
Systeem INTESANA
Maximale bescherming tegen bouwschade 

en schimmel van meet af aan

Das Hochleistungs-System für Aufdachdämmungen pro clima INTESANA
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  Zeer goede bescherming tegen bouwschade en schimmel,  
ook bij onvoorzien intredend vocht

 Beschermt de constructie tijdens de bouwperiode tegen weersinvloeden

 Beloopbaar

  Bijzonder grote, in alle klimaatomstandigheden effectieve vochtvariabele 
diffusieweerstand met ruim 40-voudige spreiding

 Waterafstotend en watervast

Systeem INTESANA
Luchtdichting binnen - Nieuwbouw en verbouwing

Weerbestendige hoogeffectieve damprem voor dakisolatie met vochtvariabele µd-waarde. Toe te passen 
op beschot onder beschot onder keperisolatie bij alle beschot onder keperisolatie bij alle aan de buiten-
zijde diffusieopen constructies. Daarnaast biedt INTESANA een hoog bouwschadepreventiepotentieel bij 
bouwfysisch veeleisende constructies, zoals diffusiedichte platte daken/schuine daken en groendaken.
Ook onder extreme klimaatomstandigheden buiten, zoals in het hooggebergte.

Maximale bescherming tegen bouwschade en 
schimmel van meet af aan

(Jaarge-)Tijdloze 
intelligentie

Bijzonderheden

In de winter remt resp. stopt INTESANA met een 
µd-waarde van meer dan 10 m (vochttransport 
per week minder dan 7 g/m2) het binnendringen 
van vocht in dak en wand.
In de zomer laat de damprem de waterdamp 
ontwijken. De µd-waarde van 0,25 m staat voor 
een vochttransport van meer dan 500 g/m2 per 
week – een uitzonderlijk hoog drogingspotenti-
eel!

Laag vochttransport in de winter – hoge droging 
in de zomer: Het vocht wordt continu uit de iso-
latie weggedroogd, schimmel krijgt geen kans!

Deze intelligente en bijzonder krachtig gedimen-
sioneerde diffusieaanpassing onderstreept de vei-
ligheidsformule van pro clima: Om bouwschade 
optimaal te voorkomen moet de drogingsreserve 
hoger zijn dan de grootstmogelijke theoretische 
vochtbelasting!

Terugdroging 
in de zomer

Bescherming 
in de winter

Beschermt de constructie tijdens de bouwperi-
ode tegen weersinvloeden. Werkt gelijktijdig als 
vochtvariabele damprem- en luchtdichtingslaag 
ter bescherming van de aangrenzende thermische 
isolatieconstructie.
In de winter diffusiedichter => hoge bescherming 
tegen vocht, in de zomer diffusieopener => ex-
treem hoge uitdroging = maximale bescherming 
tegen bouwschade. Ook samen met aan de bui-
tenzijde diffusiedichte constructies te gebruiken.

Systeemmodules

ORCON F/
ORCON  CLASSIC
Voor aansluitingen 
op aangrenzende 
componenten

 TESCON PROFIL
Voor aansluitingen 
op ramen, deuren 
en hoeken

 ROFLEX
Buismanchet voor de 
veilige doorvoer van 
buizen

Studieverwijzing
Gedetailleerde informatie over 
de bouwfysische eigenschap-
pen van warmte-ioslaties 
vindt u in de studie "Bereke-
ning van het bouwschadepre-
ventiepotentieel van in hout 
of staal uitgevoerde warmte-
isolatieconstructies..
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INTESANA

 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 

DUPLEX
Dubbelzijdige kleefband het 
verlijmen van de kopvoegen
en aansluitingen

INTESANA
Weerbestendige hoogeffectieve 
damprem voor dakisolatie met 
vochtvariabele µd-waarde

CONTEGA PV
Voor de  veilige  aansluiting 
op te  bepleisteren 
 ondergronden

INTESANA systeemvoordelen Luchtdichting binnen - Nieuwbouw en verbouwing
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Plannings- en 
constructieaanwijzingen
Toepassingsgebied
Het systeem pro clima INTESANA kan in woon-
huizen met typisch gebruik in alle vertrekken 
(woon- en slaapkamers, keukens en badkamers) 
als binnenbegrenzing van de isolatie worden 
gebruikt.

