
Systeem DA
De beste bescherming vanaf het eerste begin

Damprem- en luchtdichtingsssysteem voor dakisolaties pro clima DA

www.e
co

ba
ti.b

e



 Damprem- en luchtdichtingsbaan voor keperisolatie

 De beste bescherming gedurende de bouwfase extreem slagregendicht

 Slipvast, ook bij regen veilig beloopbaar

 3 maanden geheel weersbestendig

 Ook als DA connect met zelfklevende stroken

Systeem DA
Luchtdichting binnen - Nieuwbouw en verbouwing

Damprem- en luchtdichtingsssysteem voor dakisolaties met diffusieopen onderdakbaan. Robuust, 
3 maanden volledig weersbestendig, DA connect met twee geïntegreerde watervaste zelfklevende stro-
ken. De pro clima DA beschermt de bouwconstructie reeds tijdens de bouwfase tegen weersinvloeden 
Haar membraan is waterdicht – bovendien is de diffusieweerstand licht diffusieremmend ingesteld.

De beste bescherming vanaf het eerste begin

Weersinvloeden

BijzonderhedenHet systeem pro clima INTESANA kan voor het 
luchtdicht maken van alle gangbare diffusieopen 
constructies worden toegepast. In aanmerking 
hiervoor komen diffusieopen onderdakbanen (bijv. 
pro clima  SOLITEX UD, de  SOLITEX MENTO-familie 
of  SOLITEX PLUS), onderdakplaten van zachtboard 
resp. middeldichte houtvezelplaten (MDF).

De damprem is opgebouwd uit drie lagen. De 
functiemembraan ligt veilig beschermd tussen 
twee robuuste, bijzonder scheurvaste bescherm- 
en dekvliezen van polypropyleen – optimaal bij de 
hoge belastingen tijdens het belopen en leggen 
van de banen en de dakisolatiematerialen.

De banen zijn dankzij de groene kleur van het 
bovenste dekvlies verblindingsvrij.

Dankzij de bouwfysisch gunstige µd-waarde 
van 2,3 m zorgt deze damprem bij constructies 
met vezelvormige isolatiematerialen een extra 
drogingsreserve bij onvoorziene vochtintreding. 
Daardoor wordt de veiligheid van de totale con-
structie verhoogd en het optreden van zomercon-
densatie effectief verhinderd.

Volledig slagregenbestendig
De speciale membraan tussen bescherm- en 
dekvlies heeft een waterdichtheid van meer dan 
2.500 mm waterkolom, d.w.z. deze blijft ook bij 
hevige slagregen waterdicht.

3 maanden geheel weersbestendig
De pro clima DA kan 3 maanden aan alle 
weersomstandigheden worden blootgesteld De 
bevestiging met nieten mag alleen beschermd in 
de overlappingszone geschieden. De in het vlak 
aangebrachte nieten moeten met  TESCON No.1 of 
 TESCON VANA worden verlijmd.

Systeemmodules

DA
Damprem- en luchtdichtingss-
systeem voor dakisolaties met 
diffusieopen onderdakbaan

ORCON F/
ORCON  CLASSIC
Voor aansluitingen 
op aangrenzende 
componenten

 TESCON PROFIL
Voor aansluitingen 
op ramen, deuren 
en hoeken

CONTEGA PV
Voor de  veilige  aansluiting 
op te  bepleisteren 
 ondergronden

 ROFLEX
Buismanchet voor de 
veilige doorvoer van 
buizen

DUPLEX
Dubbelzijdige kleefband 
het verlijmen van 
de kopvoegen en 
aansluitingen

 TESCON No.1 /
 TESCON VANA
Voor het verlijmen van 
de baanoverlappingen

KAFLEX mono/duo
Afdichtingmanchetten voor de 
doorvoer van kabels en buizen 
door het luchtdichtingsniveau 
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Plannings- en 
constructieaanwijzingen

Let op!Toelating en samenstelling
De bescherm- en dekvliezen en de functiemem-
braan van de damprem- en luchtdichtingsbaan 
pro clima DA bestaan voor 100% uit polypropy-
leen Dit maakt eenvoudige recyclage mogelijk.
De pro clima DA is conform de specificaties van 
DIN EN 13984 gekeurd. Zij is voorzien van het 
CE-teken.

