
Systeem SOLITEX 
MENTO

De beste bescherming voor dak

Onderdaksysteem met hoog diffusieopen onderdakbaan pro clima SOLITEX MENTO
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De beste bescherming voor dak en wand
pro clima  SOLITEX-systemen

Vereisten voor 
onderdak- en 
gevelbanen

Dak- en gevelbanen moeten vaak 
aan extreem mechanische en bouw-
fysische eisen voldoen om tijdens de 
bouwfase en het latere gebruik de 
beste bescherming voor de construc-
tie te waarborgen. Door de tijdelijke 
blootstelling aan weersinvloeden en 
de belastingen tijdens de verwerking 

is een hoge bescherming vereist tegen 
slagregens en waterdichtheid.

Tegelijkertijd dienen dak- en gevel-
banen uiterst diffusieopen te zijn, 
zodat vocht snel en betrouwbaar naar 
buiten kan drogen.

Sneller veilig dicht
De pro clima -technologie 

Uiterst diffusieopen, tegelijkertijd zeer bestendig 
tegen slagregens dankzij het meest moderne 
monolithische, functionele TEEE-membraan

Bestendig tegen veroudering 
zeer UV-bestendig 
thermisch stabiel -40 tot +100 ℃

Ongevoelig voor oliën uit kettingza-
gen, houtimpregneringsmiddelen en 
gebruikte houtmaterialen

Krachtige PP-wapening  
( SOLITEX PLUS en MENTO PLUS)

Robuuste beschermings- 
en dakvliezen van PP

Beschermt de isolatieconstructie 
tegen vocht

Optimaal isolerende werking door 
winddichting

Twee geïntegreerde, zelfhechtende 
zones in het overlappinggebied van 
watervaste SOLID-acrylaatlijm

Verbinding volgens het principe  
Lijm in lijm

Lijmvlakken door afdekfolies beschermd tegen 
stof en vervuiling

Verlijming gebeurt onmiddellijk en uiterst stevig en 
betrouwbaar - ook bij natheid, omdat de lijm al in het 
vlies is geïnfiltreerd

Bestand tegen veroudering
Regenbestendig

Diffusieopen

Thermisch stabiel

monolithisch, functio-
neel TEEE-membraan



 SOLITEX-techniek:
poriënvrije baan voor 
meer bescherming

Poriënvrije banen voeren vocht op actieve wijze 
af naar buiten - hoe meer het is, des te sneller 
het gaat.
Hun diffusieweerstand daalt.
Voor het transport is slechts een minimaal damp-
deeldrukverschil vereist.

De bijzonder bescherming tegen slagregen ont-
staat, omdat er geen poriën aanwezig zijn. Hoge 
botsingssnelheden of een verminderde opper-
vlakspanning van waterdruppels vormen bij het 
 SOLITEX-onderdaksysteem geen probleem.

Bij het poriënvrije membraan wordt vocht langs de keten van 
moleculen op actieve wijze naar buiten afgevoerd. Op die 
manier ontstaat een betrouwbare diffusie en een bijzondere 
slagregendichtheid.

  Absoluut open 
... en maximaal dicht 

Nieuwe maatstaven:
monolitische  SOLITEX-membraan 

Poriënvrije  SOLITEX-membraan:
maximale bescherming tegen slagregen
•	 Waterzuil > 2500 mm
•	 Actief vochttransport
•	 Minimaal dampdeeldrukverschil vereist
•	 Vochtige baan wordt meer diffusieopen
•	 Geen tenteffect
•	 Als tijdelijke afdekking te gebruiken

Dezelfde vergroting als van 
een monolitische, poriënvrije 
 SOLITEX-membraan. Water-
druppels kunnen ook bij een 
verminderde oppervlaktespanning 
niet in de constructie doordringen. 
Waterdamp wordt actief naar de 
open lucht getransporteerd.

Traditionele techniek: 
baan met microporiën

Poreuze banen laten vocht door stroming ontsnappen. 
Deze bieden een gemiddelde bescherming bij diffusie en 
slagregendichtheid.

