
Gebruiksaanwijzing
voor erkende installateurs

Alle wetenswaardigheden voor de snelle en zekere verwerking  

van de SIGA high performance producten.

systeem voor lucht- en winddichtheid  

zonder schadelijke stoffen

brengt duurzaam het energieverbruik omlaag

geen tocht

geen bouwschade door schimmel

SIGA

zonder 
woongiffen
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Wind- en regendicht buiten

Stick with us.

Montage onderdakbaan bij alternatieve sanering van buitenaf

•  Absorptiegeschikt isolatiemateriaal 
holtevrij tot bovenzijde spanten  
aanbrengen

•  Als de aanwezige isolatie blijft bestaan, 
met minimaal 40 mm absorptiegeschikt 
isolatiemateriaal aanvullen (afbeelding 5 
& 6)

•  Tweede baan aanbrengen
•  Banen 10 cm laten overlappen
•  Beide scheidingsstroken losmaken en 

verlijming binnen de drukzone stevig 
aandrukken

•  Warmte-isolatie diffusieopen over  
Majcoat (SOB) aanbrengen ≥ 52 mm

•  Baan met tekst naar de verwerker  
gericht aanbrengen

•  Baan fixeren met tacker in het overlap-
pingsbereik

1

3 4

2
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Wind- en regendicht buiten

Dak
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Majcoat ® SOB P. 140 Majcoat ® 150 SOB P. 141

       Warmte-isolatielaag diffusieopen over spanten ≥ 52 mm
       Majcoat & Majcoat SOB / Majcoat 150 & Majcoat 150 SOB lucht- resp.  

regendicht verlijmd
       Absorptiegeschikte warmte-isolatie ≥ 40 mm holtevrij aangebracht  

Bestaande mineraalwol holtevrij aangebracht
       Attentie: Bij bouwplaatsen ≥ 800 m boven NAP bouwkundig advies inwinnen

b

c

a

a a
b b

b

5 6

c c

d

c c
d d
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Wind- en regendicht buiten

Stick with us.

Montage onderlaag - met Majcoat 350

•  Majcoat 350 met tekst naar de 
verwerker gericht aanbrengen

•  Tweede baan aanbrengen
•  Banen ca. 10 cm laten overlappen

•  Naden thermisch lassen. Temperatuurin-
stelling bij heteluchtpistool: ca. 200 °C

•  Voorafgaand een lasproef vervaardigen

•  Baan in het overlappingsbereik fixeren

1

3 4

2
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Wind- en regendicht buiten
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Zo ziet het eruit:

•  Majcoat 350 over het gehele vlak  
aangebracht en naden gelast

Majcoat ® 350 P. 138

5

•  Uitstekende rollenkern  1  beschermt 
Majcoat 350 tot en met de laatste meter 

•  Snijhulp  2
 
Aanbrenghulp 3  en Las-

hulp 4  voor thermisch lassen in de fa-
briek of op de bouwplaats besparen tijd

•  Spijkerafdichtband conform 
gebruiksaanwijzing monteren

•  Baan fixeren met tengels

6

1

2

3

4
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Wind- en regendicht buiten

Stick with us.

Montage onderlaag - met Majcoat 350 geprefabriceerd

•  Geprefabriceerde Majcoat 350 volgens 
aanbrengschema op het dakoppervlak 
uitlijnen

Zo ziet het eruit:

•  Geprefabriceerde Majcoat 350 op 
het complete dakoppervlak uitgespreid

•  Aansluitingen maken en Majcoat 
350 met tengels en spijkerafdichtband 
definitief fixeren

•  Baan op drukvaste ondergrond uit-
spreiden

•  Uitstekende delen bij de dakrand evt. 
afsnijden

1 2

3 4
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Wind- en regendicht buiten
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Aansluitoplossingen

Dakgootaansluiting

(Minimale helling van het dak > 5°)
 
a   Traufblech d  Wigluv 300
b  Twinet 40 e  Holzschalung
c  Majcoat 350 f  Sparren

Aansluiting op het dakraam
•  Baanstroken met ca. 20 cm extra 

lengte uit Majcoat 350 snijden
•  Stroken aan de vlak aangebrachte  

Majcoat 350 lassen
•  Aansluiting op het dakraam optrekken en 

aan de bovenzijde met Wigluv verlijmen
•  Contralassen bij aansluitingen aanvullend 

met Wigluv verlijmen

Tips en trucs
•  Cirkelvormig vormstuk van Majcoat 350 

vervaardigen
•  Over het gehele vlak op baanondergrond 

lassen
•  Op de opgaande component met Wigluv 

verlijmen, indien nodig Dockskin gebruiken 

Buisdoorvoeren

•  Majcoat 350 manchet op de doorvoer 
aanbrengen

•  Manchet met baan thermisch lassen

a

b

c

e

f

d
5 6

7 8

ca. 25 cm
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Wind- en regendicht buiten

Stick with us.

Montage onderlaag - met SOB

•  Baan met tekst naar de installateur 
toegekeerd aanbrengen

•  Tweede baan aanleggen
•  Banen ca. 10 cm overlappen
•  Beide scheidingsstroken losmaken

•  Verlijming binnen de drukzone stevig 
aandrukken

•  Betengeling monteren

•  Baan met Tacker boven de lijmnaad 
bevestigen

1

3 4

2



Wind- en regendicht buiten
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Zo ziet het eruit •  Uitstekende rollenkern 1  beschermt 
Majcoat SOB tot en met de  
laatste meter

•  Snijhulp 2  Aanbrenghulp 3  en Dub-

bele lijmzone met aan weerszijden 

aangebrachte lijm 4  besparen tijd

1

2

3

4

5

 Zie Tips & trucs voor het leggen   
p. 106-108

Majcoat ® SOB P. 140 Majcoat ® 150 SOB P. 141
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Wind- en regendicht buiten

Stick with us.

Montage onderlaag

•  Baan met tekst naar de installateur 
toegekeerd aanleggen

•  Baan fixeren met tacker in het 
overlappingsbereik

1 2

•  Tweede baan aanleggen
•  Banen ca. 10 cm overlappen en met 

tacker fixeren in verlijmbereik

3 4

•  Onderlaag regendicht en winddicht 
lijmen

•  Betengeling monteren
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Wind- en regendicht buiten
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Zo ziet het eruit:  
•  Overlapping duurzaam winddicht  

verlijmd met Wigluv 60

5

•  Uitstekende rollenkern 1  beschermt 
Majcoat tot en met de laatste meter

•  Snijhulp 2  Aanbrenghulp 3     
en Verlijmhulp 4  besparen tijd

1

2

3

4

 Zie Tips & trucs voor het leggen   
p. 106-108

Majcoat ® 150 P. 141Majcoat ® P. 140
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Wind- en regendicht buiten

Stick with us.

•  Tengels direct op het dakbeschot of op de gelijk 
met het oppervlak geplaatste platen van de on-
derlaag monteren

Betengeling op dakbeschot/ 
onderlaagB

Tips en trucs

•  Tengels in de richting van de dragende 
constructie direct op de dragende constructie 
monteren, bijv. spanten

•  Belangrijk: Tengels moeten over het gehele vlak 
op een vaste constructielaag worden 
aangebracht

Betengeling op draagconstructieA

•  Tengels monteren met geschikte  
schroeven (bijv. met volledige schroefdraad)

•  Warmte-isolatie voldoende drukvast

•  Houten zachtboardplaten moeten als on-derdak-/
benedendekplaat gedeclareerd zijn

•  Watergel. niveau overal even hoog

Warmte-isolatielaag tussen  
betengeling en draagconstructieC
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Wind- en regendicht buiten
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•  Wigluv in het midden op overlapping  
uitlijnen en fixeren

•  Trek- en vouwvrij vastlijmen en  
goed aanwrijven

• Opgedrukte lijmhulp bespaart tijd

Overlapping bij onderlagen

Zo ziet het eruit:  
•  Overlapping duurzaam winddicht  

verlijmd met Wigluv 60

1

A

2

Tips en trucs

• Wigluv van scheidingspapier losmaken

• Wigluv eenmaal afwikkelen, zodat scheidingsstrook boven ligt

• Voordeel: Scheidingspapier gaat bij het afrollen vanzelf los

B CA
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Wind- en regendicht buiten

Stick with us.

