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 Toepassingen Positie Afwerking Eigenschappen 

     

CONTEGA SOLIDO SL D 

 

 Houtbouw en 
Metselwerk/betonbouw 

 Plaatsing op ZIJKANT raam 

 VOOR inbouwen raam 

 OVERPLEISTERBAAR 

 Effen, droge, stofvrije ondergrond 

Warme zijde isolatie 
(meestal binnenzijde) 

 Pleister 

 Afkasting, venstertablet 

 Gipsvezel/karton plaat 
(vereist volledige 
afdichting van de dagkant)  

 Extra kleefstrook, deels 
dubbelzijdig 

 Hoge kleefkracht op minerale 
ondergronden 

 Volvlaks klevend 

 8 en 10 cm, uit te breiden met 
CONTEGA SOLIDO SL voor 
grotere breedtes 

 µd=2,3 m 

CONTEGA SOLIDO SL  Houtbouw en 
Metselwerk/betonbouw 

 Plaatsing op VOORZIJDE 
raamprofiel 

 NA inbouwen raam 

 OVERPLEISTERBAAR 

 Effen, droge, stofvrije ondergrond 

Warme zijde isolatie 
(meestal binnenzijde) 

 Pleister 

 Afkasting, venstertablet 

 Gipsvezel/karton plaat 
(vereist volledige 
afdichting van de dagkant) 

 Hoge kleefkracht op minerale 
ondergronden 

 Volvlaks klevend 

 Meerdere afmetingen 8,10,15 
en 20 cm 

CONTEGA SOLIDO EXO  Houtbouw en 
Metselwerk/betonbouw 

 Plaatsing op VOORZIJDE 
raamprofiel 

 NA inbouwen raam 

 OVERPLEISTERBAAR 

 Effen, droge, stofvrije ondergrond 

Koude zijde isolatie 
(buitenzijde) 

 Pleister 

 Wandfolie, houtvezelplaat 
(+ TESCON PRIMER RP) 

 Hoge kleefkracht op minerale 
ondergronden 

 Volvlaks klevend 

 µd = 0,7m 

 Meerdere afmetingen 8,10,15 
en 20 cm 

CONTEGA PV  Metselwerk/betonbouw  

 Plaatsing op ZIJKANT raamprofiel 
(kan ook op voorkant). 

 IN TE PLEISTEREN 

 Alle bepleisterbare ondergronden 
 
 

Warme zijde isolatie 
(binnenzijde) 

 Pleister  Altijd toepasbaar bij 
aansluiting met pleisterwerk 
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 Toepassingen  Positie Afwerking Eigenschappen 

     

CONTEGA FIDEN EXO 

 

 Metselwerk/betonbouw  

 Voeg afdichtingsband (zwelband) 

Tussen raam en 
metselwerk 

 nvt  µd <0,5 m 

 Hoogste 
slagregendichtheid  (BG1) 

 Blijvend elastisch 

 UV bestendig 

CONTEGA SL 

 

 

 Houtbouw 

 Plaatsing op ZIJKANT raam 

 VOOR inbouwen raam 

 Aansluiting met folies, 
houtderivaatplaten 

 Ideaal rond dakraam 

Warme zijde isolatie 
(meestal binnenzijde) 

 Afkasting 

 Gipsvezel/karton plaat 
(vereist volledige 
afkleving dagkant) 

 Ideaal voor aansluiting raam 
met folies. 

 Folie met 3 kleefstroken 

 µd=2,3 m 

EXTOSEAL ENCORS  Houtbouw en 
Metselwerk/betonbouw 

 Water/luchtdichte aansluiting 
raam – metselwerk (alternatief 
EPDM). 

 Waterkering onder dorpel 

 

Warme zijde isolatie 
(tenzij onder dorpel: 
koude zijde) 

 nvt, komt tussen 
isolatielaag en metselwerk 

 Heel soepel: makkelijke 
uitvoering details en hoeken. 
Grote tijdwinst. 

 Geen geknoei met lijm 

 Extreem hoge kleefkracht 

 Lucht, water, dampdicht 

 