Microscopische opname van een 
traditionele onderdakbaan. In 
de productie wordt de PP-folie 
gestretcht en wordt calciumcar-
bonaat eraan toegevoegd. Op 
die manier ontstaan microporiën 
die precies zo groot zijn dat een 
waterdruppel door zijn oppervlak-
spanning niet erdoorheen past, 
maar waterdamp naar de open-
lucht kan worden afgevoerd.

Traditionele bescherming:
onderdakbaan met microporiën

Bij traditionele PP-banen met microporiën ont-
snapt waterdamp door uiterst kleine gaatjes naar 
buiten. Als er veel damp moet worden afgevoerd, 
vormt zich mogelijk een vochtfilm aan de binnen-
zijde van de baan. Het gevolg: de baan wordt 
dichter. Er liggen schades op de loer.
Het vochttransport naar buiten is een passief 
proces dat alleen werkt, wanneer er sprake is  
van een relatief hoog dampdeeldrukverschil.  
In moderne, uiterst geïsoleerde constructies  
kan dit niet altijd worden bereikt.

Er is bescherming tegen water van buitenaf, 
omdat waterdruppels te groot zijn en door 
hun opper vlakspanning niet door de poriën 
heen kunnen. Bij slagregen of wanneer 
gebruikt houtmateriaal of oplosmiddel de 
oppervlakspanning verlagen, is het echter 
mogelijk dat aanzienlijke hoeveelheden in de 
isolatie binnendringen en tot schades aan de 
constructie en schimmelvorming leiden. 

Microporiën in de functionele folie:
traditionele bescherming tegen slagregen

•	 Passief transport van vocht
•	 Groot dampdeeldrukverschil vereist
•	 Vochtige baan wordt meer diffusiedicht

 SOLITEX UD
Onderdaksysteem met 3-laagse, 
zeer diffusieopen onderdak- en 
onderspanbaan. 

 SOLITEX MENTO-serie
Onderdaksystemen met 3-laagse 
resp. 4-laagse, zeer diffusieopen 
onderdak- en onderspanbanen. 

 SOLITEX PLUS
Onderdaksysteem met 4-laagse, zeer 
diffusieopen onderdak- en onderspanbaan. 
Uiterst scheurvast door de wapening.

 SOLITEX UM connect
Onderdaksysteem voor platen daken 
met 4-laagse, uiterst diffusieopen 
onderdakbaan.
Met 3D-scheidingslaag van 8 mm dik 
gekruld en verweven PP en zelfhechtende 
butyl stroken.

Ook in -technologie met twee 

geïntegreerde zelfklevende zones 

4 5© pro clima 03.2012 | www.proclima.com © pro clima 03.2012 | www.proclima.com

SOLITEX-systeemvergelijking  Winddichting buitenSOLITEX-systeemvergelijking  Winddichting buiten



SOLITEX MENTO Systemvorteile Winddichtung außen SOLITEX MENTO Systembausteine

De  SOLITEX MENTO-serie 
Winddichting buiten

 SOLITEX MENTO 1000
3-laagse onderdak- en onderspanbaan 
lichte baan met monolitische, functionele 
TEEE-membraan. 

 SOLITEX MENTO 3000
3-laagse onderdak- en onderspanbaan zeer 
slijtvast, slagregendicht, thermisch stabiel 

 SOLITEX MENTO 5000
3-laagse onderdak- en onderspanbaan 
extra zwaar, 6 maanden beschermd tegen 
weersinvloeden

 SOLITEX MENTO PLUS
gewapende, 4-laagse onderdak- 
en onderspanbaan geschikt voor 
inblaasisolatiemateriaal

Ook in -technologie met twee 

geïntegreerde zelfklevende zones 

Voor iedere vereiste een perfecte baan

Maximum-
vermogen 
voor alle 
vereisten

De beste bescherming 
voor dak en wand

De 3- resp. 4-laags opgebouwde onderdakbanen 
van de  SOLITEX MENTO-serie bieden perfect afge-
stemde oplossingen voor wat betreft bescherming 
en rentabiliteit voor talloze toepassingen.
Alle MENTO-banen zijn voorzien van monolithi-
sche, poriënvrije, functionele membranen van 
TEEE met de nieuwste technologie. De functionele 
folie ligt veilig beschermd tussen twee robuuste, 
uiterst scheurvaste beschermings- en afdek-
vliezen van polypropyleen - optimaal bij hoge 
belastingen bij het belopen en leggen van de 
banen en bij de inbouw van het dakbeschot. Het 
afdekvlies is bovendien waterafstotend gemaakt 

