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oplossingen voor alle situaties 

2. Binnenbekleding niet aanwezig of 
wordt verwijderd. Het dak wordt aan de 
binnenkant geïsoleerd

... wanneer nieuwe woonruimte nodig is of 
de woonkwaliteit dient te worden verhoogd. 
Ontbrekende onderdaken resp. onderspanbanen 
kunnen van binnenuit worden aangevuld

 Systeem  INTELLO 

  Onderlaag achteraf van binnenaf 
  aanbrengen met pro clima SOLITEX UD

3. Binnenbekleding en dakbedekking 
blijven in stand. Isolatie wordt in de 
holle ruimtes geblazen

... wanneer de dakruimte wordt verbouwd en 
eventueel zelfs is bewoond. Dakbeschot en 
binnenbekleding dienen in stand te blijven.
De vereiste dampremmer wordt gewoon van 
binnenaf vastgelijmd.

  Saneringsbehang pro clima SANTA op 
bestaande binnenbekleding 

1. Het dak wordt afgedekt. Isolatie 
wordt van buitenaf geplaatst

... wanneer de dakpannen niet meer dicht of 
ernstig verweerd zijn en moeten worden ver-
nieuwd. De binnenbekledingen blijven in stand.
Er zijn twee systemen beschikbaar voor de ver-
werking van buitenaf:

  systeem DASATOP voor de snelle Sub-and-
Top-plaatsing of

  systeem DB+ voor de klassieke, kuipvor-
mige inbouw

 Het SOLITEX UD-systeem voor een   
 eenvoudige 1:1- en 1:2-daksanering van  
 buitenaf

renovatie van 
buitenaf

achteraf isoleren

renovatie van 
binnenuit 

Bij de renovatie van dakconstructies zijn er drie mogelijkheden om de isolatie en 
luchtdichting te verbeteren.
Voor iedere situatie is er een passend systeem.

altijd het juiste systeem:
•	 	gemakkelijke	toepassingen	
•	 	Veilige	werking	
•	 	Oplossingen	achteraf

➎ goede redenen
Waarom renovatie

Het is van doorslaggevend belang dat de 
renovatiemaatregelen veilig worden ontworpen 
en uitgevoerd. Alleen op die manier kunnen alle 
voordelen permanent worden gewaarborgd en 
zijn de investeringen rendabel.
Er zijn met name twee dingen van belang bij 
isolatie:

Meer kwaliteit door 
renovatie

Kosten besparen 
en het klimaat 
beschermen

Bescherming 
door intelligente 
systemen

➊

➋

➍

Gemakkelijke 
verwerking

➌

➎

Acht van de tien gebouwen in Duitsland werden 
vóór 1982 gebouwd. Renovatie hiervan biedt een 
reusachtig potentieel de eigen woonkwaliteit 
rechtstreeks te verbeteren.
Gerenoveerd vastgoed behoudt zijn waarde op de 
markt en kan tegen duidelijk betere voorwaarden 
worden verhuurd of later worden verkocht.

•	 	Tochtige	zolders	worden	moderne	
woonruimtes 

•	 	Verbouwde	zolderverdiepingen	worden	in	de	
winter heerlijk warm

•	 	In	de	zomer	niet	meer onverdraaglijke heet
•	 	Voordelen	bij	verhuur	en	verkoop

Isolatie bespaart geld. In tijden van stijgende 
energiekosten worden de investeringen meestal 
snel rendabel. Het rechtstreeks persoonlijke 
voordeel van meer woonruimte en minder kosten 
heeft daarnaast een echt ecologisch nut: klimaat-

bescherming en het zuinig omgaan met hulp-
bronnen leiden op lange termijn tot een beter 
leefklimaat voor iedereen. Er zijn veel stimule-
ringsprogramma's die ertoe aanzetten om nu 
actie te ondernemen.

Dat is belangrijk •		 	de	constructie	moet	luchtdicht	worden	
uitgevoerd

•		 	Deze	dient	een	hoog	
beschermingspotentieel te bieden bij 
onvoorzien	intredend	vocht

De beste oplossing zijn "intelligente" damprem- 
en luchtdichtingbanen. Deze beschikken over een 
variabele µd-waarde. Dat betekent dat het trans-
port van vocht actief wordt geregeld, afhankelijk 
van de behoefte. Deze banen passen zich perfect 
aan de actuele klimaatcondities aan.

Op die manier blijft de isolatieconstructie droog 
en waarborgt een optimale bescherming tegen 
bouwschades en schimmel.

De afzonderlijke pro clima-systeemcomponenten, 
zoals banen, lijmpasta's, kleefbanden, man chetten, 
enz., zijn optimaal op elkaar afgestemd. Dat zorgt 
voor een gemakkelijke en veilige  verwerking. 

In de winter zijn intelligente banen bij een 
hogere belasting door vocht aan de binnenkant 
dichter en beschermen de isolatie tegen intre-
dend vocht.

In de zomer kunnen deze extreem diffusieopen 
worden en maken het dan mogelijk onvoorzien 
binnengedrongen vocht uit convectie of voch-
tige bouwmaterialen de beste droogcondities te 
bieden. 

Afbeelding:	isofloc	Wärmedämmtechnik	GmbH,	Lohfelden

2 3© pro clima 01.2012 | www.proclima.com © pro clima 01.2012 | www.proclima.com

achtergrondinformatie Luchtdichting binnen – renovatie achtergrondinformatie Luchtdichting binnen – renovatie

www.e
co

ba
ti.b

e



Systeem DaSatoP
Luchtdichting binnen – renovatie

Het damprem- en luchtdichtingsysteem DASATOP is speciaal ontwikkeld voor een snelle en eenvou-
dige Sub-and-Top-dakrenovatie van buitenaf. De baan is geoptimaliseerd om in het vak en over de 
kepers te worden geplaatst.

 Hoge bescherming door Sub-and-Top-plaatsing

 Geen luchtdichte aansluitingen op de kepers noodzakelijk

 Uiterst scheurvast door vliesversterking: splijt niet en scheurt niet verder

 Luchtdicht conform DIN 4108, SIA 180 en ÖNorm B8110-2

 4 weken weersbestendig

Oude	waarden	opnieuw	beschermd

renovatie van 
buitenaf

Snel en veilig 
plaatsen

voordeel: bijzondere 
bescherming

In de praktijk is het gunstig gebleken afzonder-
lijke banen in de vereiste breedte op rechte on-
dergronden van tevoren met elkaar te verlijmen. 
Op die manier is de luchtdichting zeer snel en 
gemakkelijk gemaakt.

Het intelligente vochtmanagement van de baan 
biedt bijzondere bescherming voor de constructie: 
aan ruimtezijde in het vak geplaatst, beschermt 
deze de isolatie met een µd-waarde van max. 
2 m tegen binnendringend vocht.
Buiten op de kepers, op de koude kant van de 
constructie is deze met 0,05 m zo diffusieopen als 
een onderdakbaan en voert vocht uit dit bouwfy-
sisch kritische bereik actief naar buiten af.