• Banen vertonen verschillend rek- en krimpgedrag

•  Ontlastingslus in baan leggen of overlappingen met Wigluv 100 verlijmen wanneer: 
· tengels niet over het gehele vlak op een vaste constructielaag liggen 
· baan verticaal geplaatst is

Wigluv 60Ontlastingslus

D

Wigluv 100

E

of

Wigluv ® 60 P. 132 Wigluv ® 100 P. 134
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Wind- en regendicht buiten
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Doorvoer bij onderlagen

•  Baan nauwkeurig naar de ronde  
doorvoer voeren

•  Opgelet: beginnen met verlijming 

aan het laagste punt!  
Biedt nog meer bescherming tegen  
binnendringend water

•  Wigluv voor de helft op de ronde  
doorvoer en dan op de baan verlijmen 
en goed aanwrijven

•  De volgende stukken overlappend  
aanbrengen

Zo ziet het eruit:

•  Ronde doorvoer overlappend wind-
dicht verlijmd met Wigluv 60

• Water vloeit veilig weg

1

3

2

Wigluv ® 60 P. 132
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Wind- en regendicht buiten

Stick with us.

•  Contralat met teruggevouwen 
scheidingsstrook op de onderlaag 
uitlijnen

•  Scheidingsstrook losmaken en 
contralat aandrukken

•  Spijkerafdichtband op contralat  
plakken

•  Spijkerafdichtstrook: De spijkeraf-

dichtstrook mag niet groter zijn dan 

de tegenlat

Montage spijkerafdichtband

•  Scheidingsstrook gebruiken voor 
snelle en eenvoudige verwerking

•  Begin van scheidingsstrook 
terugvouwen

•  Scheidingsstrook is gebruiksklaar en  
kan later snel verwijderd worden

1

3 4

2
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Wind- en regendicht buiten
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•  Onderlaag door spijkers of schroeven van de contralat op vaste  
ondergrond definitief bevestigen

5 6

Spijkerafdichtband ® P. 142
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Wind- en regendicht buiten

Stick with us.

•  Onderlaag op maat van montageframe 
insnijden met Y-snede (zie patroon) 

• Zijkanten terugvouwen

•  Dakraam op montage-frame inpassen
• Aanschroeven
•  Let a.u.b. op de instructies van de 

dakraamfabrikant!

Aansluiting dakraam

•  Rondom onderlaag aan montageframe 
en dakraamkozijn bevestigen

•  Ca. 3 cm onder de bovenzijde van het 
dakraamkozijn afsnijden

Snij-

patroon

1

3 4

2
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Wind- en regendicht buiten
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•  Met korte stukken hoeken winddicht 
verlijmen

•  Opgelet: beginnen met verlijming 

aan het laagste punt!  

Biedt nog meer bescherming  
tegen binnendringend water

Zo ziet het eruit:

•  Dakraam winddicht verlijmd met  
Wigluv 60

•  Bescherm de doorvoer  
daarnaast ook met een beschermplaat

•  Rondom onderlaag aan dakraamkozijn 
winddicht lijmen

5

8

76

Wigluv ® 60 P. 132
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Wind- en regendicht buiten

Stick with us.

Voorwaarden voor veilig lijmen:

•  De ondergrond moet draagcapaciteit  
hebben, bezemschoon en vrij van ijs 
zijn en mag niet lijmafstotend zijn

Extreme lijmkracht opwekken:

•  High performance primer Dockskin  
schudden

•  Dekkend aanbrengen a

•  Afhankelijk van temperatuur en onder-
grond wachten tot Dockskin 
transparant en kleverig is b

Verlijming zachtboards

1

b

a

2

•  Met Dockskin van een grondlaag 
voorzien

•  Wigluv centraal aanzetten, uitlijnen 

Zo ziet het eruit:

•  Kil, nok, las winddicht verlijmd met 
Dockskin en Wigluv 100 of 150

Las, kil, nok

1 2
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Wind- en regendicht buiten
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•  Zachtboard met Dockskin van een  
grondlaag voorzien

•  Wigluv centraal aanzetten, uitlijnen
•  Beide scheidingsstroken tegelijk  

aftrekken, aanwrijven

Zo ziet het eruit:

•  Overgang van dakbeschotbaan naar  
zachtboard winddicht verlijmd met  
Dockskin en Wigluv 100

Aansluiting dakbeschotbaan

1 2

Wigluv ® 100 & 150 P. 134Dockskin ® P. 131
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Wind- en regendicht buiten

Stick with us.

•  Met Dockskin van een grondlaag 
voorzien

•  Van onder naar boven Wigluv beide 
zijden ca. 5 cm overstaand inkorten

•  Wigluv voor de helft op doorvoer en 
dan op zachtboard lijmen

•  Overhangend stuk in een halve hoek  
insnijden en omleggen

•  Mes niet geheel in de hoek 

aanzetten!

Doorvoer

1

Zo ziet het eruit:

•  Doorvoer winddicht verlijmd met  
Dockskin en Wigluv 100

•  Van onder naar boven aan elke zijde 
herhalen

3 4

2
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Wind- en regendicht buiten
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Zo ziet het eruit:

•  Dakraam winddicht verlijmd met  
Dockskin en Wigluv°150

•  Met Dockskin van een grondlaag 
voorzien

•  Van onder naar boven: Wigluv aan 
beide zijden ca. 5 cm overstaand 
inkorten

•  Wigluv voor de helft op kozijn en dan 
op zachtboard lijmen

•  Overhangend stuk in een halve hoek 
insnijden en omleggen

•  Mes niet geheel in de hoek 

aanzetten!

•  Van onder naar boven: 
Aan elke zijde herhalen

Dakramen

1

3 4

2
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  Hygrobrid  
®

 

verhoogde veiligheid  

in elke constructie

  vormstabiel 

snel en plooivrij aanbrengen

  opgedrukte  

snij- en aanbrenghulp 

tijdbesparend

Productspecificaties

Product Artikelnr.: Breedte Lengte m2 Gewicht Palette

Majrex  1,5 m 8310-150050 1,5 m 50 m 75 m2 13,5 kg 30 rollen

Gemodificeerd PE / PA met PET-vezels versterkt  •  Dikte: 0,3 mm  •  Oppervlaktegewicht: 150 g /m2

, EN 13984, type A  •  UV-bestendig: 12 weken
Brandgedrag: klasse E (volgens EN 13501-1)  •  Temperatuurbestendigheid: -40 ̊C naar +80 ̊C •  Hygrobrid + vocht-
variabel

Majrex 
®

De Hygrobrid-damprem bij dak-, wand- en plafondconstructies
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  sd -waarde 5 m 

veiligheid door hoog 

uitdrogingspotentieel

  flexibel 

snel en eenvoudig  

aanbrengen

  opgedrukte  

snij- en aanbrenghulp 

tijdbesparend

Productspecificaties

Product Artikelnr.: Breedte Lengte m2 Gewicht Pallet

Majpell 5  3 m 8510-300050 3 m 50 m 150 m2 22 kg 20 rollen
Majpell 5  1,5 m 8510-150050 1,5 m 50 m 75 m2 11 kg 30 rollen