en biedt een optimale bescherming tegen binnen-
dringende natheid. Het beschermt de daaronder 
liggende speciale folie tegen beschadiging en UV-
straling. De honingraatstructuur garandeert ook 
bij natheid een hoge antislipbestendigheid. De 
banen zijn verblindingsvrij door de donkergrijze 
kleur van het bovenste afdekvlies. Er worden 
waterdichtheden bereikt van 2500 tot 10.000 mm 
waterzuil, d.w.z. dat  SOLITEX MENTO-banen ook 
bij een sterke belasting door slagregen dicht zijn. 
Deze kunnen max. 6 maanden worden blootge-
steld aan weersinvloeden ( SOLITEX MENTO 5000).

 SOLITEX MENTO-banen hebben een poriënvrije 
TEEE-membraan met gesloten cellen dat een 
bijzonder goede beschermingen biedt tegen slag-
regens. Anders dan bij traditionele onderspanba-
nen, waarbij diffusie geschiedt via het uitwisselen 
van lucht door de microporeuze membraan, vindt 
bij een  SOLITEX-membraan de diffusie actief 
plaats langs de keten van moleculen. Tegelijker-
tijd beschikken de  SOLITEX MENTO-banen met 
een µd-waarde van 0,05 m over een zeer lage 
diffu sieweerstand.
Met het actieve transport van vocht zorgt de 
TEEE-membraan via een extreem snel droog-
vermogen, dat de baan in de winter zo goed als 
mogelijk tegen ijsvorming is beschermd. Een plus 
voor de bescherming van de constructie, omdat 
diffusieopen onderdak- en onderspanbanen bij 
ijsvorming in dampblokkeringen veranderen (ijs is 
diffusiedicht) en vochtvallen vormen.
Verdere bijzonderheden van de TEEE-membraan 
zijn de veilige bescherming bij houtimpregne-
ringstoffen (waterdruppels kunnen ook bij een 
verminderde oppervlaktespanning niet doordring-
en in de baan, omdat er geen poriën aanwezig 
zijn) en de uiterst hoge hittebestendigheid 
(smeltpunt TEEE ca. 200 °C, PP ca. 140 °C). Deze 
hittebestendigheid verleent het kunststof de-
cennialang een uiterst hoge bestendigheid tegen 
veroudering - ook bij donkere dakbedekkingen.

Systeemcomponenten

 TESCON PROFIL
Voor aansluitingen 
op ramen, deuren 
en hoeken

 TESCON NAIDEC
Spijkerdichtingsband

ORCON F/
ORCON  CLASSIC
Voor aansluitingen op aan-
grenzende componenten

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

 SOLITEX MENTO-serie
In 3- resp. 4-lagen opge-
bouwde onderdakbanen

 ROFLEX
Buismanchet voor de 
veilige doorvoer van 
buizen

DUPLEX
Dubbelzijdige kleefband 
het verlijmen van 
de kopvoegen en 
aansluitingen

KAFLEX mono/duo
Afdichtingmanchetten voor de 
doorvoer van kabels en buizen 
door het luchtdichtingsniveau 
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Systeem MENTO 1000 
met 3-laagse onderdak- en onderspanbaan, 110 g/m²

Systeem MENTO 5000 
met 3-laagse onderdak- en onderspanbaan, 210 g/m²

Systeem MENTO 3000 
met 3-laagse onderdak- en onderspanbaan, 140 g/m²

Systeem MENTO PLUS 
met gewapende, 4-laagse onderdak- en onderspanbaan, 170 g/m²

De  SOLITEX MENTO-
serie in vogelvlucht

Winddichting buiten

Systeem met scheurvaste, uiterst diffusieopen onderdak- en onderspanbaan geschikt voor het leggen 
op beschot, onderdakplaten van MDF en zachte houtvezel en mat- resp. plaatvormig isolatiemateriaal.

Systeem met extra zware, scheurvaste, uiterst diffusieopen onderdak- en onderspanbaan geschikt 
voor het leggen op beschot, onderdakplaten van MDF en zachte houtvezel en mat- resp. plaatvormig 
isolatiemateriaal.

