INTELLO LUCHTDICHTINGSSYSTEEM
Neem het zekere voor het onzekere!

Vochtvariabel
Veilig
Duurzaam
Eenvoudig toepasbaar
Geschikt voor onbehandeld hout
Geschikt voor bouwen in
winteromstandigheden
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BASISBOUWSTENEN
INTELLO / INTELLO PLUS

intelligente vochtgestuurde damprem- en luchtdichtingsfolie.
Beschikbare breedtes: 1,5m & 3m

TESCON VANA

Universele luchtdichtingskleefband met 100 jaar kleefkracht
voor binnen- en buitengebruik op basis van watervaste solid-glue.
Beschikbare breedtes: 6cm / 7,5cm / 10cm / 15cm / 20cm

100 JAAR
KLEEFKRACHT
DANKZIJ SOLID-glue!

ORCON F

Duurzaam, elastische luchtdichtingslijm voor binnen- en buitengebruik.
Beschikbaar in: cartouche van 310ml of lijmworst van 600ml

DETAILOPLOSSINGEN
ROFLEX

Manchetten voor luchtdichte aansluitingen van buizen.
Beschikbaar voor buizen met een diameter van 15mm tot 320mm

KAFLEX
Manchetten voor luchtdichte aansluitingen van kabels en leidingen.
mono voor 1 kabel / duo voor 2 kabels / multi tot 16 kabels

CONTEGA SOLIDO SL

Overpleisterbare luchtdichtingskleefband met dampremmende eigenschappen
voor binnen (volvlaks klevend).
Beschikbare breedtes: 8cm / 10cm / 15cm / 20cm

CONTEGA PV

Inpleisterbare aansluitband voor luchtdichting met dampremmende eigenschappen,
met geïntegreerd wapeningvlies.
UW PARTNER
Breedte: 20cm

www.ISOPROC.be
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technical@isoproc.be

pro clima SYSTEEMGARANTIE
Uitgebreid, transparant, eerlijk

Het pro clima systeem is duurzaam, betrouwbaar en van hoge kwaliteit - daarop kan je vertrouwen.
Maar voor het geval er toch een keer iets misgaat, zorgt de uitgebreide, transparante en eerlijke
garantie voor zekerheid.
UITGEBREIDE DEKKING BIJ SCHADE
OVERNAME VAN ALLE HIERMEE GEPAARD GAANDE KOSTEN
INCL. DEMONTAGE, AFVALVERWIJDERING, VERVANGING VAN MATERIALEN EN MONTAGE

Bij pro clima ontvang je voor het luchtdichtingssysteem en voor alle afzonderlijke
bouwproducten van pro clima in combinatie met alle goedgekeurde thermische
isolatiematerialen alsook voor het SOLITEX-afdichtingssysteem voor schuine daken en
wanden:
10 JAAR GARANTIE
wanneer de producten uitsluitend in combinatie met standaardproducten van pro clima zijn
verwerkt, voor zover dergelijke standaardproducten in het pro clima-systeem worden aangeboden.
6 JAAR GARANTIE
wanneer de producten in combinatie met producten van derden zijn verwerkt.

Voor de volledige garantieovereenkomst kijk op www.proclima.com.