Kwaliteitsgarantie
Anders dan bij de tussenspantisolatie is de kwa-
liteitscontrole via de verschildrukmethode alleen 
bij overdruk mogelijk. Daartoe moet het gebouw 
tevens met een vernevelingsmachine worden ver-
neveld. Aan de buitenzijde kunnen dan de met de 
luchtdichtheid verband houdende details worden 
bekeken. De banen dienen voorafgaand voldoende 
mechanisch te worden beveiligd. Verlijmingen 
en aansluitingen moeten om die reden zeer 
zorgvuldig worden uitgevoerd. Een gedetailleerde 
constructieve planning, met name van de aan-
sluitingen op dakgoot en gevel, en de uitvoering 
daarvan, is bij de keperisolatie zeer belangrijk

Door gebruik optredende vochtigheid
De diffusieweerstand van de pro clima DA is 
zodanig ingesteld dat ook bij hogere ruimtelucht-
vochtigheid een veilige dampremmende werking 
en aldus een toereikende bescherming van het 
bouwelement is gewaarborgd. Deze kan bijv. 
optreden door constructieve oorzaken of door 
een kortstondig hogere luchtvochtigheid, bijv. in 
badkamers of keukens. Principieel moet construc-
tief veroorzaakt vocht snel via de raamventilatie 
uit het bouwwerk kunnen ontwijken. In de winter 
kunnen bouwdrogers de droging versnellen. Daar-
door wordt langdurige hoge relatieve luchtvoch-
tigheid voorkomen.

Blootstelling aan weersinvloeden
De DA kan ter bescherming van de constructie 
maximaal 3 maanden aan de weersomstandighe-
den worden blootgesteld. De dakhelling moet bij 
blootstelling aan de weersomstandigheden min-
stens 10° bedragen Houd er rekening mee dat 
de DA geen afdichting in de betekenis van een 
nooddak vormt. Vocht kan via de tackernieten 
of andere perforaties (spijkers, schroeven enz.) 
naar binnen dringen. Bij bewoonde constructies 
of constructies die speciale bescherming vereisen 
is het aanbrengen van een extra afdekking aan 
te bevelen.

Toepassingsgebied
Het systeem pro clima DA kan in woonhuizen 
met typisch gebruik in alle vertrekken (woon- en 
slaapkamers, keukens en badkamers) als binnen-
begrenzing van de isolatie worden gebruikt.
pro clima DA kan niet bij constructies worden 
toegepast, waarvan de bouwelementen aan de 
buitenzijde met diffusiedichte lagen zijn uitge-
voerd. Tot deze bouwelementen behoren bijv. 
plaatdak-, platte dak- of groendakconstructies. 
Voor dergelijke constructies kan met het systeem 
pro clima INTESANA een hoog schadepreventie-
potentieel worden gerealiseerd.

Vezelvormig isolatiemateriaal gebruiken
De bescheiden µd-waarde van de DA (2,3 m) 
garandeert bij toepassing van diffusieopen, vezel-
vormige thermische  isolatiematerialen uitdroging 
naar binnen toe van de constructie in een zomers 
klimaat. Daarbij moet het vocht naar de damprem 
kunnen trekken. Ideaal zijn vezelige isolatiema-
terialen, zoals cellulose, vlas, hennep, houtvezel, 
minerale wol, etc.
De DA kan ook met isolatieschuimstof (bijv. PU-, 
PS- of PIR-schuim) worden gecombineerd. In dat 
geval vervalt de terugdrooggarantie, omdat isola-
tieschuim zelf diffusieremmend is.

Chemische houtbescherming kan 
achterwege blijven
Het systeem pro clima DA kan op alle gangbare 
diffusieopen onderdaken worden toegepast.  Op 
grond van het normontwerp bij DIN 68800-2 van 
november 2009 is een chemische houtbescher-
ming niet noodzakelijk, wanneer de bovenste 
afdekking van een constructie een µd-waarde 
≤ 0,3 m heeft. Deze specificatie geldt ook voor 
het aanbrengen op droge volhouten beschotten. 
Bij deze componenten kan bij toepassing van de 
hoog diffusieopen  SOLITEX banen een chemische 
houtbescherming achterwege blijven.

DA vrij combineren

Aanbrengen, afplakken, aansluiten 
De pro clima DA moet met de dekvlieszijde 
(opschrift) naar buiten wijzend worden aange-
bracht. Het aanbrengen kan evenwijdig aan de 
dakgoot of dwars op de dakgoot worden aan-
gebracht. Horizontaal aanbrengen (dwars op de 
dakgoot) heeft de voorkeur met het oog op de 
waterafvoer gedurende bouwfase. Het gewicht 
van het isolatiemateriaal moet door het beschot 
worden opgenomen. Ter bevestiging van de 
banen minstens 10 mm brede en 8 mm lange 
bevestigingskrammen gebruiken. De bevestiging 
met nieten mag alleen beschermd in de overlap-
pingszone geschieden. De afstand van de nieten 
mag max. 10 tot 15 cm bedragen. Banen ca. 8 
tot 10 cm laten overlappen.