Als dakpannen en onderdak worden vernieuwd, 
is het tijd de isolatie en luchtdichting aan de 
actuele eisen aan te passen. Het voordeel bij 
de Sub-and-Top-plaatsing: de werkzaamheden 
kunnen volledig van buitenaf worden uitgevoerd. 
De bekleding aan ruimtezijde blijft behouden en 
gebruikers hoeven hun woonruimte tijdens de 
renovatie niet te ontruimen - wat juist bij werk-
zaamheden aan huurpanden vaak een doorslag-
gevend criterium is.

De vochtigheidsvariabele renovatie-dampremmer 
pro clima DASATOP wordt in het Sub-and-Top-
proces dwars op de bestaande bekleding aan 
ruimtezijde geplaatst en over de kepers naar het 
volgende veld geleid. Luchtdichte aansluiting-
en over de keperflanken met risico's op fouten 
vervallen.

Systeemcomponenten

DaSatoP
Snelle en gemakkelijke 
Sub-and-Top-daksane-
ring van buitenaf

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

 teSCon no.1 /
 teSCon vana
Voor het verlijmen van 
de baanoverlappingen

DASATOP wordt op de bestaande bekleding gelegd en over de 
kepers naar het volgende veld geleid.

Diffusierichting 
's winters

diffusieopen: droging

dampremmend: 
vochtbescherming

Bescherming van de isolatie tegen het doordrenken in de 
winter - tegelijkertijd optimale droogcondities boven de kepers.

Diffusierichting 
's zomers

diffusieopen: 
terugdroging

KaFLeX mono/duo
Afdichtingmanchetten voor de 
doorvoer van kabels en buizen 
door het luchtdichtingsniveau 

 KaFLeX post
Kabelmanchet 
voor plaatsing 
achteraf

Systeem
DaSatoP
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ontwerp- en 
constructieaanwijzingen

Plaatsen onder de verdubbeling
Indien keperdiameters moeten worden vergroot, 
wordt geadviseerd om eerst DASATOP en vervol-
gens de verdubbeling in te bouwen. De lucht-
dichting ligt op die manier bouwfysisch gunstig 
op een grotere afstand aan de warme zijde van 
de constructie.

Let op!

Toelaten	en	samenvoegen
DASATOP bestaat voor 100% uit polyolefinen 
– het speciale membraan is van een polyethy-
leenpolymeer, de beschermings- en dakvliezen 
van polypropyleen. Dit maakt een gemakkelijke 
recycling mogelijk.
pro clima DASATOP is getest volgens de eisen van 
DIN EN 13984. Deze draagt de CE-markering.

Kwaliteitsgarantie
Anders dan bij het plaatsen van banen vanaf 
de binnenzijde is de kwaliteitscontrole met het 
drukverschilproces alleen mogelijk bij overdruk. 
Daarvoor moet het gebouw bovendien met 
een nevelmachine worden verneveld. Aan de 
buitenzijde kunnen dan de bijzonderheden met 
betrekking tot de luchtdichtheid worden gecon-
troleerd. De banen dienen van tevoren voldoende 
mechanisch bevestigd te worden.
Verlijmingen en aansluitingen dienen daarom 
bijzonder zorgvuldig te worden uitgevoerd. Het 
gedetailleerde bouwontwerp van de aansluiting 
op dakgoten en gevel, alsmede hun uitvoering 
zijn bij de dakrenovatie uiterst belangrijk.

Door	gebruik	veroorzaakte	vochtigheid
De diffusieweerstand van pro clima DASATOP 
werd zodanig ingesteld dat bij gebruikelijke 
kamervochtigheid, ook in badkamers en keukens, 
een betrouwbare, damremmende werking is 
gewaarborgd. In principe zou door de bouw ver-
oorzaakte vochtigheid snel door ventilatie langs 
ramen uit het gebouw moeten kunnen ontsnap-
pen. In de winter kunnen bouwdrogers het drogen 
versnellen. Daardoor wordt een permanent hoge 
relatieve luchtvochtigheid vermeden.

Gebruik	afhankelijk	van	de	hoogteligging
pro clima DASATOP kan door de aanbevolen, 
aan de buitenzijde diffusieopen constructie in 
Midden-Europa bij schuine daken zonder beper-
kingen voor de hoogteligging worden gebruikt.
Neem bij afwijkende randvoor waarden contact 
op met onze Techniek-Hotline.

Optimaal: vezelvormig isolatiemateriaal 
Om de eigenschappen van DASATOP voor een va-
riabele vochtigheid te kunnen laten werken moet 
het vocht tot aan de damprem kunnen komen. 
Diffusieopen isolatiemateriaal garandeert dit 
en wordt daarom geadviseerd. Het gewicht van 
het isolatiemateriaal moet worden gedragen via 
geschikte binnenbekledingen of dwarslatteien op 
een afstand van max. 25 cm. Bij inblaasisolatie 
moet DASATOP op het volledige oppervlak rusten.

Onderlagen
Diffusieopen onderdakbanen (bijv.  SOLITEX 
MENTO, UD en PLUS) beschermen de component 
tijdens de bouwfase en waarborgen de vereiste 
winddichtheid. Deze kunnen ook op volledig 
houten beschotten worden geplaatst. Diffu-
sieopen onderdakplaten van houtwerkplaten 
kunnen in de gewenste dikte aan de bovenzijde 
de kepers aanvullen. Volgens het normontwerp 
overeenkomstig DIN 68800-2 d.d. november 2009 
is een chemische bescherming van het hout niet 
vereist, wanneer de bovenste afdekking van een 
constructie een µd-waarde heeft van ≤ 0,3 m. 
Dit gegeven geldt ook voor de plaatsing op droge, 
volledig houten beschotten. In deze componenten 
kan met de uiterst diffusieopen  SOLITEX-banen 
worden afgezien van een chemisch impregnering 
van het hout.

Isolatie	direct	na	een	baan	aanbrengen	
Om de vorming van condens te vermijden dient de 
inbouw van de isolatie meteen te worden uitge-
voerd na de luchtdichte verlijming van DASATOP. Dit 
geldt met name bij werkzaamheden in de winter.
DASATOP mag uitsluitend op droge bouwlocaties 
worden gebruikt. Indien bij renovatie bepleiste-
ring of een chape wordt aangebracht dient dit te 
geschieden ruim voor het inbouwen van DASATOP.

Toepassingsgebied
Het systeem pro clima DASATOP kan bij woning-
en met typisch gebruik in alle ruimtes (woon- en 
slaapkamers, keuken en badkamers) als damp-
rem- en luchtdichtingbaan worden gebruikt. 
Voorwaarde is dat de gemiddelde relatieve lucht-
vochtigheid op termijn niet hoger is dan 60%.
pro clima DASATOP kan niet bij constructies 
worden gebruikt die aan de buitenkant zijn voor-
zien van diffusiedichte componentlagen.
Tot deze componenten behoren bijv. constructies 
met platen daken, platte daken of shingles. Deze 
beschikken bij dergelijke constructies niet over 
voldoende potentieel om bouwschades te voor-
komen.

