
Luchtdichte/winddichte afdichtingsystemen van Klöber 
Tips en Trics om de lijmen en de afdichtingproducten van Klöber snel en in alle betrouwbaarheid toe te passen



De luchtdichte Klöber afdichtingsystemen

Luchtdichte binnenzijde

Wind en waterdichte buitenkant (schil)

Pasto®, Butylon®

voor waterdichte
 verbindingen en

 ruwe oppervlakken

Permo® TR
voor overlappingen

Permo® TR

Permo® TR

Permo® TR

voor dakdoorvoeren

rechtlijnig verkleven

Easy-Form®

voor dakdoorvoeren
en verbindingen

 (aansluitdetails in
 het hellende dak)

Permo® seal
afdichting onder de tengellatten

Buitenkant Binnenkant

Tacto®

bevestiging op 
metalen wanden

Pasto®

afdichting 
van bepleisterd 
metselwerk 

voor overlappingen

Tacto®

voor overlappingen

Hoe kun je schimmels en warmteverlies vermijden? 
De Klöber systemen, betrouwbare oplossingen: 
In combinatie met de  verschillende onderdakfolies van Klöber, 
zijn alle lijmen, afdichtingproducten en buismanchetten, volledig 
compatibel en goedgekeurd en komen ze tegemoet aan alle 
garanties!

Ontworpen om zich aan te passen aan alle schermoppervlakken, 
kleven de lijmen en de afdichtingproducten optimaal op de Klöber 
onderdakfolies.

Bovendien worden de productkwaliteit en hun geschiktheid voor 
bepaalde toepassingen gecontroleerd en gegarandeerd door 
regelmatige interne en externe controles.
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Eisen opgelegd door de wetgeving inzake 
energiebesparingen (EnEV - § 6):
De binnenkant van de omhulsels van gebouwen moet
verwezenlijkt worden om een duurzame luchtdicht-
heid te garanderen.

De nieuwe eisen inzake energieprestatie en binnen-
klimaat in de EPB-reglementering zijn: (Belgisch 
staatsblad van 30/07/08, zie hoofdstuk 7.8) 
- Systeemgekozen en onder de 50 Pa, is er in de 
energieprestatieberekeningen een lekdebiet n50 
genomen van 12 m³/uur.
Men kan dit lekdebiet n 50 (geringere waarde) meten 
om veel minder benadeeld te worden op de thermische 
balans.
Voor passiefhuizen, n50-waarde = 0,6m³/uur.

Nota aangaande de energieprestatie die van kracht is 
op 1/09/09:

Voor het gebouw: Ew <= 80
Vpe <= 170 Kwh/m²/jaar

Voor de Nederlandse regelgeving ten aanzien van de 
EPC eis verwijzen wij u naar de website van 
SenterNovem. 

Controle winddichtheid (Blower-Door test):
De dichtheid kan na de afdichting gecontroleerd wor-
den door een blower-door test. Deze test laat aan de 
installateur toe een kwaliteitscontrole te verrichten 
en aan de bouwheer zijn werken uit te voeren onder 
kwaliteitsborging, teneinde energieverliezen of, in de 
uiterste gevallen, schimmelvorming te vermijden.
Opmerking: Als er nog geen inwendige bekleding is aangebracht, is 
een optimale controle gegarandeerd.

Een luchtdichte schil creëren dankzij de Klöber producten

3



2.

1. 

5. 

6. 

4. 

3. 

De lucht & waterdichte afdichtingsystemen van Klöber
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1. Een doorlopend dampscherm aan de  
 binnenkant

2. Luchtdichte verlijming van de over-
 lappingen van folies   

3. Aansluitingen aan de houtconstructie,  
 gevel- en dakaansluitingen, schoor- 
 stenen in het dak, dakkapellen en 
 rondom dakdoorvoeren 

4. Aansluitingen aan de wand(en)

5. Aansluitingen aan ventilatiebuizen 
 
6. Aansluitingen aan leidingen en buizen  
 voor elektrische kabels
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Wallint®

Wallint® is een folie dat aan de binnenzijde van de constructie wordt toegepast als 
dampscherm of dampremmer. De folie is een opgebouwd uit verschillende lagen en 
kan zowel in het dak als gevel worden toegepast.
Dankzij zijn samengestelde structuur, is dit dampscherm / dampremmer uiterst bestand 
tegen scheuren waardoor een vakkundige plaatsing gegarandeerd wordt. Hierdoor 
wordt voorkomen dat ongewenste condensatie in constructiedelen optreedt.

