
NEEM HET ZEKERE VOOR HET ONZEKERE
Bescherm je gebouw tegen bouwschade en schimmels 
door indringend vocht. Dankzij de 100-voudige vocht-
variable factor beperkt INTELLO de vochttoename en 
maximaliseert het de uitdrogingscapaciteit van je 
constructie. pro clima INTELLO is daardoor het eerste 
luchtdichtingssysteem dat ECHTE zekerheid biedt. 
Zo heb je ook hoge zekerheid bij het na-isoleren 
van dakstructuren met onbehandeld hout.

Verhoogt je comfort - Beschermt tegen bouwschade
Zorgt voor effi  ciënt energiegebruik

JAAR
KLEEFKRACHT

TESCON VANA I TESCON No.1 I UNI TAPE

met succes getest

uniek in de wereld

www.proclima.com/100years

vochtvariabel

hydrosafe

performant

MEEST UITGEBREIDE GAMMA VOOR DE 
AFDICHTING VAN DE BOUWSCHIL

pro clima biedt enerzijds universele producten die in 
de meerderheid van de toepassingen gebruikt kunnen 
worden, zoals de intelligente damprem INTELLO en 
de universele kleefb and TESCON VANA. Anderzijds 
ontwikkelde pro clima ook specifi eke en innovatieve 
oplossingen voor daken, wanden, vloeren, schrijnwerk 
en doorboringen in functie van verschillende onder-
gronden. Daarbij biedt pro clima een grote variatie aan 
standaardbreedtes, terwijl ook maatwerk nog steeds 
mogelijk is.

ONTWORPEN VOOR DE PRAKTIJK

Niet enkel past pro clima haar producten aan 
naargelang het type ondergrond. Dankzij de water-
vaste SOLID-lijm zorgen bepaalde pro clima tapes 
ook voor een betrouwbare verlijming niet enkel 
binnen, maar ook buiten.

BEWEZEN LANGDURIGE PRESTATIES

Veilig, duurzaam en eenvoudig toepasbaar – dat zijn 
de kenmerken van het pro clima luchtdichtingssysteem. 
Bouwprofessionals weten dat al meer dan 30 jaar. Naast 
de ervaring uit de praktijk is de langdurige werking van 
INTELLO ook offi  cieel getest en bevestigd. Het is de enige 
vochtvariabele luchtdichtingsfolie die door het Duitse 
Instituut voor Bouwtechniek (DIBt) is goedgekeurd en die
dus extern bewaakt wordt. Het Passivhaus Institut Darmstadt
kende INTELLO dan weer de hoogste effi  ciëntieklasse phA 
toe. En de Universiteit Kassel bevestigt de langdurige kleef-
kracht van de universele kleefb and TESCON VANA, ook na 
100 jaar. Met KNAUF werden beproefde en goedgekeurde 
aansluitingen met pleisterwerk uitgewerkt.

Je eerste keuze 
in luchtdichting
Premium oplossingen voor luchtdichting, 
wind- en regendichting bij nieuwbouw/renovatie 
van woningen, kantoren en tertiaire gebouwen.



Lage milieu-impact:
• hernieuwbare grondstof: gerecycleerde

papiervezels

• energiezuinige productie -

zeer lage grijze energie

• 100% groene productie-energie

• lage densiteitscellulose: minder verpakking,

minder transportkosten

• geen afval van snijresten op de werf

Uiteenlopende projecten

Renovatieproject (inblazen): 
inblazen van woonhuis in 
Mechelen

Renovatieproject (openblazen): 
openblazen van de zoldervloer 
van het station in Schaarbeek

Nieuwbouwproject: 
inblazen politietoren in 
Charleroi

Totaalaanpak en technische ondersteuning
Bij ISOPROC SOLUTIONS geloven we in een totaalaanpak 
en goede bouwpraktijk.

Vanuit onze meer dan 25 jarige expertise in luchtdichting, 
isolatie en wind- en regendichting selecteerden wij de 
volgende premium merken  om u hierbij te ondersteunen: 

Maak kennis met onze totaaloplossingen 
op www.isoproc.be

Bekijk er eveneens onze professionele 
plaatsers en vakhandels voor 
ondersteuning

Contacteer onze technische helpdesk 
voor gratis advies

+32 15 62 19 35

www.iQ3cellulose.eu

Technische eigenschappen
• Lambda-waarde: 0,038 W/(m.K)

• Brandreactieklasse B s2d0

• Lage densiteitscellulose

• Opgenomen in EPB databank

Celit

UW PARTNER:Contacteer onze technische helpdesk 
 
+32 15 62 19 35 
technical@isoproc.be

Kijk op www.isoproc.be voor
- plaatsers & vakhandels in uw buurt;  
- plaatsingsvoorschriften, opleidingen                
  en referenties.

ANDERE MERKEN IN ONZE PORTFOLIO

WEES GERUST

pro clima is een onderdeel van het ISOPROC HABITAT principe voor comfort,  
energiebesparing, gezondheid en waardebehoud van je gebouw.

UITGEBREIDE, TRANSPARANTE 
EN EERLIJKE GARANTIE

De pro clima systemen zijn van hoge kwaliteit en af-
gestemd op duurzame en betrouwbare oplossingen. 
Mocht er uitzonderlijk toch iets misgaan, dan zorgt de 
10 jaar* systeemgarantie voor zekerheid: uitgebreide 
dekking bij schade en overname van alle hiermee 
gepaard gaande kosten (incl. demontage, afvalver- 
wijdering, vervanging van materialen en montage).

*Wanneer de pro clima materialen zijn gecombineerd met  
deze van derden, is de garantietermijn tot 6 jaar beperkt.

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

LAAT DE LUCHTDICHTHEID 
VAN JE GEBOUW TESTEN

Vraag je je af hoeveel warme lucht er uit je gebouw 
ontsnapt en op welke plaatsen de luchtlekken zich 
bevinden? Werd de luchtdichtheid nog niet verrekend 
in uw EPB dossier?  
 
Contacteer onze erkende specialisten voor een blower- 
doortest via +32 15 62 18 35 of testing@isoproc.be.

Luchtdichting 
bij dakrenovatie

Afdichting van ramen 
bij AZ Zeno in Knokke

Luchtdichtheidstest van  
136 appartementen in  
Court-Saint-Etienne