Bescherming	door	lage	μd-waarde
Wanneer Sub-and-Top-banen niet optimaal op 
de kepers liggen, kunnen er convectietunnels 
ontstaan. Deze vormen een beschermingsrisico. 
Het is in de praktijk echter vaak niet mogelijk 
deze uit te sluiten. Voor het voorkomen van 
bouwschade is het daarom belangrijk dat de 
banen uiterst diffusieopen kunnen worden om 
ook grotere hoeveelheden vocht uit convectie 
snel te kunnen afvoeren. 

optimale droogcondities
gemiddelde µd-waarde bij verschillende vormen van vochtbelasting
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De variabele diffusieweerstand van DASATOP is optimaal 
ingesteld voor de snelle Sub-and-Top-plaatsing. 

Leid DASATOP onder de verdubbeling. Dat is bouwfysisch 
gunstiger en bespaart materiaal. 

Plaatsen en bevestigen
pro clima DASATOP dient te worden gelegd met 
de groene dakvlieszijde (met opdruk) naar buiten. 
Deze kan strak in de lengterichting en dwars ten 
opzichte van de dakgoot worden geplaatst. Het 
gewicht van het isolatiemateriaal moet worden 
gedragen door de binnenbekleding. Bevestiging 
van de banen aan de zijkant aan de kepers met 
ca. 3 mm dikke en 40 mm brede harde vezel-  
of multiplexstroken. Fixeer de stroken met min. 
10 mm brede en 15 mm lange bevestigings-
klemmen.  De afstand van de klemmen mag  
max. 10 tot 15 cm zijn. Laat de banen ca. 8  
tot 10 cm overlappen.

Binnenbekleding	beschermt	tegen	
schade	
Om de banen tegen UV-straling te bescher-
men zijn binnenbekledingen vereist. Als deze 
ontbreken, bijv. op de vliering, moeten deze 
achteraf worden gemonteerd. Om het drogen 
niet te belemmeren dienen aan de binnenzijde 
van de isolatie geen diffusieremmende lagen, 
zoals OSB- of gelaagd houten platen, te worden 
aangebracht. De bekledingen uit gipsplaten of 
lambrisering zijn geschikt.

Blootstelling aan weersinvloeden
DASATOP is ter bescherming van de construc-
tie max. 4 weken weersbestendig. Let erop dat 
DASATOP geen afdichting in de betekenis van een 
nooddak is. Vocht kan door nietjes of door andere 
perforaties binnendringen (spijkers, schroeven, 
enz.). Bij bewoonde resp. andere bijzondere con-
structies die beslist moeten worden beschermd, is 
extra afdekken met een zeil raadzaam.

aanwijzing
DASATOP heeft in het kriti-
sche bereik een µd-waarde 
van 0,05 m en waarborgt op 
die wijze optimale droog-
condities en bescherming 
tegen bouwschades en 
schimmel.

teCHnieK-HotLine
 

Bij afwijkende randvoor-
waarden bereikt u ons op:
TECHNIEK-HOTLINE 
pagina 413
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verwerkingsvoorschrift
overlappingen  
verlijmen

Leg de baan horizontaal (dwars op de kepers/pla-
fondbalken). Begin bij het opgaande buitenmuur-
werk. Leg de baan over het volledige oppervlak 
aansluitend aan keperflanken en ondergrond en 
druk deze zuiver in de hoeken. Vermijd convec-
tietunnels. 

Fixeer de baan op de keperflanken met ca. 3 mm 
dik multiplex of harde vezelstroken in de onderste 
hoek van de keperflank.
Gebruik doorlopend de bevestigingsstroken. Ge-
makkelijk bevestiging, bijv. met een nietpistool.

Rol de volgende laag uit. De overlapping van de 
banen dient ca. 10 cm te zijn. De opgedrukte 
markering is bestemd als oriëntatiehulp.

Banen plaatsen

voorbereiden

Verwijder spitse objecten of objecten met scherpe 
randen (bijv. spijkers) die uit de binnenbekleding 
in het keperveld steken.

Plaats voor het beschermen van DASATOP isola-
tiemateriaal met een stevige structuur in de vorm 
van een plaat op de aanwezige binnenbekleding.
De dikte van de isolatie onder DASATOP is max. 
1/3 van de totale isolatiedikte.

Dakrenovatie van buitenaf: Sub-and-top-plaatsing 

De vochtvariabele diffusieweerstand van pro clima DASATOP maakt een veilige Sub-
and-Top-plaatsing mogelijk: de damprem wordt onder de isolatie en over de kepers/
plafondbalken gelegd.
Het functionele membraan is aan beide zijden voorzien van beschermingsvliezen. 
Daardoor is de baan uiterst scheur- en splijtvast. Het verblindingsvrije, groene 
afdekvlies is uiterst slipvast en kan 4 weken zonder bescherming tegen weersinvloe-
den worden geplaatst.

Luchtdichte verlijming van baanoverlappingen 
met systeemkleefband  TESCON No.1/ TESCON 
VANA. De band vanuit het midden aanbrengen en 
met pro clima PRESSFIX goed aanwrijven. 

PRESSFIX 
Aanwrijfhulpmiddel

Breng voor aansluiting op ruwe of minerale com-
ponenten een rups van aansluitlijm ORCON F of 
ORCON  CLASSIC aan met een breedte van 5 mm. 
Druk de lijm niet helemaal plat, zodat bewegingen 
in de constructie nog kunnen worden gecompen-
seerd.

Maak de aansluitingen op buis- en kabeldoorvoeren 
met luchtdichtingmanchetten en, indien vereist, 
 TESCON No.1 of  TESCON VANA. Aansluitingen op 
ramen in dakvlakken worden gemaakt met het hoek-
kleefband  TESCON PROFIL.

Plaats ten slotte de isolatie en de onderlaag, bijv. 
pro clima  SOLITEX PLUS.

aansluitingen 
maken

1a

2a

3a

4

6

1b

2b

3b

5

in de praktijk
Verlijm voor plaatsing de 
banen onderling op vlakke 
ondergronden met de ver-
eiste breedte met  TESCON 
No.1 of  TESCON VANA. 
Afhankelijk van de geometrie 
van het te renoveren dak-
oppervlak dienen de banen 
vervolgens in de lengte-
richting of dwars te worden 
geplaatst. 
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DB+ voordelen van het systeem  Luchtdichting binnen – renovatie DB+ voordelen van het systeem  Luchtdichting binnen – renovatie

Systeem DB+
Luchtdichting binnen – renovatie

Het dampremmend- en luchtdichtingsysteem met vochtvariabele damprem van bouwpapier, 
natuurlatexlijm en kleefband. De beste zekerheid gekoppeld aan ecologie.
De beste bescherming voor isolatie tegen bouwschades en schimmel. De vochtvariabele 
diffusieweerstand van de baan maakt een hoge bescherming van de bouwcomponenten mogelijk.