Universele oplossing voor ademende of niet-ademende en •	
geventileerde daken
Hoge scheurweerstand•	
Geoptimaliseerd oppervlak voor een makkelijkere verlijming•	

 
Artikel nr.:  KU 0058-1 (Wallint® 3 eco), KU 0055-1 (Wallint® 10 eco)
Afmetingen (breedte/lengte): 1.5 m x 50 m 
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Kies de goede dampremmer/dampscherm - Wallint®

A. Wallint® 3 eco / Wallint® 10 eco

B. Wallint® solar

Naargelang de binnenklimaatklasse, 
raadt Klöber de dampremmers 
Wallint® 3 eco of Wallint® 10 eco 
aan. Deze dampremmers zijn de per-
fecte manier om de muren en daken 
luchtdicht te maken.

Als de buitenkant bv. een dak-
beschot omvat, raden wij aan om 
het dampscherm Wallint® solar aan 
te brengen.

Plaatsingsadvies
De dampremmers Wallint® zijn makkelijk te plaatsen, ze kunnen worden 
vastgeniet of met een dubbelzijdige tape bevestigd worden. Een eenvoudige 
montage	van	de	dampremmer	is	voldoende	aangezien	de	defi	nitieve	
bevestiging met het latwerk moet gebeuren. Let er niettemin op dat de 
geïsoleerde bevestigingszones luchtdicht zijn („pleister“ = breng bv. een 
stukje Permo® TR op de nietjes aan). Wij raden aan om de bevestigingszones 
te beperken tot het strikte vereiste minimum.

B. Wallint® solar
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Tacto®

Tacto® is een tweezijdig klevende plakband op basis van voor-gedroogde acryllijm, 
zonder oplosmiddel, chloor of andere weekmakers. De ondergrond is verstevigd 
met draden, waardoor deze niet krimpt. Tacto® is bestand tegen veroudering bij 
alle temperatuurschommelingen en weersomstandigheden.

Tweezijdig klevende plakband•	
Zonder oplosmiddel•	
Hoge aanvangshechting (eerste kleefcontact)•	

 
Artikel nr.: KU 0111 (doos met 10 eenheden)
Afmetingen (breedte/lengte): 20 mm x 50 m
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Een doorlopende dampremmer aanbrengen 
aan de binnenkant, op een gevelwand of aan het plafond 

A. op een houten ondergrond

B. op een metalen ondergrondB. op een metalen ondergrond

1. Plaats de tweezijdig klevende 
plakband Tacto® op de houten 
ondergrond.
Voordeel: De dampremmer kan aange-
bracht worden zonder nieten!
2. Breng de dampremmer Wallint® 
aan zonder plooien, met de bedrukte 
zijde naar de binnenkant gericht.

1. Plaats de tweezijdig klevende 
plakband Tacto® op de metalen 
ondergrond.
Voordeel: De dampremmer kan aange-
bracht worden zonder vastnieten!

3. Trek de beschermingslaag van de plakband 
Tacto® los en hecht de dampremmer Wallint® 
vast door druk uit te oefenen met de hand. 
Opmerking: De overlapping moet ongeveer 10 cm zijn. 
Het is verplicht om vervolgens een aanvullende beves-
tiging aan te brengen doormiddel van bv houten latten.
4. Onder de latten die men aanbrengt moet 
eveneens een butyl pasta of dergelijke ge-
bruikt worden om een luchtdichte aansluiting 
te verzorgen aan de nagels.

2. Breng de dampremmer Wallint® aan zonder 
plooien, met de bedrukte zijde naar de binnen-
kant gericht.
3. Trek de beschermingslaag van de plakband 
Tacto® los en hecht de dampremmer Wallint® 
vast door druk uit te oefenen met de hand. 
Opmerking: De overlapping moet ongeveer 10 cm zijn. 
Het is verplicht om vervolgens een aanvullende beves-
tiging aan te brengen doormiddel van bv gipsplaten. 
.
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Permo® TR

Permo® TR is ontwikkeld om alle soorten onderdakfolies en dampremmers 
Wallint® vast te hechten, zowel binnen als buiten. Dankzij de transparantie van 
de Permo® TR tape, kunt u de banen tijdens het plaatsen en na het kleven visueel 
controleren.

Eenzijdig klevende plakband•	
Transparant voor een veilige verlijming•	
UV-bestendige	PE-film	met	versterkte	wapening•	
De acryl-lijm behoudt de elasticiteit voor een perfecte afdichting, •	
droogt niet uit.

Artikel nr.: KU 0121 (doos met 10 eenheden)
Afmetingen (breedte/lengte): 60 mm x 25 m

A. Verkleven van verbindingen         

B. Tips en Trics
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Luchtdichte verlijming van een overlapping

A. Verkleven van verbindingen

B. Tips en TricsB. 

1. 1. Trek de beschermingslaag los, 
pas deze aan door te centreren op de 
overlapping en druk aan. Verwijder de 
beschermingslaag en hecht de plakband 
vast door deze glad te strijken en erop 
te drukken. 
Raadgeving: We raden af om de plakband te 
veel af te rollen om plooien te vermijden. Trek 
het plakband niet te veel uit om het krimpen te 
vermijden.

