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Voorgecomprimeerde, di� usie-open,
slagregendichte voegenafdichtingsband voor buiten

De voorgecomprimeerde voegenafdichtingsband CONTEGA FIDEN EXO 
zorgt voor de uitwendige di� usie-open en slagregendichte afsluiting 
van aansluitvoegen in de hoogbouw. Deze bijzonder weersbestendige 
afdichtingsband is voor eenvoudige
montage aan één zijde voorzien van een zelfklevende strook.

  Bijzonder weersbestendig
  BG1 kwaliteit
  Slagregendicht en di� usie-open
  Montage met RAL-kwaliteitsborging
  Breed assortiment voor alle gangbare voegbreedtes

NIEUW



20
14

-1
0 

M
15

72
6

pro clima 
Voorgecomprimeerde, di� usie-open, slagregendichte voegenafdichtingsband voor buiten

De buitenste afdekfolie met een scherp mesje 
losmaken en verwijderen.
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Afdekfolie verwijderen

De band tijdens het vastplakken en vooral bij 
voegen licht samendrukken - beslist niet uitrekken!

Band samendrukken

Een stuk CONTEGA FIDEN EXO afrollen en het in 
elkaar gedrukte eerste stukje van de band (ca. 2 cm) 
wegsnijden.

Begin afsnijden
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De afdekfolie verwijderen en de band recht met het 
kozijn uitlijnen en stapsgewijs vastplakken. De band 
mag na montage niet zichtbaar zijn (moet ca. 1-2 
mm terug liggen).

Band op kozijn plakken
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Kozijn plaatsen

64

Hoeken stomp verbinden

Het raam deskundig plaatsen en met een geschikt 
bevestigingssysteem monteren.

De band rondom op het kozijn vastplakken. Daarbij 
per kant steeds een extra lengte CONTEGA FIDEN 
EXO gebruiken en de hoeken stomp verbinden. Bij de 
hoeken licht samendrukken.

Technische gegevens:
Stof

Materiaal Opencellig polyurethaan-zachtschuim met polymeerimpregnering

Eigenschap Normering Waarde
Kleur antraciet
sd-waarde < 0,5 m
Brandgedrag DIN 4102 B1, P-NDS 04-218
Voegdoorlatendheid EN 1026 a < 0,1 m3/[(h*m*(daPa)n]
Belastingsgroep DIN 18542 BG1
Slagregendichtheid EN 1027 voldoet aan eisen tot 600 Pa
Weersbestendigheid DIN 18542 doorstaan
overpleisterbaar / beschilderbaar  ja
Compatibiliteit met conventionele bouwstoffen DIN 18542 ja
Verwerkingstemperatuur  vanaf +1 °C
Temperatuurbestendigheid  bestendig van -30 °C tot +90 °C
Opslag 1 °C - 20 °C, 12 maanden, koel en droog

Leveringsvorm:
Art.-nr. EAN Rolbreedte Voeg Rollengte Inhoud Carton Lengte / Carton Cartons / Pal. Lengte / Pal.
15547 4026639155474 10 mm 2-3 mm 10 m 30 300 m 60 18.000 m
15548 4026639155481 15 mm 2-3 mm 10 m 20 200 m 60 12.000 m
15549 4026639155498 10 mm 3-6 mm 8 m 30 240 m 60 14.400 m
15550 4026639155504 15 mm 3-6 mm 8 m 20 160 m 60 9.600 m
15552 4026639155528 15 mm 5-10 mm 5,6 m 20 112 m 60 6.720 m
15553 4026639155535 20 mm 5-10 mm 5,6 m 15 84 m 60 5.040 m
15554 4026639155542 15 mm 7-12 mm 4,3 m 20 86 m 60 5.160 m
15555 4026639155559 20 mm 7-12 mm 4,3 m 15 64,5 m 60 3.870 m
15556 4026639155566 20 mm 8-15 mm 3,3 m 15 49,5 m 60 2.970 m
15557 4026639155573 20 mm 10-18 mm 2,6 m 15 39 m 60 2.340 m

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.

www.proclima.com

MOLL 
bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43 
D-68723 Schwetzingen
Germany

   +49 (0) 62 02 - 27 82.0
  +49 (0) 62 02 - 27 82.21

eMail: info@proclima.com

Neem in geval van vragen contact op met de 
pro clima Techniek-Hotline
 NL Warmteplan BV: BE ISOPROC scrl:

  +31 (0) 57 55 64 805 +32 (0) 15 62 19 35
  +31 (0) 57 55 64 815 +32 (0) 15 62 39 36

eMail: info@warmteplan.nl technical@isoproc.be

Meer informatie over de verwerking en
constructiedetails leest u in de pro clima
planningsdocumenten.

(Neem ook de aanbevelingen van de op dit ogenblik
geldende pro clima gebruiksmatrix in acht.)