 Hoge bescherming tegen bouwschades en schimmel

 Voor dak, dakhelling, wand, plafond en vloer

 Luchtdicht conform DIN 4108, SIA 180 en ÖNorm B8110-2

 Gemakkelijk te verwerken en, dankzij de wapening, uiterst scheurvast

 Compleet luchtdichtingsysteem met alle verbindingsmiddelen

De	beste	koppeling	van	zekerheid	en	ecologie

een bewezen  
principe

Bescherming door 
vochtvariabelheid

De vochtvariabele diffusieweerstand van DB+ 
heeft een ruim 6-voudige spreiding tussen winter 
en zomer. In ruim 15 jaar werd deze geplaatst 
over talloze miljoenen vierkante meter, ook in 
bouwfysische veeleisende constructies.
DB+ werkt volgens het principe van het klimaat-
geregelde membraan: in een winters klimaat is 
de baan diffusiedichter (µd-waarde ca. 4 m) en 
beschermt de constructie tegen intredend vocht.
In een zomers klimaat wordt deze, indien nodig, 
diffusieopener (µd-waarde ca. 0,6 m) en biedt 
een groot terugdrogingspotentieel. Op die manier 
ontstaat ook bij onvoorzien intredend vocht uit 
convectie, flankendiffusie of vocht uit bouwmate-
rialen een hoge bescherming voor de 
constructie.

Door de vochtvariabele diffusieweerstand is DB+ 
ook geschikt voor het gebruik in constructies die 
van buiten diffusiedicht zijn. Er zijn beperking-
en met betrekking tot de locatiehoogte en de 
gelaagde opbouw.
Het systeem met hoge prestaties,  INTELLO, biedt 
een nog groter potentieel met betrekking tot het 
uitblijven van bouwschades van de constructie. 
Deze is nog beter in staat onvoorziene vocht-
belasting te compenseren. Bij constructies met 
platte en shingledaken geniet deze de voorkeur.

Systeemcomponenten

DB+
Vochtvariabele damprem 
van bouwpapier

eCo CoLL
Natuurlatexlijm voor het onderling 
verlijmen van damremmers van 
bouwpapier en aan aangrenzende 
constructiecomponenten 

 teSCon ProFiL
Voor aansluitingen 
op ramen, deuren 
en hoeken

 roFLeX
Buismanchet voor de 
veilige doorvoer van 
buizen

Uni taPe
Voor het verlijmen van 
de baanoverlappingen

Terugdroging 
in de zomer

Bescherming 
in de winter

gemiddelde µd-waarde bij verschillende vormen van vochtbelasting
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 KaFLeX post
Kabelmanchet 
voor plaatsing 
achteraf

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

Let op!Toelaten	en	samenvoegen
DB+ bestaat uit natuur- en gerecyclede cellu-
lose, verlijmd met een dunne PE-folie die vrij is 
van halogenen en weekmakers, versterkt met 
wapening. DB+ is voorzien van de CE-markering 
overeenkomstig DIN EN 13984.

Kwaliteitsgarantie
Anders dan bij het plaatsen van banen vanaf 
de binnenzijde is de kwaliteitscontrole met het 
drukverschilproces alleen mogelijk bij overdruk. 
Daarvoor moet het gebouw bovendien met een 
nevelmachine worden verneveld. Aan de buitenzijde 
kunnen dan de bijzonderheden met betrekking 
tot de luchtdichtheid worden gecontroleerd. De 
banen dienen van tevoren voldoende mechanisch 
te worden bevestigd. Verlijmen en aansluitingen 
dienen bijzonder zorgvuldig te worden uitgevoerd. 
Het gedetailleerde bouwontwerp de aansluiting op 
dakgoten en gevel, alsmede hun uitvoering zijn bij 
de spantisolatie uiterst belangrijk.

Door	gebruik	veroorzaakte	vochtigheid
De diffusieweerstand van DB+ is zodanig 
ingesteld dat ook bij hogere kamerluchtvochtig-
heid voldoende bescherming van de component 
is gewaarborgd. Deze kunnen bijvoorbeeld 
bouwafhankelijk ontstaan in nieuwbouw of door 
kortstondig verhoogde rel. luchtvochtigheid, zoals 
in badkamers of keukens. In principe zou door de 
bouw veroorzaakte vochtigheid snel door venti-
latie langs ramen uit het gebouw moeten kunnen 
ontsnappen. In de winter kunnen bouwdrogers 
het drogen versnellen. Daardoor wordt een per-
manent hoge rel. luchtvochtigheid vermeden.

De	60/2-regel
In nieuwbouw heerst een verhoogde kamerlucht-
vochtigheid, afhankelijk van de bouw en het 
wonen. De diffusieweerstand van een damprem 
dient zodanig te zijn ingesteld dat ook bij 60%  
gemiddelde relatieve luchtvochtigheid een dif-
fusieweerstand van ten minste 2 m wordt bereikt. 
Dan is de constructie voldoende beschermd tegen 
intredend vocht uit de kamerlucht en tegen 
schimmelvorming.

De	70/1,5-regel
In de bouwfase, wanneer wanden worden be-
pleisterd of de dekvloer wordt gelegd, is er in het 
gebouw een zeer hoge luchtvochtigheid. De µd-
waarde van een damprem dient bij 70% gemiddel-
de rel. luchtvochtigheid meer dan 1,5 m te zijn om 
de constructie te beschermen tegen een te hoge 
mate van intredend vocht uit het bouwlocatiekli-
maat en tegen schimmelvorming. Vooral bij hout-
werkplaten aan de buitenzijde van de constructie 
is een hoge vochtbescherming vereist.

60/2 en 70/1,5 regel

toepassingsgebieden

Bescherming	door	een	open	bekleding
Om het drogen niet te belemmeren dienen aan 
de binnenzijde van de isolatie geen diffusie-
remmende lagen, zoals OSB- of gelaagd houten 
platen, te worden aangebracht. De bekledingen 
uit gipsplaten of profielschroten zijn geschikt.
Om de banen tegen UV-straling te beschermen 
zijn binnenbekledingen vereist. Als deze ontbre-
ken, bijv. op de vliering, moeten deze achteraf 
worden gemonteerd. 

Juiste	afwatering	beschermt	tegen	
condenswater
Om condensvorming te voorkomen dient het 
damprem- en luchtdichtingniveau meteen te 
worden aangebracht na het monteren van mat-
ten of plaatvormige isolatie. Inblaasisolatie dient 
meteen na de luchtdichte verlijming van de baan 
te worden ingebracht. Eventueel dient er staps-
gewijs te worden gewerkt. Dit geldt met name bij 
werkzaamheden in de winter.
Ventileer snel en consequent een verhoogde rel. 
luchtvochtigheid. Gebruik evt. een bouwdroger.

Toepassingsgebied	
Het systeem pro clima DB+ kan bij woningen 
met typisch gebruik in alle ruimtes (woon- en 
slaapkamers, keuken en badkamers)  worden 
gebruikt als binnenste isolatiebegrenzing.