PO-laag versterkt met PP-vezels  •  Dikte: 0,4 mm  •  Oppervlaktegewicht: 126 g/m2

, EN 13984, type A  •  UV-bestendig: 12 weken
Brandgedrag: klasse E (volgens EN 13501-1)  •  Temperatuurbestendigheid: -40 ̊C naar +80 ̊C • sd-waarde: 5 m

Majpell 
® 
5 De damprem bij dak-, wand- en plafondconstructies
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Majpell 
® 
25 De damprem bij dak-, wand- en plafondconstructies

  sd -waarde 25 m 

veiligheid door hoge 

diffusieweerstand

  flexibel 

snel en eenvoudig  

aanbrengen

  opgedrukte  

snij- en aanbrenghulp 

tijdbesparend

Productspecificaties

Product Artikelnr.: Breedte Lengte m2 Gewicht Pallet

Majpell 25  3 m 8520-300050 3 m 50 m 150 m2 19,5 kg 20 rollen

Majpell 25  1,5 m 8520-150050 1,5 m 50 m 75 m2 9,5 kg 30 rollen

PO-laag versterkt met PP-vezels  •  Dikte: 0,4 mm  •  Oppervlaktegewicht: 120 g/m2

, EN 13984, type A  •  UV-bestendig: 12 weken
Brandgedrag: klasse E (volgens EN 13501-1)  •  Temperatuurbestendigheid: -40 ̊C naar +80 ̊C • sd-waarde: 25 m
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Sicrall 
®

 60
Eenzijdig klevende high performance tape  

voor overlappingen

  lijmt extreem sterk 

veiligheid, geen bouwschade

  stabiele drager 

bespaart tijd bij lange 

overlappingen

  met de hand afscheurbaar 

bespaart tijd

Productspecificaties

Product Artikelnr.: Doos Pallet Breedte Lengte

Sicrall 60 4510-6040 10 rollen 48 dozen 60 mm 40 m

Speciaal papier versterkt: spatwaterafstotend, met de hand afscheurbaar  •  Bij isolatielaag op de  
spanten en daksanering van buiten adviseren wij Wigluv 60 voor duurzaam luchtdicht lijmen van  
dampremmen bij overlappingen •  Temperatuurbestendigheid: -40 ̊C naar +100 ̊C

Geschikt voor luchtdichte verlijming volgens:

NL: NEN 5128 D: EnEV, DIN 4108-7



123siga.swiss

Sicrall 
®

 170
Eenzijdig klevende high performance tape  

voor inblaasgaten 

  17 cm breed   

luchtdicht overplakken  

van inblaasgaten 

  doos met meethulp  

en ingebouwd mes 

snel en zeer precies afsnijden

  in kartonnen houder 

rol blijft steeds  

beschermd tegen vuil

Productspecificaties

Product Artikelnr.: Doos Pallet Breedte Lengte

Sicrall 170 4510-17040 1 rol 144 dozen 170 mm 40 m

Speciaal papier versterkt: spatwaterafstotend, met de hand afscheurbaar  •  Voor duurzaam winddicht verlijmen van 
inblaasgaten en lekkages bij toepassingen buiten adviseren wij Wigluv 150 •  Temperatuurbestendigheid: -40 ̊C 
naar +100 ̊C 

Geschikt voor luchtdichte verlijming volgens:

NL: NEN 5128 D: EnEV, DIN 4108-7
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Rissan 
®

 60
Eenzijdig klevende high performance tape  

voor ronde doorvoeren

  lijmt extreem sterk 

veiligheid, geen bouwschade

  soeple drager 

sluit goed aan om  

buizen en kabels

  rekbaar 

houdt het geheel dicht 

ondanks verplaatsingen

Productspecificaties

Product Artikelnr.: Doos Pallet Breedte Lengte

Rissan 60 2510-6025 10 rollen 42 dozen 60 mm 25 m

Gewapende speciale folie uit PE, rekbaar  •  Bij dakspantenisolatie en daksanering van buiten adviseren wij Wigluv 
60 voor duurzaam luchtdicht verlijmen van dampremmen bij ronde doorvoeren 
Temperatuurbestendigheid: -40 ̊C naar +100 ̊C

Geschikt voor luchtdichte verlijming volgens:

NL: NEN 5128 D: EnEV, DIN 4108-7
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Rissan 
®

 100 & 150
High performance tape voor aansluitingen van  

wandelementen voor bodem en plafond

  lijmt extreem sterk 

veiligheid, geen bouwschade

  rekbaar 

houdt het geheel dicht  

ondanks verplaatsingen

  gesplitste  

scheidingsstrook      

eenvoudige en  

snelle verwerking

Productspecificaties

Product Artikelnr.: Doos Pallet Breedte Lengte
Rissan 100 2510-10025 6 rollen 42 dozen 100 mm 25 m

Rissan 150 2510-15025 4 rollen 42 dozen 150 mm 25 m

Gewapende speciale folie uit PE  •  Rekbaar  •  De verlijming mag zich niet in staand water bevinden 
Temperatuurbestendigheid: -40 ̊C naar +100 ̊C 

Geschikt voor luchtdichte verlijming volgens:

NL: NEN 5128 D: EnEV, DIN 4108-7
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Primur 
®

 worst / cartridge High performance lijm op gepleisterd metselwerk

  continu elastisch  

neemt verplaatsingen  

veilig op

  duurzaam zelflijmend   

aandruklat niet nodig

  vrij van oplosmiddelen 

onbeperkt houdbaar,  

bestendig tegen veroudering

Productspecificaties

Product Artikelnr.: Doos Pallet Inhoud Reikwijdte:

Primur zakje van buisfolie 3520 12 worsten + 5 mondstukken 50 dozen 600 ml 12 - 16 m
Primur cartridge 3510 12 cartridges 75 dozen 310 ml   6 - 8 m

Verpakking uit PP, zonder aluminium  •  100 % recyclebaar
Primur kan worden overgeschilderd  •  Uit de buurt van kinderen houden! 
Temperatuurbestendigheid: -40 ̊C naar +100 ̊C

Geschikt voor luchtdichte verlijming volgens:

NL: NEN 5128 D: EnEV, DIN 4108-7
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Primur 
®

 rol High performance lijm op gepleisterd metselwerk

binnen en  

buiten

  extreme lijmkracht zonder droogtijd 

aansluiting buiten en binnen direct 

belastbaar 

  Primur rol voor damprem- 

montage aanbrengen 

is schoon en bespaart  

50 % werktijd

  constant 4 mm dik en elastisch 

neemt verplaatsingen veilig op

Productspecificaties

Product Artikelnr.: Doos Pallet Breedte Dikte Lengte
Primur rol 3540-1208 10 rollen 40 dozen 12 mm 4 mm 8 m

De verlijming mag zich niet in staand water bevinden
Primur kan worden overgeschilderd
Temperatuurbestendigheid: -40 ̊C naar +100 ̊C

Geschikt voor luchtdichte verlijming volgens:

