Cladseal
Waterdichtheid, Luchtdichtheid en Vochtwering van Gevels en
Gebouwen

Het volledige systeem voor water-, weeren vochtbescherming en voor luchtdichting van gevels, ramen en metselwerk.

Voordelen van Cladseal

Ieder gebouw is gedurende haar leven onderhevig aan de effecten van structurele en thermische
bewegingen. Een duurzame bescherming tegen wind en water is dan ook een noodzaak in alle
klimatologische omstandigheden en bij alle temperaturen. De huidige constructiemethodes eisen dan
ook meer en meer van de waterdichtingsmaterialen. Naast sterkte, elasticiteit, weer- en chemische
bestendigheid wordt er ook geëist dat deze producten even duurzaam zijn als het gebouw zelf, zonder
in te boeten aan kwaliteit en prestatievermogen. Cladseal is een goed onderbouwd systeem dat aan
deze eisen voldoet.

Het product Cladseal

Vergelijking met thermoplasten

Bij -40° blijven EPDM en Butyl soepel, thermoplasten zijn stijf en bros.

Bij +150°C blijven EPDM en Butyl
rekbaar, thermoplasten worden
vloeibaar.

Na decennia buigen blijven EPDM en
Butyl onveranderd, Thermoplasten
worden dun, blijven uitgerekt of zijn
gebarsten.

Het Cladseal Systeem

De Cladseal Service

Het Cladseal Systeem omvat een volledig pakket toebehoren , die een oplossing biedt voor vrijwel

Ondersteuning van en ontwikkeling met onze klanten is het sleutelwoord van onze Cladseal Service.

alle problemen bij het afdichten van raamprofielen en draagconstructies, en dit zowel aan de binnen-

Onze verbintenis om een hoogstaand weerafdichtingssysteem af te leveren stopt niet bij de levering

als buitenzijde. Wij bieden U de mogelijkheid alles aan te kopen bij één leverancier waardoor

van materialen op de bouwplaats. Wij blijven Uw partner en verstrekken U de nodige individuele

compatibili- teit en best mogelijke logistiek gegarandeerd wordt.

oplossingen, technische trainingen en service bij de installatie, probleemoplossingen en nieuwe
ontwikkelingen.
Service bij constructie en plaatsing

µ-waarde = waterdampdoorlaatbaarheidscoëfficiënt

µd = waterdampdiffusie (m)*
*Equivalente dikte van de luchtlaag

Cladseal kan bevestigd worden op nagenoeg iedere bouwondergrond dmv onderstaande Cladseal methodes

Cladseal EXT, Cladseal INT
Cladseal INT+

Cladseal EXT, Cladseal INT
Cladseal INT+
Cladseal SA

Cladseal SA-Fix

Cladseal P-Fix

Toepassingsgebieden
Raam en geveltoepassingen (weerstroken
en luchtdichtingen)
Timber Deck
Insulation
Cladseal Strip
Cladding
Contact or Paste Adhesive
Substrate
Window Frame

Finish
Cladseal Strip
Termination Bar
Window Frame
Window Sill
Cladseal Strip
Contact or Paste Adhesive
Sealant 5590

Polyurethane Foam

Contact or Paste Adhesive

Insulation

Sealant 5590 with Backer Rod

Substrate

Cladseal Strip
Substrate
Insulation
Breather Membrane
Cladding

Window Frame
Cladseal Strip - Air Seal
Polyurethane Foam
Sill
Cladseal Strip bonded to Substrate
with Paste or Contact Adhesive

Cladding
Breather Membrane
Board
Cladseal Membrane fixed with
termination bars and bonded
with Contact or Paste Adhesive

Insulation

Insulation

Finish

Window Frame

Substrate

Alles wat je nodig hebt

Vochtwering

Internal Brickwork
Insulation

Cladseal strook
Contactlijm 5000

Ventilation Gap
External Brickwork
Cladseal Strip
Foundations/Substrate

Cladseal INT

De Plaatsing van Cladseal

Cladseal strook
Contactpasta 3300

Cladseal EXT

Cladseal INT+

Cladseal SA

Cladseal P-Fix

Cladseal SA-Fix
Cladseal Lijmen en
Primers
Contactlijm 5000

Contactpasta 3300

Kit 5590

Cladseal SA-Fix, voorbeelden plaatsing tape
Zelfklevende tape aan één
zijde
Zelfklevende tape aan twee
zijden
Zelfklevende tape aan twee
verschillende zijden

Primer 9800

Het Waterdichte Verschil
Al onze werkzaamheden worden gevoerd

Unieke rubbermembranen

volgens ISO 9001 en Iso 14001.
Producten en systemen worden uitvoerig
gecontroleerd volgens de heersende
normen en worden onderworpen aan
controles van onafhankelijke laboratoria
en instituten. Verder genieten zij tevens
van noodzakelijke locale goedkeuringen.

Volledig bestudeerde systemen

Focus op het milieu

SealEco

SealEco BV