Plaatsen en bevestigen
Praktisch gezien worden de banen in de lengte-
richting van de kepers op een binnenbekleding of 
verspreid beschot gelegd. Door het grote aantal 
verschillende breedtes is een doelgerichte keuze 
mogelijk die is afgestemd op de breedte van het 
veld.
Bevestiging met 10 mm brede en min. 8 mm 
lange nietjes op een afstand van 10 - 15 cm.
Bij het leggen van DB+ is het niet nodig op een 
voor- of achterzijde te letten. Het is ook mogelijk 
deze dwars ten opzichte van de draagconstructie, 
bijv. de kepers, te leggen. Span deze echter niet 
te strak.

Bovendien bij inblaasisolatie...
Het is ook mogelijk DB+ als begrenzende laag 
voor allerlei soorten inblaasisolatie te gebruiken. 
Een wapening zorgt voor een hoge scheurbesten-
digheid bij het inblazen. Wanneer de banen dwars 
ten opzichte van de draagconstructie worden 

gelegd, of bij kopvoegen, dient er direct onder de 
luchtdicht verlijmde baanoverlapping een steunlat 
te zitten om trekbelasting op de lijmverbinding te 
voorkomen. Optioneel is het bovendien mogelijk 
de kleefband op de overlapping met dwars daar-
overheen lopende kleefbandstroken te bevestigen 
op een afstand van 30 cm.
Bij werkzaamheden in het koude seizoen dient 
inblaasisolatie meteen te worden ingebracht 
na het leggen van DB+. De baan wordt op die 
manier beschermd tegen condens.

Verlijmen	en	tegen	regen	beschermen
Ter voorkoming van bouwschades aan de con-
structie is een zo perfect mogelijke luchtdichting 
van doorslaggevend belang. Daarvoor moeten 
de banen onderling zowel aan keperflanken, 
aan aangrenzende componenten en doorvoe-
ren permanent luchtdicht worden verlijmd. 
Ondergronden moeten geschikt zijn voor de 
verlijming. Evt. is het nodig te reinigen en een 
primer te gebruiken. De banen mogen niet 
 worden blootgesteld aan regen of dauw. Het 
 leggen van DB+ buitenshuis wordt daarom alleen 
geadviseerd bij stabiele weerscondities of extra 
beschermingsmaatregelen.

Vezelvormig	isolatiemateriaal	gebruiken
Om de eigenschappen van DB+ voor een variabele 
vochtigheid te kunnen laten werken, moet het 
vocht tot aan de damprem kunnen komen. Diffu-
sieopen isolatiemateriaal, zoals cellulose, vlas, 
hennep, houtvezel, steen- of minerale wol, enz., 
waarborgen dit en zijn daarom aanbevelenswaar-
dig. Het gewicht van het isolatiemateriaal moet 
worden gedragen via geschikte binnenbekledingen 
of dwarslatteien op een afstand van max. 65 cm.

Ook	gebruik	bij	dichte	onderlagen
Het is mogelijk het systeem pro clima DB+ samen 
te gebruiken met alle gangbare diffusieopen (bijv. 
de pro clima  SOLITEX MENTO-serie,  SOLITEX UD 
of  SOLITEX PLUS) en diffusiedichte onderlagen. 
Het buitenste beschot moet van massief hout zijn 
gemaakt. Houtwerkplaten zijn niet toegestaan in 
combinatie met DB+. Volgens het normontwerp 
overeenkomstig DIN 68800-2 d.d. november 2009 
is een chemische bescherming van het hout niet 
vereist, wanneer de bovenste afdekking van een 
constructie een µd-waarde heeft van ≤ 0,3 m. 
Dit gegeven geldt ook voor de plaatsing op droge, 
volledig houten beschotten. In deze componenten 
kan met de uiterst diffusieopen  SOLITEX-banen 
worden afgezien van een chemisch impregnering 
van het hout.

DB+ vrij combineren

gemiddelde µd-waarde bij verschillende vormen van vochtbelasting
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verwerkingsvoorschriften
Reinig de ondergrond. Met een handveger 
afvegen, evt. stofzuigen en afwissen.

ondergrond 
reinigen

Om DB+ tegen objecten met scherpe randen 
te beschermen die uit de binnenbekleding in 
het keperveld steken, dient een plaatvormige 
isolatie met een vaste structuur op de aanwezige 
binnenbekleding te worden gelegd.
Optioneel is het mogelijk deze af te buigen of af 
te knikken. Spijkers niet met de hamer omslaan!

Rol pro clima DB+ parallel aan de kepers uit en 
lijn dit uit. DB+ is verkrijgbaar in veel verschillen-
de rollenbreedtes. Een doelgerichte selectie, afge-
stemd op de veldbreedte, vermindert snijverlies.

Bekleding plaatsen, 
spijkers afknijpen

Baan uitrollen

Leid de baan aan de keperflanken 3 - 4 cm 
omhoog en druk deze met een hulplat schoon in 
de hoeken.

Snijd het overschot aan DB+ -materiaal met een 
cutter af langs de hulplat.

Leg ter voorkoming van convectietunnels de baan 
over het volledig oppervlak aansluitend op de 
kepers en de ondergrond.

Bevestig de baan op de kepers met gegalvani-
seerde nietjes. De nietjes moeten een breedte van 
10 mm en een lengte van 8 mm hebben. Afstand 
is 10 - 15 cm. De los meegeleverde hulplat is 
bestemd als steunpunt voor nietpistolen en be-
schermt de baan tegen beschadigingen. 

Maak een luchtdichte aansluiting van de baan 
op ruw gezaagde kepers met natuurlatexlijm 
ECO COLL. Veeg de ondergronden af vóór het 
verlijmen. Zuig het stof weg of wis dit af met 
een doek.
Breng een rups van lijm aan met een dikte van ca. 
5 mm. Bij zeer ruwe ondergronden evt. meer. Lijm 
niet geheel platdrukken. Op stabiele ondergron-
den zijn doorgaans geen aandruklatten nodig.

Baan omhoog 
vouwen

Baan fixeren

aansluiting op ruwe 
kepers

verder met stappen 6b -11  
op de volgende pagina’s

3 6a

1

2

4

5

opmerking:
Wanneer isolatie als vulling 
wordt ingebouwd, is de 
dikte max. 1/3 van de totale 
isolatiedikte. voorbeeld: 
4 cm isolatie onder DB+ ten 
opzichte van 8 cm isolatie 
boven DB+.

opmerking:
de banen mogen niet 
worden blootgesteld aan 
regen. Het leggen van DB+ 
buitenshuis wordt daarom 
alleen geadviseerd bij 
stabiele weerscondities of 
extra beschermingsmaat-
regelen.
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Maak de aansluiting op geschaafde kepers met 
het universele kleefband UNI TAPE. Plaats het 
kleefband in het midden en verlijm dit stapsge-
wijs. Druk de band stevig aan.
De ondergrond moet geschikt zijn voor het verlij-
men. Evt. afvegen, afwissen of stofzuigen.
Het fijnste stof kan worden gebonden op het 
oude hout met pro clima  TESCON PRIMER RP.

aansluiting 
op geschaafde 

kepers

aansluiting  
boeiplank

De aansluiting op de dorpel is vergelijkbaar met 
die op de boeiplank.
Evt. gladde zones maken. Breng ECO COLL aan, 
plaats de damprem met een uitzettingslus, druk 
de lijm niet helemaal plat. 