Toepassing afhankelijk van de 
hoogteligging
pro clima DA kan dankzij de aanbevolen, aan 
de buitenzijde diffusieopen constructie in 
Middeneuropa op schuine daken zonder beper-
kingen ten aanzien van de hoogteligging worden 
toegepast.
Bij afwijkende randvoor waarden gelieve u con-
tact op te nemen met onze TECHNIEK-HOTLINE
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... und die Dämmung ist perfekt

Verwerkingsvoorschrift

Onderbreking van het houten beschot aan de 
bovenzijde van de gemetselde kroonlijst. Er wordt 
een panlat in de lengterichting doorlopend met 
de kroonlijst verlijmd met ORCON F of ORCON 
 CLASSIC. Aansluiting van de DA met ORCON F op 
de panlat.

Voeg van de houten bekisting op de laatste spant.
Door de voeg wordt de DA aan de binnenzijde van
het houten beschot geleid en aan de bovenzijde
van de muurkroon met ORCON F of ORCON
CLASSIC verlijmd.

NokaansluitingLeg een DA-strook met een breedte van ca. 40 cm 
in het midden van de nok. Borg deze aan de rand 
met nietjes.
Verlijm deze vervolgens luchtdicht met  TESCON 
No.1/ TESCON VANA. Bedek daarbij ook de nietjes 
met lijm. Wrijf de kleefbanden goed aan.

Banen overlappen

Banen verlijmen

Let op een watergeleidende overlapping van de 
banen van 8 - 10 cm. Het bevestigen gebeurt met 
nietjes in het gebied van de overlappende banen 
op een afstand van max. 10 - 15 cm.

Indien er kielen aanwezig zijn, dient de baan 
eerst hier te worden uitgerold, dan wordt de rand 
omgeklapt en met klemmen gefixeerd.
In het gebied van het dakoppervlak worden de 
banen parallel aan de dakgoot gelegd.

Banen 
plaatsen

Sluit bij een gestuukte gevelwand pro clima DA 
aan op het stuukwerk met ORCON F of ORCON 
 CLASSIC. Fixeer bij een ontbrekende stuuklaag 
CONTEGA PV met aansluitlijm op de wand 

en sluit DA aan op de kleefstroken. Het vlies 
moet ten minste over een breedte van 1 cm in 
de middel ste laag van het stuukwerk worden 
ingebed.

Aansluiting 
boeiplank
Doorlopend houten beschotten 
leiden tot aanzienlijke ondicht-
heid.
Oplossingsmogelijkheden:

verder met stappen 6 - 9  
op de volgende pagina’s

Het verlijmen van de overlappingen van de banen 
gebeurt bij pro clima DA connect met twee geïn-
tegreerde zelfklevende zones. De overlappingen 
van de banen van pro clima DA alsmede kopvoe-
gen worden verlijmd met dubbelzijdig kleefband 
pro clima DUPLEX of enkelzijdig  TESCON No.1/ 
TESCON VANA. Wrijf de kleefbanden goed aan, 
bijv. met hulpmiddel pro clima PRESSFIX.

3

Banen plaatsen

1

2

4

5a 5b

Aanwijzing 

De ondergrond moet glad, 
schoon, droog, stof-, vet- en 
siliconenvrij zijn.

5c 5d
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... Vervolg Verwerkingsvoorschrift

Doorvoeren

Vervolgens wordt de ondergrond gereinigd. Lijm 
pro clima DA met twee parallelle verlijmingen van 
pro clima DUPLEX of ORCON F of ORCON  CLASSIC 
op twee profielschroten in het gebied boven 
de dorpel. Gebruik bij een vochtige ondergrond 
alleen de aansluitlijm. Verlijm de twee schroten 
eveneens op de keper met twee parallelle rupsen 
ORCON F.