NL: NEN 5128 D: EnEV, DIN 4108-7
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Europ. Patent: 1508436 + 1508648 / US Patent No. 7.445.828 B2

  voorgevouwen 30/30 mm 

precies en zeker in hoeken

  1 scheidingsstrook  

reeds verwijderd  

eenvoudig en snel lijmen

  1 scheidingsstrook overstaand 

eenvoudig verwijderbaar

Corvum 
®

 30/30
High performance tape voor hoekige doorvoeren,  

gordingen, binnen- en buitenhoeken en dakramen

Productspecificaties

Product Artikelnr.: Doos Pallet Breedte Lengte
Corvum 30/30 5200-303025 10 rollen 40 dozen 30/30 mm 25 m

Versterkt met speciaal papier: spatwaterafstotend • Temperatuurbestendigheid: -40 ̊C naar +100 ̊C

Geschikt voor luchtdichte verlijming volgens:

NL: NEN 5128 D: EnEV, DIN 4108-7



129siga.swiss

Europ. Patent: 1508436 + 1508648 / US Patent No. 7.445.828 B2

  voorgevouwen 12 /48 mm  

niet zichtbaar achter bekleding

  1 scheidingsstrook  

reeds verwijderd  

eenvoudig en snel lijmen

  1 scheidingsstrook overstaand 

eenvoudig verwijderbaar

Corvum
 ®

 12 /48 High performance tape voor raam- en deurkozijnen

Productspecificaties

Product Artikelnr.: Doos Pallet Breedte Lengte
Corvum 12/48 5200 -124825 10 rollen 40 dozen 12/48 mm 25 m

Versterkt met speciaal papier: spatwaterafstotend • Temperatuurbestendigheid: -40 ̊C naar +100 ̊C

Geschikt voor luchtdichte verlijming volgens:

NL: NEN 5128 D: EnEV, DIN 4108-7
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Wind- en regendicht buiten

  dubbelzijdig sterk klevend 

snelle, veilige  

montage zonder tacker

  beschermcoating  

voorkomt vervuiling 

tot het einde eenvoudig 

verwerkbaar

  scheurvrije scheidingsstrook 

bespaart tijd

Twinet 
® Dubbelzijdig klevende tape voor de montage van  

banen op een harde ondergrond bij schuine daken

Productspecificaties

Product Artikelnr.: Doos Pallet Breedte Lengte Draadhouder, dikte

Twinet 20 mm 6610-2050 10 rollen 75 dozen 20 mm 50 m 0,35 mm
Twinet 40 mm 6610-4050 5 rollen 75 dozen 40 mm 50 m 0,35 mm

Twinet is niet geschikt voor de duurzame opname van lasten  •  Na de montage moet de damprem aanvullend 
bevestigd worden, bijv. d.m.v. tengels, bebording
Temperatuurbestendigheid: -40 ̊C naar +100 ̊C
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Dockskin 
®

 
High performance primer voor het verstevigen van  

zandige en vezelachtige ondergronden

Productspecificaties

Product Artikelnr.:
Reikwijdte met  
Rissan/Wigluv 100

Reikwijdte met  
Rissan/Wigluv 100

Inhoud/doos Pallet

Dockskin 4 kg 5920 ~140 m ~100 m - 96 emmers
Dockskin 1 kg 5930 ~35 m ~25 m 8 flessen 56 dozen

Oplosmiddelvrije acrylaat-copolymeerdispersie op waterbasis  •  Houdbaarheid: ongeopend 18 maanden na 
verkoopdatum  • Temperatuurbestendigheid: -40 ̊C naar +100 ̊C •  Kwast meteen met water reinigen  •  Uit de 
buurt van kinderen houden!

  sneldrogend 

bespaart tijd

  sterke dieptewerking 

extreme lijmkracht op zachtboard,  

metselwerk en beton

  vanaf -10° C koude  

ondergrond verwerkbaar 

vrij van oplosmiddelen
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Europ. Patent: 1847577

Wigluv 
®

 60
Eenzijdig klevende high performance tape voor  

overlappingen, doorvoeren en ramen 

  hoge lijmkracht  

bij kou en hitte 

veiligheid, geen bouwschade 

  diffusiegeschikt sd < 2 m 

voorkomt opeenhoping  

van condenswater

  slagregendicht en  

waterondoorlatend 

beschermt dak en  

gevel op duurzame wijze

Productspecificaties

Product Artikelnr.: Doos Pallet Breedte Lengte

Wigluv 60 7510-6040 10 rollen 48 dozen 60 mm 40 m

Diffusiegeschikt speciaal folie van PO  •  sd-waarde < 2 m   •  Met de hand afscheurbaar  •  Uitrekbaar, 
waterondoorlaatbaar, UV-stabiel: vrij aan weer blootgesteld 12 maanden  •  Geschikt voor noodbedekking/
bouwtijdafdichting  • Voor dakhellingen ≥ 10 ̊ •  De verlijming mag zich niet in staand water bevinden 
Temperatuurbestendigheid: -40 ̊C naar +100 ̊C
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Europ. Patent: 1847577

  gesplitste en scheurvaste 

scheidingsstrook 20 /40 

nauwkeurig en snel in hoeken

  diffusiegeschikt sd < 2 m 

voorkomt  

condenswaterophoping

  hoge lijmkracht  

bij kou en hitte 

veiligheid, geen bouwschade

Wigluv 
®

 20/40
Eenzijdig plakkend high performance tape voor  

raam- en deurkozijnen alsmede hoekige doorvoer

Productspecificaties

Product Artikelnr.: Doos Pallet Breedte Lengte

Wigluv 20/40 7510-6025 10 rollen 42 dozen 20/40 mm 25 m

Diffusiegeschikt speciaal folie van PO  •  sd-waarde < 2 m  • Uitrekbaar, waterondoorlaatbaar,  
UV-stabiel: vrij aan weer blootgesteld 12 maanden  • Voor dakhellingen ≥ 10 ̊ •  De verlijming mag zich niet in 
staand water bevinden • Temperatuurbestendigheid: -40 ̊C naar +100 ̊C
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  hoge lijmkracht  

bij kou en hitte 

veiligheid, geen bouwschade

  diffusiegeschikt sd < 2 m 

voorkomt opeenhoping  

van condenswater

  gesplitste scheidingsstrook      

eenvoudige en  

snelle verwerking

Wigluv ®
 
100 & 150 & 300

High performance tape voor aansluitingen,  

overgangen en doorvoeren

Productspecificaties

Product Artikelnr.: Doos Pallet Breedte Lengte

Wigluv 100 7510-10025 6 rollen 42 dozen 100 mm 25 m

Wigluv 150 7510-15025 4 rollen 42 dozen 150 mm 25 m

Wigluv 300 7510-30025 2 rollen 42 dozen 300 mm 25 m

Diffusiegeschikt speciaal folie van PO  •  sd-waarde < 2 m  •  Uitrekbaar, waterondoorlaatbaar, UV-stabiel:  
vrij aan weer blootgesteld 12 maanden  •  Voor dakhellingen ≥ 10 ̊ • Uitzondering: Wigluv 300 bij dakgootaan-
sluiting van Majcoat 350, voor dakhellingen: 5° • De verlijming mag zich niet in staand water bevinden • Tem-
peratuurbestendigheid: -40 ̊C naar +100 ̊C

Europ. Patent: 1847577
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  extreem UV-stabiel   

zeer verouderingsbestendig 

  hoge lijmkracht  

bij kou en hitte 

veiligheid, geen bouwschade

  diffusiegeschikt sd < 2 m 

voorkomt opeenhoping  

van condenswater

Productspecificaties

Product Artikelnr.: Doos Pallet Breedte Lengte

Wigluv black 7509-6040 10 rollen 48 dozen 60 mm 40 m

Wigluv black 20/40 7509-6025 10 rollen 42 dozen 20/40 mm 25 m

Diffuseerbare speciale folie van PO - sd-waarde < 2 m • uittrekbaar, waterondoorlaatbaar, UV-stabiel (12 
maanden vrij aan weer blootgesteld) • Voor dakhellingen ≥ 10 º  •  de verlijming mag zich niet in staand water 
bevinden  •  Temperatuurbestendigheid: -40 ºC naar +100 ºC
Geschikt voor gevels met voegopeningen van ≤ 50 mm en een oppervlakteaandeel van max. 40%