Als er zich plooien vormen die lucht 
doorlaten, oefen druk uit op het 
middenstuk en strijk vervolgens glad 
naar de buitenkant.

2. Breng Wallint® zijdelings aan, door de 
dragende structuur te volgen.
Het is mogelijk een T-verbinding te 
vormen.

Als het onmogelijk is om de plooi luchtdicht 
te hechten, overlap deze dan in T met een 
stuk Permo® TR overdwars op de bedekking.
Belangrijk: 1. De dampremmer / dampscherm 
Wallint® is niet voorzien om het gewicht van de 
isolatie te dragen: Het plakband zal uiteindelijk 
loskomen van de daksparren.
2. In het algemeen zijn de plakbanden niet bedoeld 
voor dragende structuren.
Let erop dat ze geen enkele last dragen.
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Easy-Form®

De	universele	aansluit-	en	afdichting-tape	is	héél	fl	exibel	en	bestand	tegen	verou-
dering. Rekening houdende met de hoge rekbaarheid in de afrolrichting is het 
mogelijk om een perfecte dichtheid te verkrijgen van zones die beschadigd zijn 
door permanente bewegingen zoals dakgoten en overgangen tussen het hellende 
dak en overige constructiedelen, zoals schoorstenen en dakkapellen.

Eenzijdig klevende plakband•	
70% rekbaar in de afrolrichting, makkelijk voor allerlei soorten •	
toepassingen
Beschermingsband van polyethyleen uit twee delen, makkelijk •	
aan te brengen

Artikel nr.: KW 0060, KW 0090 doos met 8 eenheden / 6 eenheden)
Afmetingen (breedte/lengte): 60 /90 mm x 10 m
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Dakdoorvoeren  

A. Aansluitingen aan houtconstructies

B. Aansluitingen aan leidingenB. Aansluitingen aan leidingen

1. Pas Wallint® aan, uitsnijden en 
bevestigen.
2. Meet de te bekleven zone.
3. Vouw de Easy-Form® in het midden, 
trek de beschermingslaag van één 
kant af. Kleef vervolgens rond de 
leidingen en strijk glad om de 
hechting te verzekeren.

1. Pas Wallint® aan, uitsnijden en 
bevestigen.
2. Meet de te bekleven zone.
3. Vouw de Easy-Form® in het midden, 
trek de beschermingslaag van één 
kant af. Kleef vervolgens rond de 
leidingen en strijk glad om de 
hechting te verzekeren.

4. Trek vervolgens beetje bij beetje de 
beschermingslaag van de andere kant af en 
strijk glad om de hechting de verzekeren.
5. In	de	hoeken,	strek	de	fl	exibele	band	uit	
of vernauw deze (afhankelijk of de hoeken 
binnen- of buitengaand zijn).

4. Trek vervolgens beetje bij beetje de 
beschermingslaag van de andere kant af 
en strijk glad om de hechting de verzekeren.
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Pasto®

    

Lijm en afdichtingproduct, elastisch en soepel, kan gebruikt worden zonder primer 
voor verscheidene toepassingen. Pasto® onderscheidt zich door zijn zuinig verbruik 
en zijn snelle toepassing.

Kan gebruikt op vochtige en ruwe ondergronden•	
Geen massaverlies tijdens het drogen•	
Bestendig tegen lange opslag dankzij het aluminium patroon•	

Artikel nr.: KU 0128 (doos met 12 eenheden)
Verbruik: ca. 12 m (patroon van 310 ml)
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Aansluitingen aan metselwerk of vloer  

A. Laterale verbinding met de muur of met een vloer

DetailDetail

1. In contact met de onderdelen van 
een gebouw zoals met bepleisterd 
of gevoegd metselwerk, vloer, wordt 
Wallint® geplaatst door een dilatatie-
voeg te laten tegenover de muur/
grond.
2. Breng Pasto® aan op het metselwerk.
3. Hecht Wallint® vast door er tegen te 
drukken.

Belangrijk:
· Het aanbrengen van Pasto® moet continu zijn, als 
er een deel is, hoe smal ook, dat niet verlijmd is, 
vormt dit een luchtlek voor het gebouw.
•	Als	de	delen	van	het	gebouw	werken,	is	het	
belangrijk om geen kracht uit te oefenen op de 
verbinding. Als dit niet mogelijk is, raden wij aan 
een steunplaat de gebruiken.

