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Aansluitingen van… 

 
Schrijnwerk 

Geschaafd hout 
Harde houtderivaatplaten  

Gipsplaten 
Gips 

Effen minerale ondergronden 
Metaal 
Folies 
EPDM 

Kunststoffen 
 

…naar een  
minerale ondergrond… 

Metselwerk  
(baksteen, silicaatsteen, 
cellenbeton, betonsteen, 

natuursteen,…) 
Pleister 
Beton 

 

Nog te bepleisteren 

Met gips- of 

leempleister (1 cm) 

Aansluiting binnen/buiten met: 

CONTEGA SOLIDO2 

• te OVERpleisteren 

• ook slagregendicht 

… droog, effen1 en nog te bepleisteren  
met gips of leempleister ≥ 1cm: 

Aansluiting binnen met: 

CONTEGA SL  

+ ORCON F/CLASSIC 

 

of ORCON F/CLASSIC 

• bij verkleving folie 

 

Aansluiting buiten met: 

EXTOSEAL ENCORS 

• ook waterdicht 

… droog, effen1 en niet te bepleisteren 
(m.a.w. aansluiting blijft zichtbaar  

of wordt nadien afgewerkt met  

bijv. een afkasting, profiel of gipsplaat): 

 Aansluiting binnen/buiten met: 

CONTEGA SOLIDO2 

• ook slagregendicht 

 

 

 

 

Aansluiting buiten met: 

EXTOSEAL ENCORS 

• ook waterdicht 

Aansluiting binnen met: 

CONTEGA PV/FC  

• IN te pleisteren 

… droog, ONeffen1 en nog te bepleisteren  
met gips of leempleister ≥ 1cm: 

… LICHT VOCHTIG: 

Aansluiting binnen met: 

CONTEGA SL     of ORCON F/CLASSIC 

+ ORCON F/CLASSIC   • bij verkleving folie 

 

… droog, ONeffen1 en niet te bepleisteren 
(m.a.w. aansluiting blijft zichtbaar  

of wordt nadien afgewerkt met  

bijv. een afkasting, profiel of gipsplaat): 
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Toelichting 

1 Effen ondergronden    vs.   Oneffen ondergronden 

  Onbewerkte ondergrond     Ondergrond na bewerking die het oppervlak ruw en onregelmatig maakt 

  of egale beton     of baksteen (type ‘boerke’, gevelsteen,…) 

Tip 1: Een ruwe ondergrond kan effen gemaakt worden d.m.v. een pleisterlaag 

Tip 2: Een ruwe beton kan effen gemaakt worden door het op te schuren met een ‘betonschuurmachine’.  

(Dit vergemakkelijkt de luchtdichte aansluiting op oneffen beton). 

 

2 CONTEGA SOLIDO 

 Bij gebruik aan de warme zijde van de isolatie: gebruik CONTEGA SOLIDO SL 

 Bij gebruik aan de koude zijde van de isolatie: gebruik CONTEGA SOLIDO EXO 

 

Plaatsingsvoorschriften 

Voor plaatsingsvoorschriften van het product verwijzen wij naar de specifieke productdocumentatie.  

 Ondergronden moeten droog, stofvrij en vetvrij zijn. Bij twijfel, steeds testen.  

 Tapes moeten steeds goed aangedrukt worden. Gebruik hiervoor de Pressfix.  

 Indien vereist moet de ondergrond stabieler gemaakt worden met TESCON PRIMER RP. 

 

Versie 10/2014 

De weergegeven informatie is gebaseerd op de huidige stand van onderzoek en praktijkervaring. Wij behouden ons het recht voor, bijvoorbeeld ingevolge verdere 

ontwikkeling van de verschillende producten, de aanbevelingen voor constructies en verwerking, evenals de producteigenschappen te wijzigen. Wij informeren u 

graag over de actuele stand van zaken, bijvoorbeeld  op het moment van uitvoering. 

PRESSFIX 
TESCON  

PRIMER RP 