Wigluv black: met de hand afscheurbaar
Wigluv black 20/40: scheidbare en scheurvaste scheidingsstrook

Wigluv ®
 
black & black 20/40

Eenzijdig klevende high performance tape  

voor overlappingen, doorvoeren en ramen 

Europ. Patent: 1847577
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  extreem UV-stabiel 

verouderingsbestendig 

en duurzaam gesloten

  SIGA-lijmkracht « on board »  

lijmt duurzaam extreem sterk 

bij koude en hitte

  robuust vormstabiel 

eenvoudig te verwerken en 

optisch hoogwaardig

Gedrag bij brand: 

Klasse B, s1, d0

Productspecificaties

Product Artikelnr. Breedte Lengte m2 Gewicht Pallet

Majvest  700 SOB 8975-150033 1,5 m 33,4 m 50 m2 16 kg 20 rollen

2-laags acrylcoating op robuust polyestervlies  •   Dikte: 0,6 mm
Gramgewicht: 270 g/m2  •  CE, EN 13859-2  •  sd-waarde: 0,02 m
Bestand tegen slagregens, waterdichtheid: W1 (volgens EN 1928)
Gedrag bij brand: Klasse B, s1, d0 (volgens EN 13501)
Temperatuurbestendigheid: -40 °C tot +80 °C  •  Voldoet aan de eisen van EN 13859-2 na 5000 u. 
kunstmatige veroudering

Geschikt voor gevels met voegopeningen van ≤ 50 mm en een oppervlakteaandeel van max. 40% 

Majvest 
® 
700 SOB De gevelbaan voor duurzaam open gevels 
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  3-laags, scheurvrij en flexibel  

eenvoudig, snel en  

veilig aan te brengen

  voor alle gesloten gevels 

universeel inzetbaar

  snij- en lijmhulp 

tijdbesparend

Productspecificaties

Product Artikelnr.: Breedte Lengte m2 Gewicht Pallet
Majvest 3 m 8910-300050 3 m 50 m 150 m2 22 kg 20 rollen

Majvest 1,50 m 8910-150050 1,5 m 50 m   75 m2 11 kg 20 rollen

3-lagen, functielaag aan weerszijden versterkt met PP-vezelvlies  •  Dikte: 0,5 mm 
Oppervlaktegewicht: 135 g/m2  •   , EN 13859-1 / EN 13859-2  •  sd-waarde: 0,05 m  
Slagregendicht, waterdicht: W1 (volgens EN 1928)  •  Brandgedrag: klasse E (volgens EN 13501-1)  
Temperatuurbestendigheid: -40 ̊C naar +80  ̊C

Vrije verwering: 4 weken  
Geschikte SIGA-accessoires: Wigluv, Primur-rol

Majvest 
®

De gevelbaan voor gesloten gevels
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Majcoat 
®

 350 De onderlag

  extreem robuust 

scheurvast en waterdicht

  speciale coating aan beide 

kanten 

hoge betrouwbaarheid bij alle 

aansluitingen

  opgedrukte snij- en  

aanbrenghulp 

tijdbesparend

Productspecificaties

Product Artikelnr.: Breedte Lengte m2 Gewicht Pallet
Majcoat 350 8750-150033 1,5 m 33,4 m 50 m2 19 kg 20 rollen

3-laags, draagvlies met TPU-coating aan weerszijden   •  Functielaag thermisch lasbaar 
Dikte: 0,8 mm  •  Oppervlaktegewicht: 380 g/m2  •  , EN 13859-1/EN 13859-2  •  sd-waarde: 0,3 m 
Slagregendicht, waterdicht: ver boven W1 volgens EN 1928  •  Brandgedrag: klasse E (volgens EN 13501-1) 
Temperatuurbestendigheid: -40 bis +90 °C  •  De helling van het dak moet minstens 5° bedragen  •  Geschikt  
voor noodbedekking tot 12 weken 

Geschikt voor onderdaken met buitengewone belasting conform SIA 232  
Geschikt voor onderdaken met verhoogde regenbestendigheid conform ÖNorm B 4119 en B 3661 
Voldoet aan het ZVDH-productinformatieblad onderlagen klasse UDB-A en USB-A

Geschihte SIGA-accessoires: Majcoat 350 manchet, Twinet 40 mm, Wigluv 300 
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Productspecificaties

Product Artikelnr.: Doos Ø doorvoeren
Majcoat 350 Manchet 800-280145 10 Stk. 80 - 125 mm

Temperatuurbestendigheid: tot +90 °C  •  Voor dakhellingen  ≥ 5°

Majcoat 
®

 350 Manchet voor duurzaam waterdicht afdichten

  extreem robuust 

scheurvast en waterdicht

  Ø manchet variabel 

snel afdichten van  

conventionele buisdoorvoeren

  contactvlak met geoptimali-

seerde rillenstructuur  

snel en eenvoudig thermisch 

lassen
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Majcoat  
®

 & Majcoat 
®

 SOB De onderlagen

  SIGA-lijmkracht « on board » 

lijmt duurzaam extreem  

sterk bij hitte en koude

  3-laags, functielaag door  

2 vliezen beschermd 

slagregenbestendig en 

continu diffusieopen

  robuust en scheurvast  

geen beschadiging  

tijdens de bouwfase

Productspecificaties

Product Artikelnr.: Breedte Lengte m2 Gewicht Pallet
Majcoat 8710 -150050 1,5 m 50 m 75 m2 16 kg 30 rollen
Majcoat SOB 8720-150050 1,5 m 50 m 75 m2 17 kg 30 rollen

3-lagig, functielaag aan weerszijden versterkt met PP-vezelvlies  •  Dikte: 0,6 mm 
Oppervlaktegewicht: 190 g / m2  •  , EN 13859-1 / EN 13859-2  •  sd-waarde: 0,1 m 
Slagregendicht, waterdicht: > W1 (volgens EN 1928)  •  Brandgedrag: klasse E (volgens EN 13501-1) 
Temperatuurbestendigheid: -40 ̊C naar +80  ̊C • De helling van het dak moet minstens 10 ° bedragen

DE: Voldoet aan het ZVDH-productinformatieblad onderlagen klasse UDB-A volgens tabel 1  
Geschikt als onderspanbaan klasse USB-A 

Geschikt voor noodbedekking / bouwtijdafdichting tot 8 weken 
Geschikte SIGA-accessoires: Wigluv, Primur-rol, SIGA-spijkerafdichtband 

Majcoat SOB verwerkingstemperatuur: vanaf -15 °C
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Majcoat
 ® 

150 & Majcoat 
®

 150 SOB De onderlagen

Productspecificaties

Product Artikelnr.: Breedte Lengte m2 Gewicht Pallet
Majcoat 150 3m 8730-300050 3 m 50 m 150 m2 24 kg 20 rollen
Majcoat 150 1,5m 8730-150050 1,5 m 50 m 75 m2 12 kg 30 rollen
Majcoat 150 SOB 8740 -150050 1,5 m 50 m 75 m2 13 kg 30 rollen