Wallint®

Dilatatievoeg

Pasto®

1. Breng Pasto® op continue wijze aan op 
de vloer.
2. Breng Wallint® op continue wijze aan 
op de Pasto® rups.
3. Laat drogen alvorens kracht uit te 
oefenen op Wallint®.
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Waterdamp: luchtdichtheid van de dampremmer/dampscherm

    

Vloerrand
Andere kritieke punten
aangaande de lucht-
dichtheid, zijn de
mogelijke continuïteits- 
onderbrekingen van de 
dampremmers tussen 
de verschillende niveaus 
van het gebouw.

Het is belangrijk op 
voorhand te weten hoe 
deze kunnen verme-
den worden (zie linker 
schema).

Muur tussen 
NC ruimtes
Op dezelfde wijze 
moeten de lichte 
muren luchtdicht 
gemaakt worden 
om continuïteits-
onderbrekingen 
van de damp-
remmers te 
vermijden (zie 
linker schema).
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Waterdamp: luchtdichtheid van de dampremmer/dampscherm  

Dakvensters: een gevoelig 
punt
De perfecte dichtheid van de 
verbinding tussen damprem-
mers en het dakframe vermijdt 
condensatieproblemen en véél 
voorkomend lekken.

1  Mastieklijm Pasto®

2 Band dampremmer Wallint®

3 Plakband Permo® TR

verbinding tussen damprem-

voorkomend lekken.

1
2
3
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Waterdamp: luchtdichtheid van de dampremmer/dampscherm

    

Aansluiting aan 
een gording
Eender welke opening 
in de dampremmende 
folie moet worden 
gedicht. 
Het gebruik van 
mastieklijm Pasto® 
garandeert dit.

1  Dampremmer/ 
 dampscherm
2 Lat
3 Pasto® mastieklijm 

Doorgang van 
buizen
In de scheidings-
wanden moet 
een luchtdichte 
doorgang voorzien 
worden om een 
veilige doorgang 
van de buizen te 
verzekeren.
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Waterdamp: luchtdichtheid van de dampremmer/dampscherm  

Doorgang van leidingen

Easy-Form® tape
Easy-Form® tape zorgt voor snelle 
en perfecte afdichtingen rond 
leidingen en doorvoeren en moeilijk 
verkrijgbare afdichtingen.

1  Dampremmer/dampscherm
2  Easy-Form® tape

Doorgang van leidingen

Easy-Form
Easy-Form
en perfecte afdichtingen rond 
leidingen en doorvoeren en moeilijk 
verkrijgbare afdichtingen.
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Buismanchet & Permo® TR

De buismanchet van Klöber is de gepatenteerde oplossing voor alle leidingdoor-
voeren. Dankzij zijn universele toepassing, maakt hij een einde aan de kostbare 
verbindingen en aansluitingen van de dichtingfolies met de dakdoorvoeren.

UV bestendig•	
Makkelijk te plaatsen•	
Extreem	fl	exibel•	

Artikel nr.: KU 8001 (doos met 20 eenheden)
Diameter: voor leidingen DN 100 / DN 125
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Aansluitingen aan ventilatiebuizen  

Aansluiting	op	fl	exibele	slangen

1.	De	fl	exibele	slang	moet	doorheen	
de isolatie gaan, de holle ruimten
moeten worden opgevuld om 
warmtebruggen te vermijden. Spaar 
een opening uit in Wallint® dat net 
groot genoeg is zodat de manchet 
de opening kan bedekken.

3. Wanneer de buismanchet in 
contact is met Wallint®, moet de 
manchet vastgekleefd worden van 
onder naar boven met Permo® TR.

2.	Haal	de	manchet	over	de	fl	exibele	
slang.
Voordeel:	De	manchet	is	zeer	fl	exibel	en	is	geschikt	
voor diameters van DN 100 tot DN 125. De boord 
neemt	de	vorm	van	de	fl	exibele	slang	aan	en	blijft	
waterdicht.

4. Zet vast met de eenzijdig klevende 
plakband Permo® TR en druk goed aan 
voor een goede hechting.
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Afdichtingsmanchet

Universeel gebruik•	
Makkelijk te plaatsen•	
Extreem	fl	exibel•	

Dankzij de zelfklevende onderkant hecht de manchet voor zonne-installaties zich snel 
en betrouwbaar aan de dampremmer/dampscherm vast. 

Artikel nr.: KE 8090, KE 8091 (doos met 2 eenheden)
Diameter: 42- 55 mm, 50 -70 mm

De doorgang van elektrische kabels of antennes doorheen de dampremmer moet 
dicht uitgevoerd worden. De manchet voor elektrische kabels en antennes is een een-
voudige	en	fl	exibele	oplossing.