Trek de pro clima  KAFLEX-kabelmanchet van 
EPDM over de kabel en leid deze over het 
dampremvlak. Trek het afdekpapier eraf en 
lijm vast. Let op voldoende tegendruk, stevig 
aanwrijven.

Trek de pro clima  ROFLEX-buismanchet van EPDM 
over de buis en leid deze over het dampremvlak. 
Lijm hierop vast met allround-kleefband  TESCON 
No.1 of UNI TAPE. Plaats de band in het midden, 
let op voldoende tegendruk en wrijf stevig.

aansluiting 
dakgoot

aansluiting  
kabel

aansluiting  
buis

Aansluiting op de boeiplank met natuurlatexlijm 
ECO COLL. Maak op ruwe kroonlijsten eerst een 
gladde zone. Breng daarop een rups van lijm aan 
met een dikte van ca. 5 mm. Plaats bij een ruw 
gladgestreken zone evt. meer dampremmer met 
een uitzettingslus in het lijmbed. Druk de lijm niet 
helemaal plat, zodat bewegingen in de construc-
tie nog kunnen worden gecompenseerd. 

verlijmen  
baanoverlappingen

Voer de verlijming van baanoverlappingen uit met 
UNI TAPE. Plaats het kleefband in het midden en 
verlijm dit stapsgewijs. Druk de band stevig aan. 
Voor voldoende tegendruk zorgen. 

...	Vervolg	Verwerkingsvoorschrift
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Luchtdichting binnen –  
1:1- en 2:1-saneringsoplossing

Systeem SOLITEX UD 

Met het systeem SOLITEX UD is het bij een renovatie mogelijk bij een afgedekt dak het luchtdichting-
svlak van buitenaf te monteren. De baan wordt dan op de bestaande spanten gelegd en onderling en 
aan alle aangrenzende en doordringende componenten luchtdicht verlijmd. De baan moet vervolgens 
voldoende worden geïsoleerd. Het luchtdichte TEEE-membraan van SOLITEX UD garandeert daarbij de 
permanente werking van de constructie en het voorkomen van bouwschade.

 vochtvariabele μd-waarde tot onder 0,02 m
 Intelligent, poriënvrij membraan met actief transport van vocht:  

 uiterst diffusieopen, tegelijkertijd maximaal slagregendicht
 Waterkolom > 2500 mm
 Hoge slijtvastheid door microvezelvlies
 Zeer hoge bestendigheid tegen slagregens en thermisch stabiel
  Geschikt voor tijdelijke afdekkingen overeenkomstig het 
productinformatieblad van de ZVDH

Snelle en gemakkelijke sanering

teee-
technologie 
biedt 
bescherming

Poriënvrij membraan - 
actief vocht transport

Idealiter ligt het luchtdichtingsvlak aan de 
binnenzijde van de isolatie. Bij de 1:1- en 
2:1-saneringsoplossing is het ook mogelijk een 
luchtdichtingsbaan met speciale eigenschappen 
in het midden van de isolatie te schuiven. Van 
doorslaggevend belang is dan echter wel de keuze 
van de geschikte baan. Door de bouwfysisch 
veeleisende situatie zouden membranen op basis 
van een vochtvariabele TEEE-werkingsfolie, zoals 
SOLITEX UD die bevat, dienen te worden gebruikt.

Deze banen zijn luchtdicht en uiterst diffusieo-
pen. Ze zorgen door hun poriënvrije werkingsfolie 
ook bij de vorming van condensatievocht op het 
membraan op betrouwbare wijze voor een actief 
transport van het vocht met zeer lage diffusie-
weerstanden die lager zijn dan 0,02 m. Gangbare 
microporeuze membranen kunnen  echter bij het 
neerslaan van condensatievocht  
op het membraan met een hogere μd-waarde 
reageren. In het vervolg dreigt het neerslaan  
van condensatievocht opnieuw - dan kan  
bouwschade en schimmel ontstaan.

Poriënvrije banen voeren vocht op actieve wijze 
af naar buiten - hoe meer vocht er is, des te 
sneller het gaat. De diffusieweerstand daalt. Voor 
het transport is slechts een minimaal verschil van 
de deeldruk van de damp verschil vereist. 
Optimaal bij renovatie van buitenaf: met zijn 
poriënvrije werkingsfolie is de baan uiterst 
bestendig tegen slagregens. Hoge botsingssnel-
heden of een verminderde oppervlaktespanning 
van waterdruppels vormen bij SOLITEX UD geen 
probleem.

Systeemmodules

teSCon ProFieL
Voor aansluitingen 
op ramen, deuren en 
hoekverbindingen

orCon F/
orCon CLaSSiC
Voor aansluitingen op aan-
grenzende componenten

teSCon no.1/
teSCon vana
Voor het verlijmen van 
de baanoverlappingen

roFLeX
Buismanchet voor de 
veilige doorvoer van 
buizen

SoLiteX UD
3-laagse, uiterst 
diffusieopen onderdak- 
en onderspanbaan

KaFLeX mono/duo, 
Afdichtingmanchetten voor de 
doorvoer van kabels en buizen door 
het luchtdichtingsniveau 

KaFLeX post
Kabelmanchetten voor 
inbouw achteraf
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Plannings- en 
constructieaanwijzingen

Toelating	en	samenstelling
Het speciale membraan van SOLITEX UD bestaat 
uit een thermoplastische elastomeer-ether-ester, 
de bescherm- en afdekvliezen zijn van polypro-
pyleen. 

SOLITEX UD is getest conform de eisen van  
DIN EN 13859-1. Deze is voorzien van het  
CE-teken. Bovendien zal de luchtdichtheid  
conform DIN EN 12114 worden getest.

Maximaal diffusieopen
Vocht uit de constructie kan gemakkelijker en 
sneller naar buiten opdrogen. Het neerslaan 
van condenswater in de isolatielaag tussen de 
spanten wordt zo op effectieve wijze vermeden.

Bij een onvoorzien neerslaan van vocht vóór 
 SOLITEX UD blijft de hoge diffusieopenheid 
behouden dankzij de TEEE-folie. Er kunnen μd-
waarden worden bereikt die lager zijn dan 0,02 m.

1:1-saneringsoplossing
Als er een dakopbouwisolatie moet worden 
geplaatst waarvan de isolatiedikte voldoet aan 
de isolatie tussen de spanten, is het mogelijk de 
secundaire ventilatieruimte volledig met  

steenwol te vullen. De voorwaarde daarvoor is dat 
dan beide isolatielagen identieke warmtegelei-
dingscoëfficiënten of R-waarden hebben.