Aanbrengen, afplakken, aansluiten 
De pro clima INTESANA moet met de groene dek-
vlieszijde (opschrift) naar buiten wijzend worden 
aangebracht. Het aanbrengen kan evenwijdig 
aan de dakgoot of dwars op de dakgoot worden 
aangebracht. 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 bevestigingsnieten ge-
bruiken. De bevestiging met nieten mag alleen 
beschermd in de overlappingszone geschieden. De 
afstand van de nieten mag max. 10 tot 15 cm be-
dragen. Banen ca. 8 tot 10 cm laten overlappen.

Veiligheid  door diffusieopen beschotten
Om de volle werking van de vochtvariabele 
dampremmen te realiseren, mogen zich aan de 
binnenkant van de thermische isolatie en van de 
baan geen diffusieremmende lagen zoals OSB- of 
multiplexplaten bevinden. Geschikt zijn beschot-
ten van massiefhouten schroten of diffusieopen 
houtderivaten.

Vezelvormig isolatiemateriaal gebruiken
Het hoge bouwschadepreventiepotentieel van 
vochtvariabele dampremmen wordt alleen bij 
dampopen, vezelige thermische isolatiematerialen 
bereikt, omdat voor het drogen in een zomers 
klimaat het vocht naar de damprem moet kunnen 
trekken. Ideaal zijn vezelige isolatiematerialen, 
zoals cellulose, vlas, hennep, houtvezel, minerale 
wol, etc.

Isolatiematerialen en 
binnenbekledingen

Steile daken Kiezeldaken  
tot 300 mm isolatie

Groendaken  
tot 200 mm isolatie Wanden

tot 1.600 m boven NN 
buiten diffusiedicht, 
zonder ventilatie aan 
achterzijde (gecontroleer-
de luchtdichtheid, geen 
beschaduwing, aan de 
binnenkant geen diffusie-
remmende bouwlagen)

tot 1.000 m boven NN
max. 5 cm kiezelbedekking 
zonder ventilatie achteraan 
(gecontroleerde luchtdicht-
heid, geen beschaduwing, 
aan de binnenkant geen 
diffusieremmende bouw-
lagen)

tot 1.000 m boven NN 
max. 10 cm substraat zonder 
ventilatie achteraan (ge-
controleerde luchtdichtheid, 
geen beschaduwing, aan de 
binnenkant geen diffusie-
remmende bouwlagen)

tot 700 m boven NN
buiten diffusiedicht, 
zonder ventilatie achter-
aan (aan de binnenkant 
geen diffusieremmende 
bouwlagen)

> 1.600 m boven NN 
buiten diffusieopen

> 1.000 m boven NN
Neem a.u.b. contact op 
met de 
TECHNIEK-HOTLINE 
pagina 413

> 1.000 m boven NN
Neem a.u.b. contact op 
met de
TECHNIEK-HOTLINE
pagina 413

tot 1.600 m boven NN
buiten max. diffusie-
weerstand 10 m (aan de 
binnenkant geen diffu-
sieremmende bouwlagen)

> 1.600 m boven NN
buiten diffusieopen

Opgelet!
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Toelating en samenstelling
De bescherm- en dekvliezen en de functiemem-
braan van de damprem- en luchtdichtingsbaan 
pro clima INTESANA bestaan voor 100% uit 
polypropyleen Dit maakt eenvoudige recyclage 
mogelijk.
De pro clima INTESANA is conform de specifica-
ties 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 zeer zorgvuldig worden 
uitgevoerd. Een gedetailleerde constructieve 
planning, met name van de aansluitingen op 
dakgoot en gevel, en de uitvoering daarvan, is bij 
de keperisolatie zeer belangrijk.

De 60/2 regel
In nieuwe woningen, keukens en badkamers is 
sprake van een hogere luchtvochtigheid. De dif-
fusieweerstand van een damprem dient zodanig 
te zijn ingesteld dat ook bij een gemiddelde 
luchtvochtigheid van 60 %  een diffusieweerstand 
(µd-waarde) van minstens 2 m wordt gereali-
seerd. In dat geval is de constructie in voldoende 
mate tegen vochtintreding vanuit de ruimtelucht 
en tegen schimmelvorming beschermd.
INTESANA heeft bij 60 % rel. luchtvochtigheid 
een diffusieweerstand van ca. 4 m.