Artikel nr.: KE 8092, KE 8093, KE 8094 (doos met 10 eenheden)
Diameter: 8-12 mm, 15-22 mm, 25-32 mm22



Aansluitingen aan leidingen en buizen voor elektrische kabels  

Aansluitingen aan zonne-installaties

1. De	fl	exibele	slang	van	de	zonne-
installatie of de elektrische kabel 
moet doorheen de isolatie gaan, 
de holle ruimten moeten worden 
opgevuld om warmtebruggen te 
vermijden. Spaar een opening uit 
in Wallint® die net groot genoeg is 
zodat de manchet de opening kan 
bedekken.

3. Wanneer de manchet in contact is 
met de dampremmer/dampscherm 
Wallint®, trek de in twee gedeelde 
beschermingslaag af en kleef deze 
op de dampremmer/dampscherm 
Wallint®.

2.  Haal de manchet over de leiding van 
de zonne-installatie of over de elektrische 
kabel.
Voordeel: Het materiaal is zeer soepel en is geschikt 
voor diameters van 42 tot 55 mm of van 50 tot 70 
mm (zonne-installatie) en voor diameters van 8 tot 
12 mm, 15 tot 22 mm, 25 tot 32 mm (elektrische 
kabels en buizen). De boord neemt de vorm van 
de	fl	exibele	slang	of	van	de	kabels	aan	en	blijft	
waterdicht.

4. Zorg voor een goede hechting van de 
manchet door energiek glad te strijken en 
te drukken.
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1. Het plaatsen van een onderdakfolie aan  
 de buitenkant

2. Het winddicht verkleven van de 
 overlapping / stootvoeg

3. Afdichtingen onder tengellatten (daken  
 met lage helling)

4. Aansluitingen aan metselwerk

5. Dakdoorvoeren 

6. Aansluitingen aan ventilatiebuizen 
 
7. Aansluitingen aan leidingen of aan 
 elektrische kabels

8. Verbindingen maken tussen de 
 onderdakfolies 

» Permo® versie SK2 

» Permo® TR

» Permo® seal

» Pasto®

» Easy-Form®

» Buismanchet & Permo® TR  

» Afdichtingmanchet

» Permo® HD 
25



Permo®

De Permo®  onderdakfolies van Klöber zijn geschikt voor nieuwbouw en renovaties. 
Dankzij hun hoge dampopenheid, zijn zij in staat om condens door de contructiedelen 
te laten gaan en aan de buitenlucht af te geven. De Permo® onderdakfolies hebben een 
hoge scheurweerstand en zijn zeer dampopen.

Dankzij regelmatige interne en externe controles, garanderen en •	
controleren wij de kwaliteit van onze producten, alsook het gebruik 
voor verschillende toepassingen.
Optimale hechting van de lijmen en van de afdichtingproducten op de •	
Klöber onderdakfolies dankzij hun compatibiliteit met de oppervlaktes 
van de banen.

Artikel nr.: zie www.kloeber.be
Afmetingen (breedte/lengte): 1,5 m x 50 m26



Kies de gepaste onderdakfolie  

A. op dakbeschot

B. in contact met isolatie

De onderdakfolie Permo® easy 
H, Permo® strong, Permo® light, 
Permo® forte en Permo® extreme 
zijn toepasbaar voor hellende daken 
met dakbeschot. De versie Permo® 
SK² met dubbel geïntegreerd plak-
band waarborgt een winddichtheid 
tussen de banen van de onderdak-
folies teneinde de warmteverliezen 
van het dak te beperken.

Alle Permo® onderdakfolies kunnen 
direct geplaatst worden in contact 
met het isolatiemateriaal. Het zijn 
folies met een hoge dampopenheid.

Plaatsingsadvies
Een hoge luchtdichtheid van een gebouw kan alleen gegarandeerd 
worden door het buitenomhulsel van het gebouw winddicht te maken 
en in het bijzonder de dakbedekking.

Om het binnendringen van de wind te vermijden temidden van het 
isolatiemateriaal, worden de luchtdichte Permo® onderdakfolies 
verbonden met een gamma plakbanden die speciaal voor deze 
toepassing ontworpen zijn.

Het resultaat van deze overweging heeft ons ertoe aangezet om een 
reeks producten Permo® SK² te creëren met overlappingverbindingen 
„lijm op lijm“ voor een optimale toepassing en een totale wind-
dichtheid, zelfs in aanwezigheid van vochtigheid of stof.

Samen met de lijm Permo® seal die gebruikt wordt onder de tengel-
latten, worden de perforaties afgedicht en daken met lage hellingen 
(lange glooiingen) beschermd tegen het binnendringen van water. Men 
kan aldus de daken behandelen tot hellingen tussen 12° en 8°.

B. in contact met isolatie
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Permo® SK² - Dubbel geïntegreerd plakband

Het „lijm op lijm“ vastkleven van de banen Permo® SK² garandeert een wind-
dichtheid tussen de banen van de onderdakfolies voor het beperken van de 
warmteverliezen van het dak.