Toepassingsgebied	
Met SOLITEX UD kan bij de energetische dak-
renovatie van woningen of gebouwen met  
woonfunctie van buitenaf op een veilige wijze  
de luchtdichtheid worden verzorgd die voor  
een optimale werking en bescherming van een 
isolatieconstructie is vereist. Deze procedure  
is vereist, wanneer de luchtdichtheid van  
bestaande constructies gewoonlijk niet voldoet 

aan de actuele vereisten. SOLITEX UD voorkomt dat 
vochtige, verwarmde lucht naar binnen stroomt uit 
de verwarmde binnenruimte. Daardoor wordt het 
gevaar op neerslaand condenswater dat de compo-
nenten beschadigt, verhinderd. Met zijn conform 
DIN EN 12114 geteste luchtdichtheid maakt deze 
het mogelijk te voldoen aan DIN 4108-7: 01-2011, 
alsmede aan de huidig geldende EnEV.

2:1-saneringsoplossing
Bij deze aanpak wordt eerst de tussen de 
aanwezige spanten beschikbare secundaire 
ventilatieruimte met min. 40 mm absorberend 
isolatiemateriaal (bijv. zachtboard of cellulose) 
tot aan de bovenkant van de spanten gevuld. Als 
de bestaande isolatie gemakkelijk kan worden 
samengedrukt, dient deze nieuwe isolatie van een 
groter formaat te worden gekozen, dan is vereist. 
Na het leggen en verlijmen van luchtdichtingsbaan 
SOLITEX UD of SOLITEX UD connect vormt een 
zachtboardplaat de buitenste afsluiting van de 

isolatieconstructie. Bij de 2:1-saneringsoplossing 
moet de materiaaldikte van de platen minstens 
half zo groot worden gekozen als de hoogte van de 
onder de SOLITEX UD aangebrachte isolatie tussen 
de spanten. De voorwaarde daarvoor is dat tussen-
spant- en dakopbouwisolatie dezelfde warmtege-
leidingscoëfficiënt hebben, of dat de R-waarde van 
de tussen de spanten aangebrachte isolatie dubbel 
zo groot is als de R-waarde van de isolatie bove-
nop de spanten. Eventueel dient de verhouding van 
de isolatielagen te worden aangepast.

Gebruik	als	tijdelijke	afdekking
Bij gebruik als luchtdichtingsbaan bij 2:1- of 
1:1-sanering kan SOLITEX UD max. 14 dagen 
weersbestendig als tijdelijke afdekking worden 
gebruikt. Deze vermindering van de weers-
bestendigheidsperiode is vereist, omdat SOLITEX 
UD in deze gevallen naast bescherming van de 
constructie tijdens de bouwfase ook nog de 
functie vervult van de luchtdichtheidslaag en 
de vochtregulering. Als de constructie zonder 
de vereiste dakopbouwisolatie tijdens het koude 
seizoen langere tijd aan de weersinvloeden 
wordt blootgesteld, kan dit anders leiden tot een 
verhoogde afzetting van condenswater. De dak-
helling moet in beide gevallen min. 14° zijn of de 

minimumdakhelling van de zachtboardplaat moet 
zonder aanvullende maatregelen zijn. Bij het 
leggen en verlijmen dienen de vereisten van het 
reglement van de Duitse dakdekkersbond in acht 
te worden genomen. De banen moeten bij gebruik 
als tijdelijke afdekking bovendien mechanisch 
worden geborgd. Let erop dat de tijdelijk vereiste 
afdichting van spijkers niet met TESCON NAIDEC 
mag gebeuren, omdat deze de lat op SOLITEX UD 
vastlijmt. Door de invloed van regen kunnen don-
kere vlekken ontstaan op de baan. Deze hebben 
geen gevolgen voor de hoge waterdichtheid en de 
werking van het inwendige membraan.

Saneringsoplossing 
Fabrikant	zachtboardplaten
De twee hierboven voorgestelde oplossingen 
werden op basis van diverse, in de markt verkrijg-
bare kwaliteiten zachtboardplaten productonaf-
hankelijk bepaald. Fabrikanten van zachtboard-
platen kunnen van deze oplossingen afwijkende 
opbouwcomponenten met SOLITEX UD adviseren. 

Zij zijn precies op de hoogte van de technische 
mogelijkheden van hun producten, zodat de 
laagdiktes voor dakopbouwisolatie kleiner kunnen 
uitvallen. In dat geval gelden het advies en de 
instructies van de platenfabrikant.

Chemische	houtbescherming	kan	
achterwege	blijven
Op grond van het normontwerp bij DIN 68800-2 
van november 2009 is een chemische hout-
bescherming niet noodzakelijk, wanneer de 
bovenste afdekking van een constructie een 
μd-waarde ≤ 0,3 m heeft. Bij deze componenten 
kan bij toepassing van de uiterst diffusieopen 
SOLITEX-banen een chemische houtbescherming 
achterwege blijven.

Geen	tenteffect
Het poriënvrije SOLITEX UD-membraan biedt 
een bijzonder hoge dichtheid tegen slagregen. 
 SOLITEX UD kan over het volledige oppervlak 
worden geplaatst op isolatiemateriaal of beschot. 
Door het monolithische membraan en de meer-
laagse opbouw wordt een tenteffect veilig voor-
komen. Tenteffect” is de naam voor het fenomeen 
waarbij waterdichte tentzeilen, waar deze liggen, 
grote hoeveelheden vocht in de component laten 
binnendringen.

Gebruik als  
tijdelijke afdekking

Regels	van	de	ZVDH
De productinformatiebladen van het Zentralver-
band des Deutschen Dachdeckerhandwerks (ZVDH 
- Duitse vereniging voor dakdekkersbedrijven) 
bevatten informatie over tijdelijke afdekkingen. 
Op basis daarvan dienen de onderdak- en on-
derspanbanen nog uitsluitend als aanvullende 
maatregel, ter bescherming tegen regen onder 
de uiteindelijke dakbedekking – echter niet als 
tijdelijke afdekking. Indien een onderspan- of 
onderdakbaan ook als tijdelijke afdekking dienst 
moet doen, moet deze gecertificeerd zijn als be-

stand tegen slagregens en moet aan hogere eisen 
ten aanzien van de veroudering worden voldaan. 
Bovendien moet de fabrikant de juiste toebehoren 
bij het systeem aanbieden.

Met de SOLITEX-onderdakbanen voldoet pro 
clima al sinds jaar en dag aan de hogere eisen en 
biedt met het allround-kleefband TESCON VANA, 
de aansluitlijm ORCON F en het nieuwe nagel-
dichtingsband TESCON NAIDEC een compleet 
systeem voor een betrouwbare onderlaag en 
tijdelijke afdekkingen conform de vereisten van 
de ZVDH.

aanWijzinG
Max. 7 dagen weersbestendig 
bij gemiddelde temperaturen 
overdag die lager zijn dan 
10 °C. 

Aanbrengen en bevestigen
SOLITEX UD wordt gelegd met de blauwe afdekv-
lieszijde (opdruk) naar buiten. Het aanbrengen 
kan evenwijdig aan de dakgoot of dwars op 
de dakgoot gebeuren. Horizontaal aanbrengen 
(dwars op de dakgoot) heeft de voorkeur met het 
oog op de waterafvoer gedurende de bouwfase. 
Bij gebruik als onderspanbaan is de spantafstand 
begrensd tot 1,00 m. 