De 70/1,5 regel
Tijdens de bouwfase, wanneer wanden gepleisterd 
of estrik werd aangebracht, heerst in het gebouw 
een zeer hoge relatieve luchtvochtigheid.
De µd-waarde) van een damprem moet bij 70 % 
gemiddelde relatieve luchtvochtigheid meer dan 
1,5 m bedragen, om de constructie tegen een 
te hoge vochtindringing vanuit het klimaat van 
de bouwplaats en tegen schimmelvorming te 
beschermen. Vooral bij houtderivaatplaten op de 
buitenkant van de constructie is een hoge bescher-
ming tegen vochtigheid noodzakelijk. INTELLO ligt 
daar bij een rel. luchtvochtigheid van 70% met een 
µd-waarde van 2 m ruimschoots boven.

60/2 en 
70/1,5 regel

Door gebruik optredende vochtigheid
De diffusieweerstand van de pro clima INTESANA 
is zodanig ingesteld dat ook bij hogere ruimte-
luchtvochtigheid een veilige dampremmende 
werking en aldus een toereikende bescherming 
van het bouwelement is gewaarborgd. Deze 
kan bijv. in nieuwe gebouwen optreden door 
constructieve oorzaken of door een kortstondig 
hogere luchtvochtigheid, bijv. in badkamers of 
keukens. Principieel moet constructief veroor-
zaakt vocht snel via de raamventilatie uit het 
bouwwerk kunnen ontwijken.
In de winter kunnen bouwdrogers de droging ver-
snellen. Daardoor wordt langdurige hoge relatieve 
luchtvochtigheid voorkomen.

Blootstelling aan weersinvloeden
De INTESANA kan ter bescherming van de con-
structie maximaal 3 maanden aan de weersom-
standigheden worden blootgesteld. Bij blootstel-
ling aan weersinvloeden bedraagt de minimale 
dakhelling 10°. Houd er rekening mee dat de 
INTESANA geen afdichting in de betekenis van 
een nooddak vormt.
Vocht kan via de tackernieten of andere perfora-
ties (spijkers, schroeven enz.) naar binnen drin-
gen. Bij bewoonde constructies of constructies 
die speciale bescherming vereisen is het aan-
brengen van een extra afdekking aan te bevelen.
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Onderbreking van het houten beschot aan de 
bovenzijde van de met specie gevulde muurkroon. 
Een daklat wordt in de lengterichting met ORCON 
F of ORCON  CLASSIC over de hele lengte op de 
muurkroon verlijmd. Aansluiting van de INTE-
SANA met ORCON F of ORCON  CLASSIC op de 
daklat.

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

Dakvorstaans-
luiting

Op de vorst een ca. 40 cm brede strook INTESANA 
in het midden aanbrengen. Langs de rand met 
tackernieten vastzetten.
Vervolgens luchtdicht verlijmen met  TESCON 
No.1 /  TESCON VANA Daarbij ook de tackernieten 
verlijmen. Kleefbanden stevig vastwrijven.

Bij gepleisterde gevelwand pro clima INTESANA 
met ORCON F of ORCON  CLASSIC op de pleister 
aansluiten. Bij ontbreken van een pleisterlaag 
CONTEGA PV op de wand met aansluitlijm vast-

zetten en INTESANA op de kleefstrook aansluiten. 
Het vlies moet minstens 1 cm breed in de mid-
denlaag van de pleister worden ingebed.

Dakrandaansluiting
Doorlopende houten 
beschotten leiden tot  
flinke ondichtheden.
Oplossingsmogelijkheden:

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

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

5d5c

Verwerkingsvoorschrift

Banen  
overlappen

Banen verlijmen

Op watergeleidende 8-10 cm overlapping van de 
banen letten. De bevestiging geschiedt op de baan-
overlappingen met tackernieten op een afstand van 
max. 10 -15 cm.

Wanneer kilgoten aanwezig zijn, dan eerst de 
baan daarin uitrollen, randzone omklappen en 
met nieten vastzetten.
Op het dakvlak geschiedt het leggen van de 
banen evenwijdig aan de dakgoot.