Snel en makkelijk te plaatsen, zelfs bij slechte weersomstandigheden•	
Voor	een	optimale	verlijming,	zelfs	als	de	omgeving	nat	en	stoffig	is,	•	
aangezien de plakbanden beschermd blijven tot aan hun toepassing
Als de banen geplaatst worden op gevelconstructies met open •	
voegen, is het voldoende zacht te drukken voor een perfecte 
hechting.

Artikel nr.: KU 0046-11 / KU 0044-11 /  KU 0043-11 / KU 0160-11
Afmetingen (breedte/lengte): 1,5 m x 50 m
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Het plaatsen van een onderdakfolie - Permo® versie SK²  

A. Overlappingen maken

1. Rol de onderdakfolie uit en 
bevestig deze in de bovenste 
overlappingzone.

3. Verwijder de twee beschermings-
lagen door uniform en gelijktijdig 
naar links te trekken.

2. Maak de overlappingen van de twee 
banen zodat de plakbanden elkaar 
overlappen.

4. De dubbel geïntegreerd plakband hecht 
zich onmiddellijk vast, zelfs als de uitgevoerde 
druk zwak is.
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Permo® TR

Permo® TR is ontwikkeld om alle Klöber onderdakfolies en de dampremmers/
dampschermen Wallint® vast te kleven, zowel binnen als buiten. Dankzij de trans-
parante ondergrond van Permo® TR, kan u de banen tijdens het plaatsen en na het 
kleven visualiseren en controleren.

Eenzijdig klevende plakband•	
Transparant voor een veilige verlijming•	
UV-bestendige	PE-film	met	versterkte	wapening•	
De acryl-lijm behoudt de elasticiteit voor een perfecte afdichting, •	
droogt niet uit.

Artikel nr.: KU 0121 (doos met 10 eenheden)
Afmetingen (breedte/lengte): 60 mm x 25 m
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Winddicht verkleven van een overlapping / stootvoeg

A. Overlappingen maken 
1. Plaats de Permo® baan, zijdelings, 
door de dragende structuur te 
volgen. Het is mogelijk een T-verbin-
ding te vormen.
2. Trek het begin van de bescher-
mingslaag Permo® TR los, bevestig 
door te centreren op de overlapping 
en druk aan. Verwijder de bescher-
mingslaag beetje bij beetje.

4. Op het niveau van de overlangse-
overlappingen, moet de onderdak-
folie minstens 10-15 cm overlappen. 
Trek de beschermingslaag los en 
strijk de plakband glad.

3. Maak de verbinding glad door er ener-
giek op te drukken.
Opmerking: We raden af om de plakband te veel af 
te rollen om plooien te vermijden. Trek de plakband 
niet te veel uit om het krimpen te vermijden.

5. Kleef een stukje Permo® TR op de 
hoogte van de verticale voeg, op de 
overlangse-overlapping, om het 
binnendringen van vocht in de voeg te 
vermijden.
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Permo® seal

Deze expansieve bruislijm die onder de tengellatten moet worden toegepast, waar-
borgt een dichtheid rond de nagels en de nietjes voor de daken met lage helling. 
Ontworpen voor een perfecte compatibiliteit met de Permo® onderdakfolies, zodat 
de hechting dag na dag stabiel blijft.

Op ideale wijze compatibel met Permo•	 ® onderdakfolies
Perfecte en duurzame dichtheid rond de nagels en nietjes•	
Snel	en	praktisch	opbrengen	dankzij	het	fl	esformaat•	

Artikel nr.: KU 0129-01 (doos met 10 eenheden)
Verbruik: ca.	50	m	(fl	es	van	1000	ml)
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Afdichting onder de tengellatten (lage dakhellingen)

A. Overlappingen maken 
1. Breng een rups Permo® seal aan 
in het midden van de tengellat. 

2. Draai de tengellat terug om.

3. Nagel de tengellat vast. De 
Permo® seal lijm is expansief en 
dicht de kleinste afstanden rond de 
nagels.

4. De dichtheid van de tengellat 
behandeld met Permo® seal is perfect, 
zelfs	als	de	omgeving	nat	en	stoffi	g	is.
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Pasto®

Lijm en afdichtingproduct, elastisch en soepel, kan gebruikt worden zonder primer 
voor verscheidene toepassingen. Pasto® onderscheidt zich door zijn zuinig verbruik 
en zijn snelle toepassing.

Kan gebruikt worden op vochtige en ruwe ondergronden•	
Geen massaverlies tijdens het drogen•	
Bestendig tegen lange opslag dankzij het aluminium patroon•	

Artikel nr.: KU 0128 (doos met 12 eenheden)
Verbruik: ca. 12 m (patroon van 310 ml)
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Aansluitingen aan metselwerk

A. Laterale aansluiting aan de muur en de schoorsteen

DetailDetail

1. Hef de onderdakfolie op tegen de 
muur / schoorsteen.
De onderdakfolie omslaan.
Breng een lijmrups aan op het 
metselwerk.