Systeem met zeer scheurvaste, uiterst diffusieopen onderdak- en onderspanbaan geschikt voor het 
leggen op beschot, onderdakplaten van MDF en zachte houtvezel en mat- resp. plaatvormig isolatie-
materiaal.

Systeem met uiterst scheurvaste, uiterst diffusieopen onderdak- en onderspanbaan geschikt voor het 
leggen op beschot, onderdakplaten van MDF en zachte houtvezel en allerlei soorten isolatiemateriaal.

 Hoge slijtvastheid door microvezelvlies

 Extreem hoge slagregendichtheid

 3 maanden weersbestendig

 Zeer hoge thermische stabiliteit

  Geschikt voor tijdelijke afdekkingen overeenkomstig het 
productinformatieblad van de ZVDH

 Ook in connect-technologie met twee zelfklevende zones leverbaar

 Max. 6 maanden weersbestendig

 Extreem slijtvast 

 Extreem hoge slagregendichtheid

 Zeer hoge thermische stabiliteit

  Geschikt voor tijdelijke afdekkingen overeenkomstig het 
productinformatieblad van de ZVDH

 Ook in connect-technologie met twee zelfklevende zones leverbaar

 Hoge slijtvastheid door microvezelvlies

 Extreem hoge slagregendichtheid

 4 maanden weersbestendig

 Zeer hoge thermische stabiliteit

  Geschikt voor tijdelijke afdekkingen overeenkomstig het 
productinformatieblad van de ZVDH

 Ook in connect-technologie met twee zelfklevende zones leverbaar

 Uiterst scheurvast tegen intrappen

 Actief transport van vocht door monolithische, functionele folie

 Zeer hoge thermische stabiliteit

  Geschikt voor tijdelijke afdekkingen overeenkomstig het 
productinformatieblad van de ZVDH

 Geschikt voor inblaasisolatiemateriaal

 Ook in connect-technologie met twee zelfklevende zones leverbaar
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Ontwerp- en 
constructieaanwijzingen

Toelaten en samenvoegen
Het speciale membraan van de  SOLITEX UD en 
 SOLITEX MENTO-serie bestaat uit een thermo-
plastische elastomeer-ether-ester, de bescher men 
afdekvliezen bestaan uit polypropyleen.
Alle  SOLITEX MENTO-banen zijn getest conform 
de eisen van DIN EN 13859-1. Deze dragen de 
CE-markering.

Chemische houtimpregnering kan 
vervallen
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 be-
schotten. In deze componenten kan met de uiterst 
diffusieopen  SOLITEX-banen worden afgezien van 
een chemisch impregnering van het hout.

Maximaal diffusieopen
Vochtigheid uit de constructie kan gemakkelijker 
en sneller naar buiten uitdrogen. Dit is zowel 
een voordeel in de nieuwbouwfase (wanneer het 
bouwhout evt. vochtig is) als tijdens de gebruiks-
tijd (wanneer vochtigheid uit de kamerlucht door 
diffusie of convectie in de constructie binnen-
dringt).

In principe zou door de bouw veroorzaakte voch-
tigheid snel door ventilatie via de ramen uit het 
gebouw moeten kunnen ontsnappen. In de winter 
kunnen bouwdrogers het drogen versnellen. Daar-
door wordt een permanent hoge rel. luchtvoch-
tigheid vermeden.

Gebruik als tijdelijke afdekking
Als bescherming van de constructie tijdens de 
bouwfase in de betekenis van de ZVDH is het 
mogelijk  SOLITEX -onderdak- en onderspanbanen 
max. 6 weken als tijdelijke afdekking te gebrui-
ken. De dakhelling moet in dit geval min. 16° 
zijn. Daarvoor dienen de systeemcomponenten 
 TESCON NAIDEC-spijkerafdichtingsband, ORCON 
F- resp. ORCON  CLASSIC-aansluitlijm, alsmede 
 TESCON No.1/ TESCON VANA te worden gebruikt 
voor het verlijmen van overlappingen resp. van 

Plaatsen en bevestigen
De  SOLITEX MENTO-serie wordt gelegd met de 
blauwe resp. donkergrijze afdekvlieszijde (opdruk) 
naar buiten. De banen kunnen strak langs en 
dwars ten opzichte van de dakgoot worden 
geplaatst. De horizontale plaatsing (dwars op de 
dakgoot) geniet de voorkeur gezien de waterge-
leiding in de bouwfase. Bij gebruik als onderspan-
baan is de keperafstand begrensd tot 1,00 m.

