Vario® Xtra
Xtra eenvoudig
Xtra veilig

Vario® Xtra. Xtra eenvoudig. Xtra veilig.

De perfecte oplossing
Xtra eenvoudig. Xtra veilig. Vario® Xtra.
Wat goed was, is nog beter geworden!
Met haar nieuwe Vario® Xtra damp-/luchtscherm, heeft ISOVER opnieuw een bekend
systeem verder vervolmaakt. Meer mogelijkheden en nog meer veiligheid. De nieuwe
Vario® Xtra productfamilie biedt een brede waaier aan functionele en efficiënte
oplossingen voor hellende daken, buitenmuurisolatie aan de binnenkant of extreme
omstandigheden, zoals winterwerven.

Vier belangrijke redenen om te kiezen voor het Vario® Xtra-systeem
De nieuwe productfamilie, bestaat uit:
• Vario® XtraSafe dampvertragend vochtregulerend dampscherm
• Vario® XtraPatch fixatiestripjes met klittenband
• Vario® XtraTape
• de twee componenten luchtdichtingskit Vario® XtraFit
Het Xtra-Systeem is uniek en onderscheidt zich door
• optimale prestaties
• snelheid van uitvoering
• plaatsing door slechts 1 persoon
Hiermee verkrijgt u een niveau van veiligheid en zekerheid dat enkel gerealiseerd
kan worden, dankzij het innovatieve werk van marktleider ISOVER.

Kleeft zoals het zou moeten kleven.
Betrouwbare bescherming met
het Vario® Xtra-systeem.
Luchtdichtheid is een strikte
vereiste voor grote energiebesparing en duurzame weerstand
tegen gebouwschade ten gevolge van
condensatie.
Alle afdichtingsmiddelen en kleefstrips
die deel uitmaken van het Vario® Xtra
luchtdichtheidssysteem zijn daarom
speciaal ontworpen om een duurzame
kleefkracht en afdichting te garanderen bij
toepassing op de betreffende folie en op de
aangrenzende bouwdelen (baksteen, hout,
beton, ...) Dit betekent optimale veiligheid
voor de ganse levensduur van een gebouw.
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Vario® Xtra
Maximum bescherming, zelfs onder extreme omstandigheden
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Vario® XtraSafe
Vochtregulerend dampscherm met
klittenbandfunctie.

3 Vario® XtraTape

Vario® XtraPatch
Fixatiestripjes met klittenband voor
het bevestigen van het Vario® XtraSafe
vochtregulerend dampscherm.

4 Vario® XtraFit

Kleefband met finger-lift voor een duurzame,
perfecte kleefkracht.

Perfect elastische dichtingskit met twee componenten.
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PRODUCTOVERZICHT
Vario® Xtra. Xtra eenvoudig. Xtra veilig.

Vario® XtraSafe
Het vochtregulerend dampscherm voor een verhoogde veiligheid
Zelfs onder extreme klimaatomstandigheden, past Vario® XtraSafe, zich zeer
nauwkeurig aan dankzij de nog sterkere variabiliteit, met meer veiligheid tot gevolg.
Het membraan kan vlot geplaatst worden door slechts één persoon. Dankzij een
speciaal klittenbandsysteem kleeft het membraan makkelijk aan de Vario® XtraFix
strips en kan het, indien nodig, ook gemakkelijk losgemaakt worden.
Voordelen

Producteigenschappen en toepassingsveld

•	Optimale aanpassing aan extreme weersomstandigheden
• Revolutionair nieuw fixatiesysteem in
combinatie met Vario® XtraFix
• Bekleding op de achterkant met hechtende functie
• Plaatsing vlot corrigeerbaar, omdat het
membraan gemakkelijk losgemaakt kan
worden

• Zeer hoge variabiliteit op gebied van
waterdampdiffusie (Sd waarde: 0,3 – 20m)
• Geurbescherming tegen oude houtbehandelingsproducten
• Geïntegreerde handleiding + stippellijnen
voor een makkelijke versnijding
• Afmetingen rol: 40 x 1,50 m

Vario® XtraPatch
Fixatiestripjes voor het positioneren en plaatsen van het vochtregulerend
dampscherm Vario® XtraSafe
Met Vario® XtraPatch zet ISOVER een doelbewuste stap vooruit. De
klittenbandfunctie van dit accessoire laat een snelle en nauwkeurige plaatsing van
het vochtregulerend dampscherm toe. Nietgaten in het luchtdichtingsmembraan
behoren definitief tot het verleden. De fixatiestripjes kruipen niet omhoog bij de
installatie. De positie van het vochtregulerend dampscherm is steeds corrigeerbaar
zonder schade.
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Voordelen

Producteigenschappen en toepassingsveld

•	Gemakkelijke en veilige plaatsing van het
Vario® XtraSafe vochtregulerend dampscherm
•	Plaatsing door één persoon, dankzij klittenbandfunctie (vervangt de “derde hand”)
•	Geen gaatjes van nieten door de luchtdichting

