
Verwerkingsaanwijzingen  

Verwerkingsstappen

 

1. Ondergrond reinigen
Stof resp. spaanders verwijderen van de ondergrond (wegvegen of
opzuigen).

 

2. Aftekenen
TESCON FIX loodrecht op de ringbalk plaatsen en de lengte tot aan de
bovenzijde van de spant aftekenen.

 

3. Op lengte maken
De renovatiedeklat afzagen. 

Tip: direct de deklatten voor de andere aansluitingen klaar maken. Daarvoor
meerdere hoeken op elkaar leggen en met een cirkelzaag op de juiste lengte
zagen.

 

4. Ondergrond voorbehandelen
De spanten met TESCON PRIMER voorbereiden.

 

5. Deklat vasttacken
TESCON FIX met tacknieten op de spant vastzetten.

 

6. Isolatie aanbrengen
Een strook sorptief isolatiemateriaal (bijv. houtvezel of cellulose) tussen
deklat en isolatiemateriaal schuiven. 
Het isolatiemateriaal werd al eerder zonder holle ruimtes tot aan de
bovenkant van de spant in het vak aangebracht.
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7. Baan aanbrengen en op maat maken
DASAPLANO 0,01 connect overeenkomstig de richtlijnen voor verwerking
aanbrengen en bij de spant op maat maken, zie afbeelding.

 

8. Baan op deklat vastzetten
Het kleefband volledig tegen de spanten klappen en de baan met tacknieten
op de witte kant van de deklat vastzetten.

 

9. Op baan vastplakken
De strook afdekfolie lostrekken en het kleefband op de vastgezette baan
vastplakken.

 

10. Op spanten vastplakken
De andere kant van de band op dezelfde wijze op de spanten vastplakken.

 

11. Aansluiting op ringbalk
Een lijmrups (minstens 5 mm dik) ORCON F op de ringbalk aanbrengen, de
baan met uitzettingsvouw aanbrengen en de lijm niet helemaal plat
drukken.

 

12. Vastplakken op bovenkant spant
De baan op de bovenkant van de spant met een strook TESCON VANA
vastplakken en met pro clima PRESSFIX stevig aanwrijven.
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Ondergronden

Ondergronden voor het verlijmen reinigen.
Verlijming op bevroren ondergronden is niet mogelijk. Er mogen geen afstotende stoffen op de te verlijmen materialen aanwezig zijn (bijv. vetten of siliconen).
Ondergronden moeten voldoende droog en dragend zijn.

Een duurzame verlijming wordt bereikt op alle pro clima binnen- en buitenbanen (damprem- en luchtdichtingsbanen) evenals op PE-, PA-, PP-,
aluminiumfolies voor het realiseren van luchtdichtheid.
Verlijming is mogelijk op geschaafd en gelakt hout, harde kunststoffen, harde houtderivaatplaten (spaan-, OSB- en BFU-platen).

De beste resultaten voor een veilige constructie bereikt u op kwalitatief hoogwaardige ondergronden. U dient zelf te controleren of de ondergrond geschikt is,
eventueel is een testverlijming aan te bevelen. 
Bij niet-dragende ondergronden en ongeschaafd hout wordt voorbehandeling met TESCON PRIMER aanbevolen.

Randvoorwaarden

De verlijmingen mogen niet op trek belast worden. 
Kleefbanden stevig vastwrijven. Voor voldoende tegendruk zorgen. 
Wind-, luchtdichte of regendichte verlijmingen zijn alleen realiseerbaar op plooivrij aangebrachte dampremmen resp. onderdak- en gevelbanen. 
Te hoge ruimteluchtvochtigheid snel en consequent afzuigen. Eventueel een bouwdroger plaatsen.

 

13. Hoeken insnijden en vastplakken
De hoeken van het kleefband bij de spanten schuin insnijden en er een stuk
TESCON VANA overheen plakken.

 

14. Baan onder spant vastplakken
Onder de spant een lijmrups ORCON F (minstens 5 mm dik) op de ringbalk
aanbrengen. 
Met TESCON VANA op de ringbalk en aan de onderkant van het spant
vastlijmen. 
De hoeken schuin insnijden en vastlijmen.

 

15. Loodrechte isolatie aanbrengen
Het vak tot aan de buitenkant van de ringbalk met sorptief isolatiemateriaal
(bijv. houtvezel) - loodrecht geplaatst.

 

16. Isolatie over dakvlak aanbrengen
Over het dakvlak ter isolatie houtvezel-onderdakplaten van een geschikte
dikte aanbrengen. 
Daarvoor de aanwijzingen voor verwerking van DASAPLANO 0,01 connect
volgen.
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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
BE ISOPROC cvba: +32 (0) 15 62 19 35
Email: technical@isoproc.be 

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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