3-lagig, functielaag aan weerszijden versterkt met PP-vezelvlies  •  Dikte: 0,55 mm 
Oppervlaktegewicht: 150 g/m2  •  , EN 13859-1 / EN 13859-2  •  sd-waarde: 0,05 m 
Slagregendicht, waterdicht: > W1 (volgens EN 1928)  • Brandgedrag: klasse E (volgens EN 13501-1)  
Temperatuurbestendigheid: -40 ̊C naar +80  ̊C • De helling van het dak moet minstens 10 ° bedragen

DE: Voldoet aan het ZVDH-productinformatieblad onderlagen klasse UDB-A volgens tabel 1  
Geschikt als onderspanbaan klasse USB-A 

Geschikt voor noodbedekking / bouwtijdafdichting tot 4 weken 
Geschikte SIGA-accessoires: Wigluv, Primur-rol, SIGA-spijkerafdichtband 

Majcoat 150 SOB verwerkingstemperatuur: vanaf -15 °C

  SIGA-lijmkracht « on board » 

lijmt duurzaam extreem  

sterk bij hitte en koude

  opgedrukte leghulp 

snel en veilig verwerkbaar

  robuust  

scheur- en slijtvrij
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Spijkerafdichtband High performance tape voor raamen deurkozijnen

  dubbelzijdig sterk lijmend 

slagregenveilig geschikt  

voor tijdelijke bedekking

  voormontage op contralat  

eenvoudig en snel verwerken

  4 mm dik speciaalschuim  

zekerheid, geen bouwschade

Productspecificaties

Product Artikelnr.: Doos Pallet Breedte Dikte Lengte
Spijkerafdichtband 50 mm 2005-50430 10 rollen 18 dozen 50 mm 4 mm 30 m
Spijkerafdichtband 70 mm 2005-70430 7 rollen 18 dozen 70 mm 4 mm 30 m

Voor dakhellingen ≥ 10°  •  Vitzondering: in combinatie met Majcoat 350, vor dakhellingen ≥ 5°
Niet aanbevolen bij pvc-banen  •  Temperatuurbestendigheid: -40 ̊C naar +100  ̊C  •  Spijkerafdichtstrook: De  
spijkerafdichtstrook mag niet groter zijn dan de tegenlat.
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  korte droogtijd 

onmiddellijk betrouwbaar  

afdichten

  duurzame verbinding met 

SIGA-kleefband 

betrouwbaarheid, geen  

bouwschade

  gemakkelijk uitdrukbaar bij 

hoge sterkte 

eenvoudige verwerking tijdens 

de winter en de zomer

Silaangetermineerde speciale polymeren • Temperatuurbestendigheid: -40 °C tot +100 °C •
Verwerkingstemperatuur: vanaf -10 °C
Houdbaarheid: ongeopend 12 maanden van de productiedatum (zie opdruk op de vouwdoos/slof) 

Productspecificaties

Product Artikelnr.: Doos Pallet Inhoud

Meltell 210 white 3720-0600.01 12 worsten + 6 mondstukken 50 dozen 600 ml

Meltell 220 black 3720-0600.02 12 worsten + 6 mondstukken 50 dozen 600 ml

Meltell ®
 
210 white / 220 black

Het betrouwbare hoogperformante dichtmiddel voor  

duurzaam afdichten van lekken, spleten, doorboringen
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  sneldrogend bij vochtige  

ondergronden 

onmiddellijk betrouwbaar  

afdichten

  sterke verankering 

veiligheid, geen bouwschade

  eenvoudig te verwerken en 

zeer effectief 

bespaart tijd en geld

Productspecificaties

Dockskin ®
 
200

High-performance primer voor de sterke verankering  

van SIGA-kleefband op steenachtige ondergronden

Oplosmiddelvrij polyurethaanmengsel • Houdbaarheid: ongeopend 12 maanden vanaf de productiedatum 
(zie opdruk op de vouwdoos/slof) • Buiten het bereik van kinderen houden! • Temperatuurbestendigheid: 
-40 °C tot +100 °C • Verwerkingstemperatuur: -10 °C tot +40 °C

Product Artikelnr. Inhoud  
per fles

Reikwijdte 
met Fentrim 
(100 mm 
primer-
oppervlak)

Reikwijdte  
met Fentrim 
(200 mm  
primer- 
oppervlak)

Reikwijdte  
met Fentrim 
(300 mm  
primer- 
oppervlak)

Doos Pallet

Dockskin 200 5820-1000 1 kg 100 m 50 m 30 m 6 flessen 54 dozen
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  extreme lijmkracht bij  

koude en hitte  

eenvoudig te verwerken,  

direct 100% dicht

  robuust en flexibel  

veiligheid, geen bouwschade

  scheurvaste, gesplitste 

scheidingsstrook  

bespaart tijd en geld

Productspecificaties

Fentrim ®
 
330 grey

Eenzijdig klevende high-performance tape voor het aansluiten  

van wand- en raamelementen op de vloer in het binnenbereik

Brandgedrag: klasse E (volgens EN 13501-1) • Temperatuurbestendigheid: -40 °C tot +100 °C • Geschikt 
voor montage volgens RAL-richtlijn 

Geschikt voor luchtdichte verlijming volgens: CH: SIA 331/343/274 | D: EnEV | AT: ONORM B 5320

Product Artikelnr.: Doos Pallet Lengte

Fentrim 330 grey 150 mm 
Fentrim 330 grey 200 mm 
Fentrim 330 grey 300 mm

9430-015025.03 
9430-020025.03 
9430-030025.03

4 rollen 
2 rollen 
2 rollen

35 dozen 
42 dozen 
35 dozen

25 m 
25 m 
25 m
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Fentrim 
®

 20 50/85
Luchtdichte high performance tape met plakzone  

voor overpleisterbare aansluitingen binnenshuis

  extreme lijmkracht  

over het gehele vlak  

eenvoudig te verwerken,  

direct 100 % dicht

  voorgevouwen,  

zonder scheidingsstrook 

snelste lijmaansluiting  

op het vensterkozijn

  overpleisterbaar vlies  

met geperforeerde zone  

sterke pleisterfixatie  

op metselwerk

Productspecificaties

Product Artikelnr.: Doos Pallet Breedte Lengte
Fentrim 20 50/85 9511-508525 6 rollen 30 dozen 50/85 mm 25 m

Brandgedrag: klasse E (volgens EN 13501-1)  •  Temperatuurbestendigheid: -40 ̊C naar +100  ̊C

Geschikt voor luchtdichte verlijming volgens:

NL: NEN 5128 D: EnEV, DIN 4108-7
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Fentrim 
®

 2 50/85
Slagregendichte high performance tape met plakzone  

voor overpleisterbare aansluitingen buitenshuis

  extreme lijmkracht  

over het gehele vlak  

eenvoudig te verwerken,  

direct 100 % dicht

  voorgevouwen,  

zonder scheidingsstrook 

snelste lijmaansluiting  

op het vensterkozijn

  overpleisterbaar vlies  

met geperforeerde zone  

sterke pleisterfixatie  

op metselwerk

Productspecificaties

Product Artikelnr.: Doos Pallet Breedte Lengte
Fentrim 2 50/85 9512-508525 6 rollen 30 dozen 50/85 mm 25 m

Brandgedrag: klasse E (volgens EN 13501-1)  •  Temperatuurbestendigheid: -40 ̊C naar +100  ̊C
De verlijming mag zich niet in staand water bevinden

Geschikt voor luchtdichte verlijming volgens:

NL: NEN 5128 D: EnEV, DIN 4108-7
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Fentrim 
®