Snijd één van de pro clima dampremmers (hier 
DB+) inwendig uit, plaats deze tussen de kepers 
en sluit deze met  TESCON PROFIL luchtdicht aan.
Maak de eerste afdekfoliestroken los en sluit deze 
aan op het beschot. Maak daarna de resterende 
afdekfoliestroken los en lijm deze vast op de ge-
schaafde keper. Wrijf de band goed aan. Gebruik 
op ruwe kepers aansluitlijm ECO COLL (DB+) resp. 
ORCON F of ORCON  CLASSIC.

Kabel- en buisdoorvoeren worden luchtdicht en 
vochtvast afgedicht met pro clima  KAFLEX- en 
 ROFLEX-manchetten. Trek de manchet over de 
buis. Let erop dat deze gespannen zit. Plaats deze 
vlak op de af te dichten ondergrond. Verlijm deze 
vervolgens rondom watergeleidend met kleefband 
 TESCON Nr. 1/ TESCON VANA. 1e stroken onder,  
2e + 3e strook links en rechts, laatste strook 
boven. Plaats de band in het midden en wrijf  
deze stevig aan.

Optioneel is het mogelijk de buisafdichtingen te 
vervaardigen met korte stroken van  TESCON No.1 
(breedte 75 mm). Er mag geen trekbelasting op de 
verlijming inwerken. Met korte stukken van het 
kleefband wordt een spanningsvrije aansluiting 
verwezenlijkt. Kleefbanden moeten watergelei-
dend worden aangebracht. Let op: er kan daarna 
niet meer worden getrokken aan buizen of deze 
kunnen evenmin worden verschoven.

Verlijm pro clima DA met ORCON F of ORCON 
 CLASSIC luchtdicht op de dorpel. Als daarbij meer 
dan 20%  van de isolatie (van de totale warmte-
doorlaatweerstand) voor de dampremmer wordt 
gerangschikt, dient eventueel een diffusiebewijs 
te worden aangetoond. De voeg tussen de dorpel 
en het ringanker wordt luchtdicht afgesloten met 
een strook dampremmer (bijv. pro clima DA-S) en 
ORCON F of ORCON  CLASSIC.

Optioneel wordt een strook van een diffusieopen 
onderdakbaan (bijv.  SOLITEX UD) voor het uitlij-
nen van de kepers in het zicht in de lengterich-
ting van de dorpel geplaatst en met ORCON F op 
het ringanker aangesloten. Na het leggen van DA 
wordt deze luchtdicht met de onderdakbaan ver-
lijmd met pro clima  TESCON No.1/ TESCON VANA.

Bij doorlopende kepers in het zicht moet eerst 
op de bovenzijde van de kepers boven de dorpel 
dwars op de kepers een dubbele rups aansluitlijm 
ORCON F of ORCON  CLASSIC worden aange-
bracht (afstand ca. 8 cm). Vervolgens wordt de 
binnenbekleding op de zichtbare kepers geplaatst 
(bijv. profielschroten). 

Dakgootaansluiting
Bij doorlopend zichtbare kepers

Dakgoot-
aansluiting

Bij afgewerkte, 
zichtbare kepers
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Damprem- en luchtdichtingssysteem 
INTELLO

Maximale betrouwbaarheid, ook voor bouwfysisch 
veeleisende constructies. Vochtvariabele sd / μd-waarde 
0,25 tot meer dan 10 m.

Sub-and-Top renovatiesysteem
DASATOP

Geoptimaliseerd voor dakrenovatie aan de buitenkant. 
Snel, eenvoudig, betrouwbaar!

Systeem SOLITEX

Hoogdiffusieopen onderdak- en gevelbanen.
De beste kwaliteit voor bouwschadeen schimmelvrije 
constructies voor daken en muren.

Betrouwbare verbinding

•��Allroundkleefbanden�en�aansluitlijmen�voor�binnen�en�buiten.
•�Aansluitband�voor�pleisterwerk
•�Detailolplossingen

De weergegeven informatie heeft betrekking op de huidige stand van onderzoek en ervaringen uit de praktijk. Wij behouden ons het recht voor om de aanbevolen constructies en de verwerking, de verdere 
ontwikkeling en de daarmee gepaard gaande kwaliteitsverandering van de afzonderlijke producten te wijzigen. Op het tijdstip van montage informeren wij u graag over het actuele kennisniveau.
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Luchtdichtingbinnen

Renovatie +modernisering

Winddichtingbuiten

Veilige systeemoplossingen voor de dichting

    van de bouwschil

Uw pro clima partner:
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MOLL
bauökologische Produkte GmbH · Rheintalstraße 35 - 43 · D-68723 Schwetzingen

Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0 · Fax: +49 (0) 62 02 - 27 82.21
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