Ter bevestiging van de banen asfaltnagels 
of minstens 10 mm brede en 8 mm lange 
bevestigingsnieten gebruiken. De bevestiging 
mag alleen beschermd worden uitgevoerd in het 
overlappingsgebied. De bevestigingsafstand mag 
max. 10 tot 15 cm zijn. Banen ca. 8 tot 10 cm 
laten overlappen. 
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Vezelvormig	isolatiemateriaal	gebruiken
De bijzondere bescherming van het damprembe-
hang pro clima SANTA ontstaat door het terug-
drogen in een zomers klimaat. Om de vochtigheid 
tot aan de damprem te kunnen laten komen 
zijn diffusieopen, vezelachtige isolatiemate-
rialen aanbevelenswaardig, zoals cellulose, vlas, 
 hennep, houtvezel, steen- of minerale wol, enz. 
Het gewicht van het isolatiemateriaal moet 
 worden gedragen door de binnenbekleding.

Ook	gebruik	bij	dichte	onderdaken
Het is mogelijk pro clima SANTA samen met 
diffusieopen en diffusiedichte onderdaken te 
gebruiken. Het buitenste beschot moet van 
massief hout zijn gemaakt. Houtwerkplaten zijn 
niet toegestaan in combinatie met SANTA. 

Let op!

verwerking

Santa vrij 
combineren

Banen op de voeg verlijmen 
Smeer de banen gelijkmatig en afzonderlijk in. 
Plet de lussen niet bij het plooien van de met 
lijm ingestreken banen. Het is ook mogelijk de 
lijm op de wanden aan te brengen. Er is geen 
weekperiode vereist. Plaats  
de banen loodrecht en verlijm deze op de voeg  
(niet overlappend). Druk met een behangborstel 
of -rol zonder luchtbellen aan. Voegen kunnen  
bij moeilijke ondergronden met een vlakke naad-
roller worden aangedrukt.

Ondergrond en lijm
Ondergronden moeten droog, schoon, stevig, ab-
sorberend en glad zijn. Verwijder oud behang en 
niet hechtende verf. Strijk krachtig absorberende 
oppervlakken voor met oplossingsmiddelvrije 
dieptegrondverf. Het gronden mag de ondergrond 
niet afsluiten. Gebruik dispersielijm met een hoog 
aandeel van vaste deeltjes (bijv. Ovalit T van 
Henkel). Deze kan worden gemengd met max. 
20% speciaal plaksel voor zwaar behang (bijv. 
Methylan Spezial van Henkel). Gebruik de lijm 
evt. onverdund. Het gebruik van behangplaksel 
is niet mogelijk. Henkel beantwoordt graag uw 
vragen over verlijmen en ondergronden.

Gleuven	in	de	ondergrond	afdichten	
De ondergrond (plaat of pleisterwerk), waarop 
het damprembehang moet worden aangebracht, 
moet luchtdicht zijn. Aanwezige gleuven moeten 
worden afgedicht. Let er tijdens het gebruik op 
dat deze gleuven duurzaam elastisch blijven 
afgedicht. Contactdozen en kabeldoorvoeren 
moeten ook luchtdicht worden uitgevoerd om 
intredend vocht uit convectie te voorkomen.

Isolatiemateriaal tijdig inblazen
Om de vorming van condens te voorkomen dient 
het inbouwen van inblaasisolatie meteen na resp. 
voor het aanbrengen van het damprembehang 
te geschieden. Evt. dient stapsgewijs te worden 
gewerkt. Dit geldt met name bij werkzaamheden 
in de winter. Een verhoogde rel. luchtvochtigheid 
dient snel en consequent te worden geventileerd.

Binnenbekleding	moet	luchtdicht	zijn
pro clima SANTA neemt de werking van 
de damp rem over. Om de luchtdichting te 
garanderen, wat een voorwaarde is voor 
een isolatieconstructie ter voorkoming van 
bouwschade, dient de ondergrond van bijv. 
gipsplaten of pleisterwerk op houtwollen, 
lichte bouwplaten (Heraklith) permanent 
elastisch en zonder gleuven aan te sluiten op de 
aangrenzende componenten. 

Holle ruimte isoleren, 
µd-waarde verhogen

In verbouwde en bewoonde dakkamers met een 
intacte binnenbekleding, maar lage isolatie is de 
energetische sanering door opvullen van de holle 
ruimtes van de vakken met inblaasisolatiemate-
rialen gemakkelijk mogelijk. 
De binnenbekleding en het dakbeschot blijven 
daarbij onaangetast.

Het bestand: vaak biedt een holle ruimte de mogelijkheid voor 
isolatie achteraf. 

Als de isolerende werking van bestaande 
constructies wordt verbeterd door inblaasisola-
tiematerialen (bijv. cellulose), wordt doorgaans 
de ruimte tussen de aanwezige isolatie en het 
onderdak volledig opgevuld. Vochtigheid dat 
door de diffusieopen binnenbekledingen in de 
constructie doordringt, wordt nu langzamer naar 
buiten afgevoerd.
Bij diffusiedichte bitumenonderlagen kan dat 
leiden tot een zeer hoog, ontoelaatbare con-
densaatverlies, wat bouwschade tot gevolg zou 
hebben.

Het saneringsbehang pro clima SANTA werkt 
bij dergelijke constructies als dampremniveau 
en beschermt tegen de vorming van dauwwater 
en de daaruit voortvloeiende bouwschades en 
schimmel.

Er zijn twee varianten verkrijgbaar: SANTA DT met 
een grof, ruw vezeloppervlak of het onderbehang 
SANTA UT met een glad oppervlak. Beide banen 
kunnen gewoon worden geschilderd.
SANTA UT kan ook opnieuw worden behangen. 
Gebruik diffusieopen materiaal/verf.

nieuw: het vak werd opgevuld met inblaasisolatie.
De ventilatieruimte vervalt. SANTA op de binnenbekleding zorgt 
voor bescherming. 

De benodigde diffusieweerstand van de con-
structie kan met minimale inspanningen worden 
vervaardigd met een saneringbehang op de 
bestaande binnenbekleding.
Het damprembehang pro clima SANTA wordt 
gewoon op de bestaande luchtdichte binnenbe-
kleding gelijmd en zorgt in het vervolg voor de 
noodzakelijke bescherming in isolatieconstructies.

Systeem Santa
Luchtdichting binnen – renovatie

Damprembehang ter verhoging van de diffusieweerstand van binnenbekleding, wanneer be-
staande holle ruimtes met isolatiemateriaal worden uitgeblazen.

 Snel, achteraf de diffusieweerstand verhogen

  Bescherming tegen bouwschades en schimmel voor dak, dakhelling,  
wand en plafond

 Met ruwe vezellook (SANTA DT) of glad als onderbehang (SANTA UT)

Gemakkelijke	oplossing	bij	achteraf	isoleren

Let oP:
wanneer SANTA wordt verwijderd en niet 
passend wordt vervangen, kan dit leiden tot 
bouwschades in de isolatieconstructie.

teCHnieK-HotLine
 

Bij afwijkende randvoor-
waarden bereikt u ons op:
TECHNIEK-HOTLINE 
pagina 413 
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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
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