2. Druk de onderdakfolie op Pasto®.

Permo®

Pasto®
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Easy-Form®

De	universele	aansluit-	en	afdichting	tape	is	héél	fl	exibel	en	bestand	tegen	veroudering.
Rekening houdende met de hoge rekbaarheid in de afrolrichting is het mogelijk om 
een perfecte dichtheid te verkrijgen van zones die beschadigd zijn door permanente 
bewegingen zoals dakgoten en overgangen.

Eenzijdig klevende plakband•	
70 % rekbaar in de afrolrichting, makkelijk voor allerlei soorten •	
toepassingen
Beschermingsband van polyethyleen uit twee delen, makkelijk aan •	
te brengen

Artikel nr.: KW 0060, KW 0090 (doos met 8 / 6 eenheden)
Afmetingen (breedte/lengte): 60 /90 mm x 10 m
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Dakdoorvoeren

A. Aansluiting aan kabels

B. Aansluitingen aan leidingenB. Aansluitingen aan leidingen

1. Pas de Permo® baan aan, 
uitsnijden en bevestigen.
2. Meet de te bekleven zone.

1. Pas de Permo® baan aan, 
uitsnijden en bevestigen.
2. Meet de te bekleven zone.

3. Vouw de Easy-Form® in het midden, 
trek de beschermingslaag van één kant af. 
Kleef deze kant rond de kabels en strijk 
glad voor een perfecte hechting.
4. Trek vervolgens beetje bij beetje de 
beschermingslaag van de andere kant af 
en strijk glad om de hechting de 
verzekeren.

3. Vouw de Easy-Form® in het midden, 
trek de beschermingslaag van één kant 
af. Kleef vervolgens rond de leidingen en 
strijk glad om de hechting te verzekeren.
4. Trek vervolgens beetje bij beetje de 
beschermingslaag van de andere kant af 
en strijk glad om de hechting de verzekeren.
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Buismanchet & Permo® TR

De Klöber buismanchet is de gepatenteerde oplossing voor alle leidingdoorvoeren. 
Dankzij zijn universele toepassing, maakt hij een einde aan de kostbare verbindin-
gen en aansluitingen van de dichtingfolies met de dakdoorvoeren. 

UV bestendig•	
Makkelijk te plaatsen•	
Extreem	fl	exibel•	

Artikel nr.: KU 8001 (doos met 20 eenheden)
Diameter: voor leidingen DN 100 / DN 125
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Aansluitingen aan ventilatiebuizen

1. De buis moet doorheen de isolatie 
gaan, de holle ruimten moeten worden 
opgevuld om warmtebruggen te 
vermijden. Spaar een opening uit 
in Permo® die net groot genoeg is 
zodat de manchet de opening kan 
bedekken.

3. Wanneer de buismanchet in 
contact is met Permo®, moet de 
manchet van onder naar boven 
vastgekleefd worden met Permo® TR.

2. Haal de buismanchet over de buis.
Voordeel:	De	manchet	is	zeer	fl	exibel	en	is	geschikt	
voor diameters van DN 100 tot DN 125. De boord 
neemt de vorm van de buis aan en blijft waterdicht.

4. Zet vast met de eenzijdig klevende 
plakband Permo® TR en druk goed aan 
voor een goede hechting.
Wij raden aan de plakband glad te strijken met een 
plastieken spatel.
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Afdichtingmanchet

Universeel gebruik•	
Makkelijk te plaatsen•	
Extreem	fl	exibel•	

Dankzij de zelfklevende onderkant hecht de manchet voor zonne-installaties zich snel 
en betrouwbaar aan de dampremmer/dampscherm vast. 

Artikel nr.: KE 8090, KE 8091 (doos met 2 eenheden)
Diameter: 42- 55 mm, 50 -70 mm

De doorgang van elektrische kabels of antennes doorheen de dampremmer moet 
dicht uitgevoerd worden. De manchet voor elektrische kabels en antennes is een een-
voudige	en	fl	exibele	oplossing.

Artikel nr.: KE 8092, KE 8093, KE 8094 (doos met 10 eenheden)
Diameter: 8-12 mm, 15-22 mm, 25-32 mm40



Aansluitingen aan leidingen en buizen voor elektrische kabels

Aansluitingen aan zonne-installaties

1. De	fl	exibele	slang	van	de	zonne-
installatie of de elektrische kabel 
moet doorheen de isolatie gaan, 
de holle ruimten moeten worden 
opgevuld om warmtebruggen te 
vermijden. Spaar een opening uit 
in Permo® die net groot genoeg is 
zodat de manchet de opening kan 
bedekken.

