties 
wordt ver be terd door in blaas iso la tie stoff en (bijv. cel lu- 
 lo se), wordt door gaans de ruim te tus sen de aan we zi ge 
iso la tie en de on der dak baan vol le dig op ge vuld. Voch tig-
heid die door de diff u sie open bin nen be kle din gen in de 
con struc tie door dringt, wordt nu lang za mer naar bui ten 
af ge voerd.
Bij diff u sie dich te bi tu men on der la gen kan dat lei den tot 
een zeer hoog, on toe laat ba re con den saat ver lies, wat 
bouw scha de tot ge volg zou heb ben. Het sa ne rings be hang 
pro cli ma SAN TA werkt bij der ge lij ke con struc ties als 
dam prem ni veau en be schermt te gen de vor ming van 
dauw wa ter en de daar uit voort vloei en de bouw scha des en 
schim mel.
Er zijn twee va ri an ten le ver baar: SAN TA DT met een gro ve 
rauh fa ser struc tuur of het on der be hang SAN TA UT met 
glad op per vlak. 

Verwerkingsaanwijzingen

Om pro cli ma SAN TA DT en SAN TA UT goed te la ten 
wer ken en de warm te-iso la tie effi  ciënt te gen bouw scha-
de en schim mel vor ming te be scher men, dient te wor den 
ge let op de vol gen de pun ten:

Binnenbekleding moet luchtdicht zijn

pro cli ma SAN TA neemt de wer king van de dam p rem over. 
Om de lucht dich ting te ga ran de ren, wat een voor waar de 

is voor een iso la tie con struc tie ter voor ko ming van bouw- 
 scha de, dient de on der grond van bijv. gips pla ten of 
stuc werk op hout wol len, lich te bouw pla ten (He ra klith) 
per ma nent elas tisch en zon der gleu ven aan te slui ten op 
de aan gren zen de com po nen ten.
Let op: wan neer SAN TA wordt ver wij derd en niet pas send 
wordt ver van gen, kan dit lei den tot bouw scha des in de 
iso la tie con struc tie.

Gleuven in de ondergrond afdichten

De on der grond (pla ten of pleis ter werk) waar op het dam p-
rem mend be hang wordt aan ge bracht, moet lucht dicht 
zijn. Aan we zi ge voe gen moe ten wor den af ge dicht. 
Let er tij dens ge bruik op dat de ze voe gen elas tisch 
af ge dicht blij ven. Stop con tac ten en ka bel door voe ren 
moe ten even eens lucht dicht wor den aan ge bracht om te 
voor ko men dat er door con vec tie vocht bin nen dringt.

Ondergrond en lijm

Het voor be rei den van de on der grond dient vol gens de 
tech ni sche voor schrif ten voor be hang werk zaam he den 
(BFS, bij la ge met toe lich tin gen, nr. 16) te ge beu ren. Dit 
be te kent in het bij zon der dat de on der grond droog, 
ste vig, ge lijk ma tig ab sor be rend, schoon, glad en vol - 
doen de egaal moet zijn voor de be oog de wand be kle ding. 
Af han ke lijk van de ge ko zen wand be kle ding kun nen er 
even tu eel ex tra voor be rei den de maat re ge len no dig zijn:
• Ver wij der oud be hang en niet-hech ten de verfl a gen.
• Sterk ab sor be ren de on der gron den moe ten met een 

voor be hang werk ge schik te grond laag wor den 
be han deld, zo dat ze een ge mid deld ab sorp tie ver mo gen 
krij gen. Bij gips pla ten bijv. »Me ty lan Uni ver sal 
Grun die rung«.

• De grond laag mag de on der grond nooit af slui ten.

Be hang lijm: ge bruik al leen kant-en-kla re dis per sie lij men 
met een la ger wa ter ge hal te (bijv. »Me ty lan Ova lit TM«, 
voor heen »Ova lit T«) van de fir ma Hen kel. Met sterk 
kle ven de plak sel pro duc ten kan geen goed be han gresul-
taat wor den be haald. 
Voor ver lij ming op zwak ab sor be ren de on der gron den is 
het kleef mid del »Me ty lan Ova lit VB« (voor heen:  
»Ova lit V«) ge schikt.

Het bestand: vaak biedt een 
holle ruimte de mogelijkheid 
voor isolatie achteraf. 

Nieuw: het vak werd opgevuld 
met inblaasisolatie. De venti-
latieruimte vervalt. SANTA op 
de binnenbekleding zorgt voor 
bescherming. 
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SANTA

Verwerking

Lijm aan bren gen:
strijk de ba nen af zon der lijk en ge lijk ma tig in. Let er bij 
het plooi en van de lus sen op dat de ze niet knik ken. Het is 
ook mo ge lijk om de wand kleef tech niek toe te pas sen. 
In we ken is niet no dig. 

Vast plak ken:
plaats de ba nen lood recht en ver lijm ze met de na den 
te gen el kaar (niet over lap pend). Druk de ba nen zon der 
lucht blaas jes aan met een be hang bor stel of -rol ler. De 
na den kun nen bij moei lij ke on der gron den wor den 
aan ge drukt met een vlak ke naad rol ler.