Toepassingsgebied 
Het is mogelijk banen van de  SOLITEX MENTO-
serie als onderdak- zowel als als onderspanbanen 
te gebruiken. Deze voorkomen dat koude lucht 
door de constructie stroomt en zorgen voor een 
optimale werking van de isolatie.
De  SOLITEX MENTO-serie voldoet op basis van 
zijn buitengewoon hoge waterdichtheid en de 
sterktes aan de vereisten van de ZVDH (Zentral-
verband des dt. Dachdeckerhandwerkes, Centrale 
bond van de Duitse dakdekkers) en kan als tijde-
lijke afdekking worden gebruikt.

Geen ventilatieruimte vereist
Het hoge diffusievermogen van pro clima 
 SOLITEX maakt de ventilatieruimte van isolatie 
onnodig. De baan kan in alle gevallen direct op 
de isolatie worden gelegd, d.w.z. dat de isola-
tiedikte de volledige keperhoogte kan zijn. Bij 
niet-geïsoleerde zolderverdiepingen is het een 
voordeel de ventilatie van de dakkamer van een 

Volgens het vakreglement van dakdekkers zijn 
deze als aanvullende maatregel bij bescherming 
tegen regen geschikt als onderspanbaan bij het 
dekken van het dak met dakpannen en leien met 
een gemakkelijke overlapping. Bij het gebruik als 
onderdakbaan met een eenvoudige overlapping 
op houten beschot zijn de  SOLITEX MENTO-banen 
ook bij verhoogde eisen geschikt als aanvullende 
maatregel bij bescherming tegen regen.

Gebruik voor het bevestigen van de banen asfalt-
spijkers of bevestigingsklemmen met een min. 
breedte van 10 mm en een min. lengte van 8 mm. 
De bevestiging mag alleen beschermd worden 
uitgevoerd in het overlappinggebied. De beves-
tigingsafstand mag max. 10 tot 15 cm zijn. Laat 
de banen ca. 8 tot 10 cm overlappen. Wanneer de 
reglementaire dakhelling te laag is, is een grotere 
overdekking raadzaam.

aansluitingen. De connect-varianten beschikken 
over twee zelfklevende zones voor een bescher-
mende buitenafdichting.
Bij het leggen en verlijmen dienen de vereisten 
van het reglement van de Duitse dakdekkersbond 
in acht te worden genomen. Door de invloed van 
regen ontstaan donkere vlekken op de baan. Deze 
hebben geen gevolgen voor de hoge waterdicht-
heid en de werking van het inwendige membraan.

Geen tenteffect
Het poriënvrije  SOLITEX-membraan biedt een bij-
zonder hoge dichtheid tegen slagregen. De banen 
van de  SOLITEX MENTO-serie kunnen over het 
volledige oppervlak op isolatiemateriaal of be-
schot liggen. Door het monolithische membraan 
en de meerlaagse opbouw wordt een tenteffect 
veilig voorkomen. Als tenteffect wordt het fe-
nomeen omschreven dat waterdichte tentzeilen, 
waar deze liggen, grote hoeveelheden vocht in de 
component laten binnendringen.

Ontbrekende onderdaken achteraf 
aanvullen
Ontbrekende onderdaken kunnen ach-
teraf van binnenuit  worden aangevuld met 
 SOLITEX-onderdakbanen.  SOLITEX-banen bieden 
door de nieuwe technologie van het poriënvrije 
membraan een optimale bescherming voor de iso-
latieconstructie. Deze zijn uiterst diffusieopen en 
tegelijkertijd bijzonder slagregendicht, scheurvast 
en ongevoelig voor houtimpregneringsmiddelen.
 SOLITEX MENTO 1000, 3000 en 5000 kunnen  
worden gecombineerd met alle mat- en plaatiso-
latiematerialen. Bij inblaasisolatiemateriaal wordt 
het gebruik geadviseerd van het gewapende 
 SOLITEX MENTO PLUS.
Zie pagina 196 voor meer informatie over het 
inbouwen van een onderdak van binnenaf.