 20
Luchtdichte high performance tape met plakzone  

voor raam- en deurkozijnen binnenshuis

  extreme lijmkracht  

over het gehele vlak  

eenvoudig te verwerken,  

direct 100 % dicht

  voorgevouwen 15 mm,  

zonder scheidingsstrook 

snelste lijmaansluiting  

op het vensterkozijn

  overpleisterbaar vlies  

met geperforeerde zone  

sterke pleisterfixatie  

op metselwerk

Productspecificaties

Product Artikelnr.: Doos Pallet Breedte Lengte
Fentrim 20 100 mm 9511-158525 6 rollen 35 dozen 15/85 mm 25 m
Fentrim 20 150 mm 9511-1513525 4 rollen 35 dozen 15/135 mm 25 m
Fentrim 20 200 mm 9511-1518525 2 rollen 49 dozen 15/185 mm 25 m

Brandgedrag: klasse E (volgens EN 13501-1)  •  Temperatuurbestendigheid: -40 ̊C naar +100  ̊C 
Geschikt voor de montage volgens RAL-richtlijn

Geschikt voor luchtdichte verlijming volgens:

NL: NEN 5128 D: EnEV, DIN 4108-7
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Fentrim 
®

 2
Slagregendichte high performance tape met plakzone  

voor raam- en deurkozijnen buitenshuis 

  extreme lijmkracht  

over het gehele vlak  

eenvoudig te verwerken,  

direct 100 % dicht

  voorgevouwen 15 mm,  

zonder scheidingsstrook 

snelste lijmaansluiting  

op het vensterkozijn

  overpleisterbaar vlies  

met geperforeerde zone  

sterke pleisterfixatie  

op metselwerk

Productspecificaties

Product Artikelnr.: Doos Pallet Breedte Lengte
Fentrim 2 100 mm 9512-158525 6 rollen 35 dozen 15/85 mm 25 m
Fentrim 2 150 mm 9512-1513525 4 rollen 35 dozen 15/135 mm 25 m
Fentrim 2 200 mm 9512-1518525 2 rollen 49 dozen 15/185 mm 25 m

UV-bestendigheid / Vrije verwering: tot 3 maanden  •  Brandgedrag: klasse E (volgens EN 13501-1) 
Temperatuurbestendigheid: -40 ̊C naar +100  ̊C •  Geschikt voor montage volgens RAL-richtsnoer  •  De verlijming 
mag zich niet in staand water bevinden

Geschikt voor luchtdichte verlijming volgens:

NL: NEN 5128 D: EnEV, DIN 4108-7
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  extreme lijmkracht  

over het gehele vlak  

eenvoudig te verwerken,  

direct 100 % dicht

  voorgevouwen 15 mm,  

zonder scheidingsstrook 

snelste lijmaansluiting  

op het vensterkozijn

  lijmen vanaf -10° C 

het hele jaar door vensters 

snel en dicht monteren

Fentrim 
®

 IS 20
Luchtdicht high performance tape zonder plakzone  

voor raam- en deurkozijnen binnenshuis

Productspecificaties

Product Artikelnr.: Doos Pallet Breedte Lengte
Fentrim IS 20 75 mm 9611-156025 8 rollen 35 dozen 15/60 mm 25 m
Fentrim IS 20 100 mm 9611-158525 6 rollen 35 dozen 15/85 mm 25 m
Fentrim IS 20 150 mm 9611-1513525 4 rollen 35 dozen 15/135 mm 25 m
Fentrim IS 20 200 mm 9611-1518525 2 rollen 49 dozen 15/185 mm 25 m
Fentrim IS 20 250 mm 9611-1523525 2 rollen 35 dozen 15/235 mm 25 m
Fentrim IS 20 300 mm 9611-1528525 2 rollen 35 dozen 15/285 mm 25 m

Brandgedrag: klasse E (volgens EN 13501-1)  •  Temperatuurbestendigheid: -40 ̊C naar +100  ̊C 
Geschikt voor montage volgens RAL-richtsnoer

Geschikt voor luchtdichte verlijming volgens:

NL: NEN 5128 D: EnEV, DIN 4108-7

Europ. Patent: EP1508648 / US Patent No. 7.445.828
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  extreme lijmkracht  

over het gehele vlak  

eenvoudig te verwerken,  

direct 100 % dicht

  voorgevouwen 15 mm,  

zonder scheidingsstrook 

snelste lijmaansluiting  

op het vensterkozijn

  lijmen vanaf -10° C 

het hele jaar door vensters 

snel en dicht monteren

Fentrim 
®

 IS 2
Slagregendichte high performance tape zonder 

plakzone voor raam- en deurkozijnen buitenshuis 

Productspecificaties

Product Artikelnr.: Doos Pallet Breedte Lengte
Fentrim IS 2 75 mm 9612-156025 8 rollen 35 dozen 15/60 mm 25 m
Fentrim IS 2 100 mm 9612-158525 6 rollen 35 dozen 15/85 mm 25 m
Fentrim IS 2 150 mm 9612-1513525 4 rollen 35 dozen 15/135 mm 25 m
Fentrim IS 2 200 mm 9612-1518525 2 rollen 49 dozen 15/185 mm 25 m
Fentrim IS 2 250 mm 9612-1523525 2 rollen 35 dozen 15/235 mm 25 m
Fentrim IS 2 300 mm 9612-1528525 2 rollen 35 dozen 15/285 mm 25 m

UV-bestendigheid / Vrije verwering: tot 3 maanden  •  Brandgedrag: klasse E (volgens EN 13501-1) 
Temperatuurbestendigheid: -40 ̊C naar +100  ̊C •  Geschikt voor montage volgens RAL-richtsnoer  •  De verlijming 
mag zich niet in staand water bevinden

Geschikt voor luchtdichte verlijming volgens:

NL: NEN 5128 D: EnEV, DIN 4108-7

Europ. Patent: EP1508648 / US Patent No. 7.445.828
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Garantie

De SIGA garantie omvat de in de productgegevensbladen toegezegde producteigenschappen 

bij toepassing volgens de gebruiksaanwijzing.

De informatie in deze gebruiksaanwijzing is bedoeld voor de waarborging van het normale 

gebruiksdoel of de normale gebruiksgeschiktheid en is gebaseerd op onze kennis en erva-

ring. Deze informatie ontslaat de gebruiker echter niet van de plicht om op eigen verantwoor-

delijkheid de geschiktheid en het gebruik te controleren.

Met het verschijnen van een nieuwe versie van de gebruiksaanwijzing verliest de tot dan toe 

bestaande versie haar geldigheid. De meest recente versie is op internet beschikbaar.