Banen 
aanbrengen

Verlijming van de baanoverlappingen geschiedt bij 
de pro clima INTESANA connect met de twee ge-
integreerde zelfklevende stroken. De baanoverlap-
pingen van de pro clima INTESA en de kopvoegen 
worden met de dubbelzijdige kleefband pro clima 
DUPLEX of enkelzijdige  TESCON No.1 /  TESCON 
VANA verlijmd. Kleefbanden goed aanwrijven, bijv. 
met hulpmiddel pro clima PRESSFIX.
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... Vervolg Verwerkingsvoorschrift

Doorvoeren

Daarna wordt de ondergrond gereinigd.
pro clima DA met twee parallel lopende DUPLEX 
of ORCON F verlijmingen of ORCON F of ORCON 
 CLASSIC op twee profielschroten boven de dorpel 
verlijmen. Bij vochtige ondergrond alleen de aan-
sluitlijm gebruiken. De twee schroten eveneens 
met twee parallelle rupsen ORCON F op de keper 
verlijmen.

Bij doorlopende sierspanten moet eerst op de 
spantbovenzijden boven de dorpel dwars op 
de spant een dubbele rups (afstand ca. 8 cm) 
aansluitlijm ORCON F of ORCON  CLASSIC worden 
aangebracht. Vervolgens wordt de binnenbe-
kleding op de sierspanten aangebracht (bijv. 
profielschroten). 

Een van de vochtvariabele pro clima damprem-
men (hier DB+) van binnen uitsnijden, tussen de 
kepers passen en met  TESCON PROFIL luchtdicht 
aansluiten.
Eerste afdekfoliestrook lostrekken en op het 
beschot aansluiten. Vervolgens overige afdek-
foliestroken lostrekken en op de geschaafde 
spant verlijmen. Band stevig vastwrijven. Op ruw 
houtwerk aansluitlijm ECO COLL (DB+) of ORCON 
F gebruiken.

Kabel- en buisdoorvoeren worden met de pro 
clima  KAFLEX- en  ROFLEX-manchetten luchtdicht 
en vochtveilig afgedicht Manchet over de buis 
trekken. Op strakke bevestiging letten. De man-
chet daarbij vlak op de af te dichten ondergrond 
plaatsen. Rondom watergeleidend met kleef-
band  TESCON No.1 /  TESCON VANA verlijmen. 
1. Stroken beneden, 2. + 3. strook links en rechts, 
laatste strook boven. Band vanuit het midden 
aanbrengen en stevig vastwrijven.

Als alternatief kan de afdichting van buizen ook 
met korte stroken van  TESCON No.1 (75 mm 
breed) worden uitgevoerd. De verlijming mag niet 
aan trekbelasting blootgesteld zijn. Met korte 
stukken kleefband wordt een spanningvrije aan-
sluiting gerealiseerd. Kleefbanden moeten wa-
tergeleidend worden aangebracht. Let op: Buizen 
kunnen achteraf niet meer worden verschoven of 
nagetrokken. 

Aansluiting van 
de dakgoot
Bij afgeschuinde 

sierspanten

pro clima INTESANA met ORCON F of ORCON 
 CLASSIC op de dorpel luchtdicht verlijmen. Wordt 
daarbij meer dan 20 % van de thermische isolatie 
(van de totale warmtedoorlaatweerstand) vóór de 
damprem aangebracht, moet evt. een diffusiebe-
wijs worden opgesteld. De voeg tussen dorpel en 
ringanker wordt met een strook damprembaan 
(bijv. pro clima DA-S) en ORCON F of ORCON 
 CLASSIC luchtdicht afgedicht.

Als alternatief kan een strook diffusieopen 
onderdakbaan (bijv.  SOLITEX UD) voorafgaand aan 
het uitlijnen van de sierspanten evenwijdig aan 
de dorpel worden aangebracht en met ORCON F 
of ORCON  CLASSIC op het ringanker worden aan-
gesloten. Na het aanbrengen van de INTESANA 
wordt deze met pro clima  TESCON No.1 /  TESCON 
VANA luchtdicht met de onderdakbaan verlijmd. 

Aansluiting van  
de dakgoot

Bij doorlopende sierspanten
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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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