Achteraf een 
onderdak uitvoeren

Regels van de ZVDH 
Momenteel heeft de Centrale 
bond van de Duitse dakdekkers 
nieuwe productgegevensbladen 
gepubliceerd voor onderspan-  
en onderdakbanen. Volgens deze 
bladen zijn deze banen alleen 
nog bestemd als tegen de regen 
beschermende, aanvullende 
maatregelen onder de uiteinde-
lijke dakbedekking - echter niet 
als tijdelijke afdekking. Indien 
een onderspan- of onderdakbaan 
ook als tijdelijke afdekking moet 
fungeren, moet er aan de aan-
wijzingen voor de bestendigheid 
tegen slagregens en de eisen die 
worden gesteld aan veroudering, 
worden voldaan. Bovendien moet 
de fabrikant passend systeemtoe-
behoren aanbieden.

pro clima voldoet met de SOLITEX-
onderdakbanen al vanaf het begin 
aan de hogere eisen en biedt met 
het allround-kleefband TESCON 
VANA, de aansluitlijm ORCON 
F resp. ORCON CLASSIC en het 
spijkerafdichtingsband TESCON 
NAIDEC een compleet systeem 
voor betrouwbare onderdaken en 
tijdelijke afdekkingen volgens de 
vereisten van de ZVDH.

nok- en graatventilatie te voorzien. Gecompli-
ceerde en vaak niet-werkende be- en ontluch-
tingsbijzonderheden aan de dakgoot, nok, kiel, 
graat en dakinbouw vervallen.

Indeling van pro clima  SOLITEX MENTO-banen in de klassen conform het technisch blad van de ZVDH:

omschrijving conform de 
ZVDH

pro clima  SOLITEX (1) Ver- en aanlijming, 
spijkerafdichtingsband

Klasse

OnDErLaag

Naad- en perforatiebeveiligde 
onderlaag

pro clima  SOLITEX UD,  SOLITEX PLUS,  SOLITEX 
MENTO 1000, MENTO 3000, MENTO 5000 en 
MENTO PLUS (of de betreffende connect-vari-
ant) met pro clima-systeemtoebehoren

Verlijming conform de pro clima-toe-
passingsmatrix en met  TESCON NAIDEC

3

Verlijmde  onderlaag Verlijming conform de pro clima-toe-
passingsmatrix, zonder spijkerafdich-
tingsband

4

Overlappende onderlaag pro clima  SOLITEX UD,  SOLITEX PLUS,  SOLITEX 
MENTO 1000, MENTO 3000, MENTO 5000 en 
MENTO PLUS

Los overlappend 5

OnDErSpannIng

Naad- en perforatiebeveiligde 
onderspanning

Gespannen of vrij hangende pro clima  SOLITEX 
UD,  SOLITEX PLUS,  SOLITEX MENTO 1000, 
MENTO 3000, MENTO 5000 en MENTO PLUS 
(of de betreffende connect-variant) met pro 
clima-systeemtoebehoren

Verlijming conform de pro clima-toe-
passingsmatrix en met  TESCON NAIDEC

3 (2)

Onderspanning met geborgde 
naden

Verlijming conform de pro clima-toe-
passingsmatrix, zonder spijkerafdich-
tingsband

4

Onderspanning Gespannen of los hangende pro clima  
 SOLITEX UD,  SOLITEX PLUS,  SOLITEX MENTO 
1000, MENTO 3000, MENTO 5000 en 
MENTO PLUS

Los overlappend 6

(1) pro clima  SOLITEX MENTO-banen worden altijd onder de contralatten gelegd. De contralat wordt niet opgenomen. 
(2) Bij de onderspanningen wordt hier de eis USB-A gesteld, waaraan de pro clima MENTO-banen voldoen.
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Verwerkingsvoorschrift

 TESCON No.1/
 TESCON VANA
Voor het verlijmen 
van de baanoverlap-
pingen

Banen verlijmen 
algemeen

De pro clima-kleefbanden voor het verlijmen aan 
de buitenkant hechten zeer goed op:

–  droge, gladde, stof-, bitumen- en vetvrije 
ondergronden

–  gladde oppervlakken, zoals houtwerkplaten  
(spaan-, OSB- en BFU-platen)