•	Zelfklevende fixatiestripjes voor plaatsing
• Klittenbandfunctie laat toe om de Vario®
XtraSafe te plaatsen
•	Dun
•	Verandert de dikte en het volume niet
•	Afmeting fixatiestripjes: 20 x 60 mm:
208 stuks per rol

Vario® XtraTape
Tape met extra sterke kleefkracht
Wat past er perfect bij het nieuwe vochtregulerend dampscherm Vario® XtraSafe?
De extra sterke Vario® XtraTape, die de langdurige en stabiele afkleving van dit membraan verzekert. De hoogwaardige basislaag zorgt voor een nog grotere kleefkracht.
De praktische “finger-lift”, maakt het gemakkelijker om de beschermingsstrip te verwijderen voor een snellere uitvoering.
Voordelen

Producteigenschappen en toepassingsveld

•	Perfect geschikt voor het vochtregulerend
dampscherm Vario® XtraSafe
•	Praktische “finger-lift” voor het makkelijk
verwijderen van de beschermingsstrip
•	Hoogwaardige onderlaag
•	Voor een perfecte, blijvende kleefkracht

• Speciaal voor de professional
• Water-resistent
• Geïntegreerde meetlat voor een snelle
versnijding op maat
• Lengte rol: 20 m, breedte: 60 mm.

Vario® XtraFit
Permanent elastische twee-componenten dichtingskit
De Vario® XtraFit dichtingskit zorgt voor de luchtdichte aansluiting tussen het
vochtregulerend dampscherm Vario® XraSafe en de aanpalende bouwdelen. De
twee-componenten kit gedraagt zich uiterst elastisch in alle gangbare structurele
bewegingssituaties. Een kleursverandering toont aan wanneer het product volledig
droog is, voor nog meer veiligheid.

Voordelen

Producteigenschappen en toepassingsveld

• Permanente kleefkracht en blijvende elasticiteit.
• Kleur verandert bij het drogen van de kit
• Hoge tolerantie voor structurele bewegingen
• Innovatief, twee-in-één systeem

• 	Universeel gebruik voor de luchtdichte
aansluiting van dampschermen met de
gangbare bouwoppervlakken
• 	Ook bruikbaar op licht onregelmatige oppervlakken
• 	Werktemperatuur: -5°C tot +40°C
• 	Optimale stockagetemperatuur: +5°C tot
+40°C (beschermen tegen direct zonlicht)
• 	Vorstbestendig tot -30°C
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GEBRUIKSAANWIJZING
Vario® Xtra. Xtra eenvoudig. Xtra veilig.

Xtreem gebruiksgemak
Vier innovatieve componenten, één uniek systeem
Het nieuwe Vario® Xtra systeem staat voor uitstekende prestaties én optimale
gebruiksvriendelijkheid. Dit is wat het Xtra-systeem zo innovatief maakt: kleef gewoon
de Vario® XtraPatch op een structuur (hout of metaal), hecht er de Vario® XtraSafe aan
en werk af met Vario® XtraTape en Vario® XtraFit.

Optimale gebruiksvriendelijkheid voor de beste prestaties

1.

2.

3.

4.

1. Kleef Vario® XtraPatch met
een afstand van respectievelijk
40 cm op gladde ondergronden
en 15 cm afstand op ruwe
houten balken.

2. Hecht het Vario® XtraSafe
vochtregulerend dampscherm
aan de XtraPatch strips. Voorzie
een overlapping van 10 cm
tussen de banen.

3. De overlappingen van het
membraan afkleven met Vario®
XtraTape tot aan de uiterste
rand.

4. Gebruik Vario® XtraFit om het
vochtregulerend dampscherm
aan de aanpalende bouwdelen
te verkleven. Voorzie extra
membraan voor de
expansievoeg.

Vario® XtraTape: Xtra sterk met “finger-lift”
De praktische “finger-lift” maakt
het gemakkelijker om de
beschermingsstrip te
verwijderen. Zo kan men sneller
werken.
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Vario® XtraFit: Xtra slimme kit met kleurcode

2

1

De permanent elastische twee
componenten luchtdichtingskit
verandert van kleur, wanneer
deze volledig droog wordt.
Lichtgroen: vochtig (1),
Donkergroen: droog (2).

ISOVER Vario® XtraSafe
AFMETINGEN

VERPAKKING

mm

m²

40000 x 1500

60

ISOVER Vario® XtraPatch
AFMETINGEN

VERPAKKING

mm

rollen/doos

Stripjes/rol

60 x 20

10

208

ISOVER Vario® XtraTape
AFMETINGEN

VERPAKKING

mm

rollen/doos

20000 x 60

10

ISOVER Vario® XtraFit
VERPAKKING

aantal vullingen/doos

12 (310 ml)
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03 360 23 50
03 360 23 51
info@isover.be
tel

fax

www.isover.be