3. Wanneer de manchet in contact is 
met de Permo® folie, trek de in twee 
gedeelde beschermingslaag af en 
kleef deze op Permo®.

2. Haal de manchet over de buis of over de 
elektrische kabel van de zonne-installatie.
Voordeel: Het materiaal is zeer soepel en is geschikt 
voor diameters van 42 tot 55 mm of van 50 tot 70 
mm (zonne-installatie) en voor diameters van 8 tot 
12 mm, 15 tot 22 mm, 25 tot 32 mm (elektrische 
kabels en buizen). De boord neemt de vorm van 
de	fl	exibele	slang	of	van	de	kabels	aan	en	blijft	
waterdicht.

4. Zorg voor een goede hechting van de 
manchet door energiek glad te strijken en 
te drukken.
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Permo® HD

Permo® HD is de enige plakband die zijn eigenschappen van waterdampopenheid van 
de overlappingen tussen de folies Permo® niet wijzigt. Speciaal ontwikkeld voor een 
optimale hechting in slechte weersomstandigheden die lang meegaat.
Het bezit tevens een weerstand tegen dampdoorlatendheid van sd = 0,4 m.

Eenzijdig klevende plakband•	
Optimale hechting die lang meegaat•	
De acryl-lijm behoudt de elasticiteit voor een perfecte afdichting, •	
droogt niet uit.

Artikel nr.: KU 0130, KU 0130 (doos met 10 eenheden)
Afmetingen (breedte/lengte): 80 mm x 30 m
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Overlappingen maken tussen de onderdakfolies

A. Overlappingen maken

1. Op dezelfde wijze als met Permo® TR,
kan Permo® HD luchtdichte overlap-
pingen realiseren tussen de banen 
van onderdakfolies (overlangs, 
baanuiteinden) zie pagina‘s 26/27.

Permo® HD met een zéér lage sd 
waarde (= 0,4 m) verandert de 
dampopenheid door de Permo® 
onderdakfolies niet.
Het kan dus gebruikt worden voor 
grotere oppervlakken. Zie foto.

Speciaal ontwikkeld voor een opti-
male hechting in slechte weersom-
standigheden die lang meegaat.

Teneinde de waterdichtheid 
van het keperveld te optimali-
seren, blijft de implementatie 
ter plaatse van de lekwatergoot 
boven aan het keperveld de 
meest veilige oplossing (zie 
schema).

 bijgevoegde
 baan

onderbroken tengellat

lat

insnijdschema 
voor dakvenster

overlappingen van banen

lekwatergoot
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Luchtdichte/winddichte afdichtingsystemen van Klöber 
Tips en Trics om de lijmen en de afdichtingproducten van Klöber snel en in alle betrouwbaarheid toe te passen.

Klöber Benelux PGmbH
Herbesthaler Str. 36
Benelux-4700 Eupen
Tel. +32 (0)87/56 10 56
Fax +32 (0)87/56 12 56
www.kloeber.be
info@kloeber.be

Klöber GmbH 
Scharpenberger Str. 72-90
Deutschland-58256 Ennepetal
Tel. +49 (0)23 33/98 77-0
Fax +49 (0)23 33/98 77-199
Tech. Hotline +49 (0)23 33/98 77-164
www.kloeber.de
info@kloeber.de

Klöber - HPi France Sàrl
6, rue de l’Energie
France-67720 Hoerdt
Tel.: +33 (0)3 88 68 20 60
Fax: +33 (0)3 88 68 18 10
www.kloeber-hpi.fr
info@kloeber-hpi.fr

HPI - CZ spol. s r.o.,
Kotrčova 306
Czech Republic- 503 01 Hradec Králové
Tel. +420 (0)495 800 912
Fax +420 (0)495 217 290
www.hpi-cz.cz
info@hpi-cz.cz

Klöber Italia S.r.l.
Via Miles 9/10
Italy-20040 Cavenago di Brianza (MI)
Tel. +39 (0)2 95 33 53 01
Fax +39 (0)2 95 33 53 00
www.kloeber.it
info@kloeber.it

Klöber - HPi Polska Sp. z.o.o.
ul. 17 Stycznia 45b
Poland 02-146 Warszawa
Tel. +48 (0)22 35 12 900
Fax: +48 (0)22 35 12 901
www.kloeber-hpi.pl
info@kloeber-hpi.pl

Klober Ltd.
Ingleberry Road
Shepshed
Loughborough
UK-Leicestershire LE12 9DE
Tel. +44 (0)15 09/50 06-60
Fax +44 (0)15 09/60 00-61
www.klober.co.uk
info@klober.co.uk




