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1. Tühimike täitmine
Täitke olemasolevate sarikate vahelised tühimikud täielikult soojustusega.. 
Kui mõni olemasolev soojustus on kergelt muljutud, valige uus sobiva
paksusega isoojustus ja kasutage seda olemasoleva soojustuskihi
tasandamiseks..

 

2. Rullige kangas lahti ja klammerdage
Paigaldage DASAPLANO 0,01 connect üle sarikate soojustuse peale ja
kinnitage vähemalt 10 mm laiuste ja 8 mm pikkuste tsingitud klambritega
10-15 cm vahemaa tagant niiskuse eest kaitstud ülekatte kohas. Pinnal
olevad klambrid tuleb katta teibiga, kui need jäävad otseselt
ilmastikumõjude kätte.
Kanga ülekate külgnevate detailide juures peab olema ca 4 cm, et saaks
hiljem õhupidavalt sulgeda.

 

3. Kangaste ülekate ja kleepimine
Paigaldage kangad ca 10 cm ülekattega.
Eemaldage samm-sammult eraldusribad ja liimige kangad omavahel kokku. 
Hõõruda ühendus PRESSFIX-ga kõvasti vastu aluspinda. Jälgida, et
vastusurve oleks piisav.

 

4. Otsaseina ühendus
Otsaseina müüritiste pealne esiteks siledaks krohvida.
Puhastage aluspind. Kandke peale süsteemi ühendusliim ORCON F liim (d =
vähemalt 5 mm), väga karedate pindade puhul isegi rohkem. 
Asetage kangas venimisvoldiga, (mis kompenseerib võimalikku liikumist)
liimi sisse, kuid ärge vajutage liimi päris lamedaks.

Versioon 20233 5. aprill 2023 Lk. 1 / 3



Raamtingimused

DASAPLANO 0,01 connect kangad sileda pinnaga (kirjadega) külg paigaldatakse paigaldaja suunas. Paigaldada pingule tõmmatult ja ilma läbirippeta
horisontaalselt (paralleelselt katuse harjaga)ja sarikate peale, mille vahed on täies ulatuses soojustatud. 

Kui DASAPLANO 0.01 connect on ilmastiku või näiteks vihma käes, tuleb kangad paigaldada risti vee äravoolu. See tagab ehitusdetailide parema kaitse niiskuse
eest.
Et hoida ära kondensatsioonivee teket, tuleks vahetult pärast õhupidava DASAPLANO 0,01 connect kleepimist paigaldada soojusisolatsiooni. Eriti kehtib see
talvel töötades.

Õhukindlaid liimühendusi on võimalik saavutada ainult voltideta paigaldatult. 

Ehituse käigus tekkinud suurem õhuniiskus tuleb ruumist järjepideva tuulutamise käigus välja ventileerida. Korraks õhutamine pole piisav, et suurt kogust
ehitustegevusest tingitud niiskust kiiresti välja ventileerida, vajadusel tuleb paigaldada ka õhukuivatid. 

Seestpoolt kipsplaatidega: 2:1 lahendus 
See tähendab 2/3 kiulist soojustusmaterjali kogu soojustuse paksusest sarikate vahel, siis DASAPLANO 0,01 connect ja lõpuks soojustada kanga pealne
vähemalt 1/3 puitkiudplaadiga. 
Lisaks võib paigaldada kaitseks SOLITEX MENTO katuse aluskattekanga.

 

5. Räästa ühendus
Lõika kangas sobivaks ja vii see ümber sarikate. 
Ühendage kangas ORCON F-ga sarikatele ülevalt ja külgedelt ning
müürivööle.
Teipige kangas ja sarika alune vuuk süsteemi ehitusteibiga TESCON VANA.
Sarikate ja TESCON VANA vahele võib kasutada ORCON F riba. 
Teipige nurgad TESCON VANA-ga. Vajadusel vana puit kruntida
TESCON PRIMER RP või TESCON SPRIMER-ga.

 

6. Ühendused kaablite ja torudega
Tõmmake tihendusmansetid KAFLEX ja ROFLEX läbi kaablite või torude,
pange vastu aluspinda ja kleepige vastu DASAPLANO-t. Kaablimansetid on
iseliimuvad. Kleepige torumansetid vett ärajuhtivalt aluspinnale
TESCON VANA abil.
Hõõruda ühendus PRESSFIX-ga kõvasti vastu aluspinda. Jälgida, et
vastusurve oleks piisav.

 

2:1-Renoveerimislahendus sisemise kipsplaadi või
puitkiudplaadil krohviga
St. 2/3 katuse kogu paksusest täidetakse olemasolevate sarikate vahe, mis
tahes kiulise soojusisolatsioonimaterjaligan, peale seda kaetakse
DASAPLANO 0,01 connect, lõpuks kaetakse vähemalt. 1/3 katuste
puitkiudplaadiga*).

Valikuliselt saab paigaldada katuste aluskatte SOLITEX tootesarjast. 

*) Puitkiudplaatide tootjate soovitused võivad erineda. Sel juhul kehtivad
tootja soovitused ja spetsifikatsioonid.

 

3:1-Renoveerimislahendus sisemise puitvooderdisega või
puitlaudisel krohviga
St. 3/4 katuse kogu paksusest täidetakse olemasolevate sarikate vahe, mis
tahes kiulise soojusisolatsioonimaterjaligan, peale seda kaetakse
DASAPLANO 0,01 connect, lõpuks kaetakse vähemalt. 1/4 katuste
puitkiudplaadiga*).

Valikuliselt saab paigaldada katuste aluskatte SOLITEX tootesarjast. 

*) Puitkiudplaatide tootjate soovitused võivad erineda. Sel juhul kehtivad
tootja soovitused ja spetsifikatsioonid.
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Seestpoolt profiillaudisega, kui ka krohvitud tihelaudisega: 3:1 lahendus 
See tähendab 3/4 kiulist soojustusmaterjali kogu soojustuse paksusest sarikate vahel, siis DASAPLANO 0,01 connect ja lõpuks soojustada kanga pealne
vähemalt 1/4 puitkiudplaadiga. 
Lisaks võib paigaldada kaitseks SOLITEX MENTO katuse aluskattekanga.

Puitkiudplaadi tootjate soovitused võivad erineda. Sel juhul kehtivad tootja soovitused ja spetsifikatsioonid.

Esitatud faktid põhinevad teadusuuringute ja praktiliste kogemuste
praegusel tasemel. Tootja jätab endale õiguse muuta ja arendada toote
kujundust ja kasutusala ning muuta nendega seotud kvaliteedinõudeid.
Paigaldamist oleme meelsasti valmis nõustama teadmiste kehtiva taseme
kohaselt. 

Täiendav info kasutamise ja konstruktsiooninõuete kohta on esitatud pro
clima projekteerimis- ja kasutussoovitustes. Küsimuste korral helistada pro
clima tehnilise nõustamise telefonile: +372 7405509 

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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