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Innovatiecarrousel
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Het verschil zit vaak in de kleinste details……

TPE 

Micro-schuim

TPE-80°

TPE-93°

9 mm ± 0,1

DEVENTER maakt het verschil! 
Waarom een systeem vaak faalt

1. Ontwerpfouten
2. Communicatie
3. Omstandigheden
4. Productkennis
5. Tijdsdruk
6. Wijzigingen
7. Aansluitende applicaties
8. Supervisie
9. Kwaliteitsbesef
10.Desinteresse

| services |
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Montage door experts

| services |

Garantie op product, aanbrengen en functioneren
| Kennis   | Producent  | Ervaring  | Vaklieden  | Betrokken  | VCA

www.hanno.com

Objecten die al meer dan 25 jaar onder invloed zijn van regen, 
voegbewegingen,  temperatuurveranderingen en UV licht.
� HANNO, gewoon dicht 

HANNO Werk - 120 jaar ervaring
Sterk. Internationaal. Veelzijdig.

www.hanno.com

Luchtdicht ook bij voegbewegingen >4mm over langere  tijd.
Belangrijk voor permanente luchtdichtheid - bewegingen van de voegen worden opgevangen over langere periode. 

Vochtvariabele producten van Hanno → optimale vochtregulatie het gehele jaar. 

HANNO Werk - 120 jaar ervaring
Sterk. Internationaal. Veelzijdig.

www.hanno.com

De montagepositie heeft invloed op de thermische br ug – HANNO VWMS

HANNO Werk - 120 jaar ervaring
Sterk. Internationaal. Veelzijdig.
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Teroson WINTeQ assortiment
Terotech SPS PU schuim

Speciaal 1-K pistolenschuim voor het 
verlijmen
van bepleisterbare venster- en 
gevelaansluitfolie

snelle verlijming op alle soorten
ondergronden

folie is nog corrigeerbaar
zonder primer 
te gebruiken tot -5°C
hecht zelfs op vochtige

Teroson WINTeQ assortiment
Terofol sd 150 M+S afdichtfolie

Diffusie-ondoorlaatbare afdichtfolie
voor het afdichten van raam- en 
gevelvoegen

zelfklevend
modelleerbaar op zelfs complexe

oppervlakken
hecht ook op vochtige

ondergronden
zelfs bruikbaar bij -10°C
onmiddellijk waterproof
scheurbestendig

Duurzaam Luchtdicht Bouwen doe je samen!

Den Braven is dé wereldwijde 
producent van gecertificeerde 

afdichtingsproducten en partner 
voor totaaloplossingen 

(concepten)

Den Braven Benelux

Totaaloplossingen

Wij bieden totaaloplossingen met:

• Projectadvies (Kennisdeling en training)

• Compleet assortiment (Product)

• Marketing ondersteuning (Promotie)

• Samenwerking om procesvoordelen te 
halen

• Product, Applicatie, Meting en 
Garanties                   

• Meten om te sturen

Een aanbod leveren:

- Advies

- Producten

- Applicatie

- Meting

- Garanties
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Den Braven Benelux

Folies & Isolatie 

• Binnen & buiten folies

• Dampremmers PE , 

variabele dampremmers

• Spinvliesfolies, 

reflecterend, UV-

bestendig

• Cellulose wanden prefab 

oplossingen

• Duurzaamheid, garantie

• Cradle to Cradle

• Voorzien van 

brandklasse

• