
Verwerkingsaanwijzingen  

Verwerkingsstappen

Ondergronden

Ondergronden voor het verlijmen reinigen. Minerale oppervlakken (pleisterwerk of beton) kunnen iets vochtig zijn. Op bevroren ondergronden is verlijming niet
mogelijk. Er mogen geen afstotende stoffen op de te verlijmen materialen aanwezig zijn (bijv. vetten of siliconen). De materialen moeten voldoende
draagvermogen hebben – eventueel moet een mechanische borging (aandruk lat) worden gebruikt (bijv. bij afgevende ondergronden).

Een duurzame verlijming met kleefband TESCON VANA of TESCON No. 1 wordt gerealiseerd op alle pro clima banen, PE-, PA-, PP- en aluminiumfolies,
geschaafd en gelakt hout, harde kunststoffen of roestvrij metaal (bijv. buizen, ramen enz.) en harde houtderivaatplaten (spaan-, OSB-, BFU- en MDF-platen). 

Voor aansluitverlijming op ruwe ondergronden (bijv. ruw hout) of minerale ondergronden (bijv. pleisterwerk of beton) gebruikt u ORCON F, ORCON CLASSIC of
ORCON MULTIBOND. 

Er dient vanuit eigen verantwoordelijkheid te worden gecontroleerd, of de ondergrond geschikt is. Proefverlijmingen zijn aan te bevelen.

Randvoorwaarden

pro clima DA-S moet met de bedrukte zijde naar de verwerker toe te worden aangebracht.
De verlijmingen mogen niet op trek worden belast.
Aansluitlijm of kleefband stevig vastwrijven. Voor voldoende tegendruk zorgen. 

Luchtdichte verlijmingen zijn alleen realiseerbaar op plooivrij aangebrachte dampremmen. 
Te hoge relatieve luchtvochtigheid (bijv. tijdens de bouwfase) door middel van consequent en permanent ventileren snel afvoeren. 
Af en toe stootventileren is niet voldoende om grote hoeveelheden bouwvocht snel uit het gebouw af te voeren. Zo nodig bouwdrogers opstellen.

 

1. Aansluiting OSB-wand op vloerplaat met DA-S
Dubbele lijmrups aanbrengen.

 

2. Dampremstrook leggen
Vervolgens pro clima aansluitstrook DA-S aanbrengen en in de lijmlaag
drukken. 
De lijm niet helemaal plat drukken zodat bewegingen in de constructie nog
kunnen worden gecompenseerd.
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De getoonde informatie heeft betrekking op de huidige stand van
onderzoek en ervaringen uit de praktijk. Eventuele wijzigingen aan
aanbevolen constructies, verwerking en doorontwikkeling en de daarmee
gepaard gaande kwaliteitswijzigingen van de afzonderlijke producten
worden voorbehouden Wij informeren u graag over de actuele technische
kennisstand ten tijde van de installatie. 

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

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
D-68723 Schwetzingen
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
eMail: info@proclima.de 
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