De vol gen de laag aan bren gen:
het on der be hang pro cli ma SAN TA UT is ge schikt om over- 
heen te be han gen. Op het on der be hang mo gen uit slui-
tend wand be kle din gen wor den ge bruikt waar bij het 
kleef mid del aan de bui ten kant (ka mer zij de) kan dro gen. 
Het is ook mo ge lijk om op het on der be hang vlies wand - 
 be kle din gen te ge brui ken, waar van de fa bri kant uit druk-
ke lijk ver meldt dat de ze droog kun nen wor den ver wij derd. 
Dro ge ver wij de ring kan in som mi ge ge val len ech ter tot 
een be scha di ging van het SAN TA UT-op per vlak lei den.
Voor waar den voor een goe de, dro ge ver wij de ring met zo 
min mo ge lijk be scha di gin gen zijn:
• de ver wer king van SAN TA UT vindt op een voor

be han gen ge schik te on der grond plaats
• er wordt een vol doen de sterk kleef mid del ge bruikt om

de SAN TA UT op de on der grond te be ves ti gen
• de SAN TA UT-ver lij ming is vol le dig ge droogd
• er is voor het uit ein de lij ke be han gen een ge schikt 

kleef mid del ge bruikt voor vlies wand be kle din gen die 
droog kun nen wor den ver wij derd, zo als »Me ty lan 
di rect« (meng ver hou ding 1:20) of »Me ty lan TG Po wer 
Gra nu lat plus« of zon der dis per sie toe voe gin gen (zo als 
»Me ty lan Ova lit TM«).

• er is een vlies wand be kle ding ge bruikt waar van is 
ge spe ci fi ceerd dat de ze droog kan wor den ver wij derd

Het is mo ge lijk om ster ke re kleef mid de len, bijv. voor het 
ver lij men van zwaar de re wand be kle din gen, te ge brui ken. 
Het is dan ech ter niet meer mo ge lijk om de wand be kle-
ding nog droog te ver wij de ren. 
Als er een om keer baar kleef mid del wordt ge bruikt, is nat 
ver wij de ren nog wel mo ge lijk. Af han ke lijk van de ver eis te 
hoe veel heid vocht kan dit ech ter ook het SAN TA 
UT-opp per vlak be scha di gen.

Isolatiemateriaal snel inblazen

Om de vor ming van con den sa tie vocht te ver mij den dient 
de in blaas iso la tie on mid del lijk na resp. vóór het aan bren-
gen van het dam prem be hang te wor den aan ge bracht. 
Daar bij zo no dig stap voor stap te werk gaan. Dit geldt 
met na me bij werk zaam he den in de win ter. Een ver hoog-
de rel. lucht voch tig heid dient snel en con se quent te 
wor den ge ven ti leerd.

Planningsaanwijzingen

Om het bouw scha de pre ven tie po ten ti eel van de pro cli ma 
SAN TA maxi maal te kun nen be nut ten, dient u op de 
vol gen de pun ten te let ten

Vezelvormig isolatiemateriaal gebruiken

De bij zon de re be scher ming van het dam prem be hang  
pro cli ma SAN TA ont staat door het te rug dro gen in een 
zo mers kli maat. Om de voch tig heid naar de dam p rem te 
la ten trek ken, zijn diff u sie open, ve zel ach ti ge ther mi sche 
iso la tie stoff en, zo als cel lu lo se, vlas, hen nep, hout ve zel, 
steen- of mi ne ra le wol, enz. aan te be ve len Het ge wicht 
van het iso la tie ma te ri aal moet wor den ope no men door 
de bin nen be kle ding.

Ook toe te passen bij dichte onderdaken

De pro cli ma SAN TA kan in com bi na tie met diff u sie open 
on der dak ba nen en diff u sie dich te on der da ken wor den 
toe ge past Bui ten be schot moet van mas sief hout zijn. Er 
mogen geen andere elementlagen (bijv. grint, groen, etc.) 
aan de bovenkant van de afdichtingsbaan aanwezig zijn. 
Voorkom schaduwwerking. Hout de ri vaat pla ten buiten (bv. 
OSB) zijn niet toe ge staan in com bi na tie met SAN TA.

Technische Hotline

Bij vragen over de geschik-
theid van pro clima SANTA 
voor specifieke constructies 
kunt u altijd contact opnemen 
met de technische hotline 
van pro clima:  
KENNIS pagina 429

wanneer SANTA wordt 
verwijderd en niet passend 
wordt vervangen, kan dit 
leiden tot bouwschades in 
de isolatieconstructie.

Let op

Constructie
Details over Luchtdichting 
binnen met SANTA   
KENNIS p. 270

Meer informatie
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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

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

Informatie- en bestelservice

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

Nederland
Tel.: +31 416 707 229 
info@gbs-benelux.eu 
www.greenbuildingsystems.nl