–  geschaafd en gelakt hout
–  kunststof, glas, metaal en
–  PE-, PA-, PP-, aluminiumfolie 

(oppervlaktespanning > 40 dyn)
–  gladde minerale ondergronden  

(bijv. stuukwerk of beton; voorbehandeling met 
 TESCON PRIMER RP), alsmede

–  onderdakplaten van zachte houtvezels  
(voorbehandeling met  TESCON PRIMER RP)

Verlijming op bevroren ondergronden is niet mo-
gelijk. Ondergronden moeten geschikt zijn voor 
de permanente verlijming. De beste resultaten 
voor een betrouwbare constructie worden bereikt 
op kwalitatief hoogwaardige ondergronden. Om 
een optimale verlijming te waarborgen moet de 
band zorgvuldig worden aangewreven. Daar-
voor is een harde ondergrond (houtwerk, vast 
isolatiemateriaal, enz.) handig. Er mogen geen 
permanente trek- of schaarbelastingen op de 
kleefbandverbinding inwerken. Er dient op eigen 
verantwoordelijkheid te worden gecontroleerd of 
de ondergrond geschikt is. Evt. zijn proefverlij-
mingen aan te bevelen.

Banen overlappen

Monteer de baan parallel aan de dakgoot met de 
blauwe resp. donkergrijze zijde omhoog.
De bevestiging van de banen gebeurt beschermd 
tegen vocht in het bovenste derde deel van het 
overlappinggebied van de later overdekkende 
baan en onder de contralatten. Gebruik gegal-
vaniseerde klemmen (min. breedte 10 mm, min. 
lengte 8 mm). Bevestigingen mogen niet in ge-
bieden worden uitgevoerd waar verzameld water 
wegstroomt (bijv. in kielen).

Leg de banen met een overlapping van 10 - 
15 cm. De opgedrukte markering is daarbij 
bestemd als oriëntatiehulp.

verder met stappen 5 - 8  
op de volgende pagina’s

1

2

Verlijming van de baanoverlappingen bij  
SOLITEX MENTO-banen en bij kopvoegen  
met de eenzijdige, allround-kleefbanden  
TESCON No.1/TESCON VANA.
Kopvoegen dienen onder de contralat te worden 
gerangschikt. De te verlijmen banen moeten 
daarvoor hetzelfde worden gespannen. Vermijd 
plooien. Voer de verlijming alleen uit op droge, 
stofvrije banen. Verwijder de afdekfolie en wrijf 
de verlijmingen onder druk aan. Daarvoor is 
een harde ondergrond (houtwerkmateriaal, vast 
isolatiemateriaal, enz.) handig. Verlijmen dient 
zonder plooien te worden uitgevoerd. Wrijf de 
verlijmingen bijv. goed aan met PRESSFIX.

4

Beide afdekfolies kunnen in één ruk worden 
verwijderd.

Ook hier moeten verlijmingen zonder plooien 
worden uitgevoerd. Verlijmingen met bijv. 
PRESSFIX goed aanwrijven.

De verlijming van de baanoverlapping van 
SOLITEX MENTO connect gebeurt door de twee 
geïntegreerde zelfklevende zones stofvrij en 
betrouwbaar met lijm op lijm. Er ontstaat meteen 
een uiterst stevige verbinding - ook onder invloed 
van vocht.

3b

3a

Banen 
leggen en 

fixeren

Verlijming 
met  
Zelfklevende 
zones

Verlijming met 
kleefband

Reparaties
Het is mogelijk plaatsen in het oppervlak met gebreken met  SOLITEX-banen en allround-kleefbanden 
te sluiten. Het reparatiestuk van de dakbaan dient daarvoor boven de plaats met het defect tot 
onder de overlapping van de volgende, doorlopende dakbaan te worden geleid en watergeleidend te 
worden aangesloten.
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... Vervolg Verwerkingsvoorschrift

Doorvoeren

Een regenbestendig 
onderdak maken

Sluit de  SOLITEX MENTO-banen op gladde opper-
vlakken, zoals dakramen, schoorstenen, buizen 
en andere dakinbouwcomponenten aan met de 
allround-kleefbanden pro clima  TESCON No.1 of 
 TESCON VANA.
Gladde, minerale oppervlakken dienen van tevo-
ren te worden gegrond met  TESCON PRIMER RP.