De garantie vervalt wanneer een toepassing plaatsvindt die afwijkt van die beschreven in de 

gebruiksaanwijzing, of:

 
   wanneer ongewone invloeden, met name van chemische en/of mechanische aard, worden 

uitgeoefend op het product
   wanneer permanente mechanische belastingen  

(bijv. door trek- en drukkrachten) invloed hebben op de verlijming
   bij banen uit meerdere lagen en plaatmaterialen die  

niet over voldoende inwendige sterkte beschikken
   wanneer baanoverlappingen met lasvloeistof verbonden zijn
    bij geopende gevelbekledingen met Majcoat / Majvest
   bij Dockskin, wanneer de verlijming niet uitgevoerd is met Wigluv,  

Rissan, Sicrall, Corvum, Primur, Twinet of Fentrim
   wanneer SIGA - Fentrim IS direct overpleisterd wordt 
   bij luchtdichte verlijming in de bouw van sauna's en zwembaden
  wanneer SIGA-Fentrim / Fentrim 50/85 op houten zachtboardplaat direct overpleisterd wordt 
     bij afdichtingen tegen staand, niet drukkend water volgens DIN 18195
    wanneer niet voldaan is aan de voorwaarden voor het veilig aanbrengen van banen:  

de onderconstructie moet vrij zijn van uitstekende voorwerpen die beschadigingen kunnen 
veroorzaken zoals schroeven enz.

    wanneer niet voldaan is aan de voorwaarden voor een veilige verlijming / lassen: de ondergrond 
moet droog, afgesloten, effen, stabiel, stof- en vetvrij zijn, en mag niet lijmafstotend zijn. Voor 
de verlijming / lassen de ondergrond en banen schoonmaken en ter plaatse een lijmtest / 
lastest uitvoeren. Zo nodig verstevigen met high performance primer Dockskin / Dockskin 200. 
Opgelet! De verlijmingen / lassen mogen zich niet in het staande water bevinden.  
Plooien of spanningen in de baan / band moeten door insnijdingen ontspannen en afgeschermd 
/ gelast worden.

Voorwaarde voor veilig overpleisteren van SIGA-Fentrim:

 
    Voorafgaand aan het overpleisteren pleistertests ter plaatse uitvoeren
   Adviezen van de pleisterleverancier in acht nemen
   Informatie in de technische toelichting over het bepleisteren van raamaansluitfolie in acht 

nemen (uitgegeven door: Bundesverband der Gipserindustrie)

SIGA-zekerheid
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SIGA-vroegwaarschuwingssysteem:  
Veranderingen en nieuwe ontwikkelingen van in de markt gebruikelijke ondergronden, platen en 
banen worden dankzij het unieke SIGA-waarschuwingssysteem systematisch geregistreerd en in 
de verdere ontwikkeling van de SIGA-producten meegenomen. Zorg daarom voor een regelmatige 
magazijnomslag, om te zorgen dat u altijd over SIGA-producten volgens de laatste stand van de 
techniek en ecologie beschikt.

Gebruiksaanwijzing:  
Deze gebruiksaanwijzing kan op grond van nieuwe kennis of ontwikkelingen ongeldig zijn.  
De actueel geldige gebruiksaanwijzing vindt u onder www.siga.swiss

Internationale certificeringen: 

Technische gegevens

Lijm: SIGA high performance lijmen zijn vrij van oplosmiddelen, VOC, hoogkokende stoffen, 
weekmakers, chloor en formaldehyde. Zij kunnen niet meer worden verwijderd.

Verwerkingstemperatuur: Vanaf -10 °C ; Majcoat SOB: vanaf -15 °C ;  
Primur-cartridges en -worsten: vanaf +5 °C

Bestendigheid tegen veroudering: Hoge duurzame lijmkracht, kan niet bros worden, aangezien de 
lijm geen rubber, hars en oplosmiddelen bevat.

Opslag: SIGA-producten in de originele kartonverpakking koel en droog opslaan. Daarenboven 
Primur-patroon, Primur-spuitzak en Dockskin vorstvrij, Majrex, Majpell, Majcaot en Majvest tegen 
UV-straling beschermd opslaan. Voor Dockskin 200 en Meltell op de houdbaarheidsdatum letten.

Ontwikkeld en vervaardigd: © SIGA
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* moet verstevigd worden met de high performance primer SIGA-Dockskin. Indien nodig kunnen alle hierboven 
genoemde ondergronden verstevigd worden met high performance primer SIGA-Dockskin.

Aanwijzing: Voor de juiste productkeuze in de geplande toepassing moeten de ondergrondmatrix, 
verwerkingsadviezen en productinformatie in deze gebruiksaanwijzing in acht genomen worden.

SIGA-ondergrondmatrix

T
w

in
e
t
 ®

 

R
is

s
a
n

 ®
 6

0

R
is

s
a
n

 ®
 1

0
0

 &
 1

5
0

S
ic

ra
ll

 ®
 6

0
 &

 1
7

0

C
o
r
v
u
m

 ®
 3

0
/3

0
 &

  1
2

 /4
8

P
ri

m
u
r
 ®

 c
a
rt

ri
d

g
e
 /

 w
o

rs
t

P
ri

m
u
r
 ®

 ro
l

W
ig

lu
v

 ®
 b

la
c
k

W
ig

lu
v

 ®
 6

0
 &

 2
0

 /4
0

W
ig

lu
v

 ®
 1

0
0

 &
 1

5
0

F
e
n
tr

im
 ®

 2
0

 &
 F

e
n
tr

im
 ®

 IS
 2

0

F
e
n
tr

im
 ®

 3
3

0
 g

re
y

F
e
n
tr

im
 ®

 2
 &

  F
e
n
tr

im
 ®

 IS
 2

F
e
n
tr

im
 ®

 2
0

  5
0

 /
 8

5

F
e
n
tr

im
 ®

 2
  5

0
 /
 8

5

M
e
lt

e
ll

 ®
 

Hout 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Harde spaanplaten 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Zachtboard 4* 4* 4*

Gipskartonplaten, gipsvezelplaten 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Cementvezelplaten 4 4 4 4 4 4 4

Beton, metselwerk, pleisterwerk 4* 4 4 4* 4* 4 4 4 4 4 4

Bitumen, EPDM in sokkelbereik 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Harde kunststof dempplaten  
(XPS/ EPS/ PUR) 4 4 4 4 4 4 4 4

Metaal 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Harde kunststof 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

 Geschikte ondergronden

www.siga-shop.be
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* Productafmeting kiezen volgens verwerkingsadvies in deze gebruiksaanwijzing.

Aanwijzing: Voor de juiste productkeuze in de geplande toepassing moeten de ondergrondmatrix, 
verwerkingsadviezen en productinformatie in deze gebruiksaanwijzing in acht genomen worden.
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Dampremmende /  

dampwerende banen

•  Gladde tot licht ruwe  
PE-/PA-/PO-/PP-foliebanen

•  Kraftpapieren

•  Aluminium banen

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Dampremmende /  
dampwerende banen bij  

bij isolatielaag op de spanten en 

daksanering

•  Gladde tot licht ruwe  
PE-/PA-/PO-/PP-foliebanen

•  Aluminium banen

4 4 4 4 4

Dakbeschotbanen / onderlaag- 

en onderspanbanen

( geldt niet voor bitumen en PVC-
banen)

4* 4 4 4 4

Gevelbanen bij gesloten gevel 4 4 4 4 4

Gevelbanen bij open gevel 4 4

 Geschikte banen

www.siga-shop.be
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Gebruiksaanwijzing
voor erkende installateurs

Alle wetenswaardigheden voor de snelle en zekere verwerking  

van de SIGA high performance producten.

systeem voor lucht- en winddichtheid  

zonder schadelijke stoffen

brengt duurzaam het energieverbruik omlaag

geen tocht

geen bouwschade door schimmel

SIGA

zonder 
woongiffen

siga.swiss

siga.swiss        +41 41 499 69 69        contact@siga.swiss K
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Wigluv
®

Majcoat
®

Majrex
®

Rissan
®

Corvum
®

Sicrall
®

Primur
®

Fentrim
®

 20  Fentrim
®

 2  

Wigluv
®

 + Dockskin
®

  

Wigluv
®

 + 

Dockskin
®

  
Fentrim

®

 330 grey 

Dockskin
®

 200  

Majvest
®

 siga.swiss

 sigaswiss

 SIGA_swiss

 sigaswiss

 SIGAServicesAG

www.siga-shop.be
+32 11 72 00 43