Montage van een waterafstoter boven het dakin-
bouwcomponent door het inbouwen van een lat 
met dwars verval. Verlijm de lat met  TESCON No.1 
of  TESCON VANA op de onderdakbaan. Maak de 
waterafstoter op een wijze dat vochtigheid door 
een onderbroken contralat naar het volgende, 
aangrenzende veld zonder dakinbouwcomponent 
wordt geleid.

Voor het maken van een regenbestendig onderdak 
moet het spijkerdichtingsband  TESCON NAIDEC 
worden ingebouwd voor de afdichting tussen de 
contralatten en  SOLITEX MENTO.

Leid bij volledig geïsoleerde dwarsdoorsneden 
de banen over de nok/graat en bevestig deze 
met klemmen in het gebied van de contralat. 
De overlapping met de daaronder liggende baan 
moet ten minste 10 - 15 cm zijn. Verlijm de 
baanoverlapping met het allround-kleefband 
 TESCON nr. 1/ TESCON VANA. Optioneel breed 
over de nok heen lijmen met  TESCON VANA met 
een breedte van 15 cm.

Bij niet-geïsoleerde, niet verbouwde zolder-
verdiepingen dient er een nokventilatie te 
zijn voorzien. Laat daarvoor de  SOLITEX-baan 
5 cm voor de nok eindigen. Bovendien dient de 
niet-verbouwde zolderverdiepingen te worden 
voorzien van permanente ventilatie-installaties.

Aansluiting  
nok en graat

Aansluiting  
dakgoot

De  SOLITEX-onderdakbaan moet watergeleidend 
worden aangesloten op de dakgoot. Leid daarvoor 
de baan op een boeiplaat of een strip. Met de ge-
integreerde, zelfklevende zone, het dubbelzijdige 
kleefband pro clima DUPLEX of het enkelvoudige 
 TESCON No.1/ TESCON VANA zonder plooien 
verlijmen.

De aansluiting op ruwe ondergronden, zoals hier 
op de boeiplank, gebeurt met aansluitlijm ORCON 
F of ORCON  CLASSIC. Breng daarop een rups 
van lijm aan met een doorsnede van ca. 5 mm. 
Gebruik bij ruwe ondergronden evt. meer.
Leg de  SOLITEX MENTO-baan, indien mogelijk, 
met een uitzettingslus in het lijmbed en druk de 
lijm niet geheel plat, zodat bewegingen van de 
componenten kunnen worden gecompenseerd. 
Op stabiele ondergronden zijn doorgaans geen 
aandruklatten nodig. Op afgevende ondergronden 
is het gebruik van aandruklaten raadzaam. 

Minerale  
ondergronden bijv. 

bij de boeiplank

7

5

6

8a

8b

9

DUPLEX
Dubbelzijdig kleefband 
voor de verlijming 
van de kopvoegen 
en aansluitingen van 
de baan

DUPLEX Handdispenser
Voor de snelle ver-
werking van pro clima 
DUPLEX (rol 20 m1). 
Afrollen, aandrukken 
en aanwrijven in één 
bewerking.

 TESCON NAIDEC
Spijkerdichtingsband
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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

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
eMail:  info@proclima.com

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

www.proclima.com

Veilige systeemoplossingen voor de dichting

    van de bouwschil

Vragen?
Vraag nu het pro clima KENNIS
De grote pro clima leidraad voor u 
gebundeld in 416 pagina‘s: alle informatie 
over bouwfysica, systemen, producten, 
constructies, service en nog veel meer.

pro clima België
ISOPROC cvba
Kapelstraat 1
1980 Zemst
Tel. : +32 (0) 15 62 39 35
Fax.: +32 (0) 15 62 39 36
info@isoproc.be
www.be.proclima.com

pro clima Nederland
Warmteplan BV
Mercuriusweg 5
NL 6971 GV Brummen
Tel.: +31 (0) 575 564805
Fax: +31 (0) 575 564815
info@warmteplan.nl
www.nl.proclima.com

Informatie- en bestelservice

Betrouwbare oploss ingen voor  afd icht ing van de bouwschi l
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   Energie besparen

        Bouwschade voorkomen
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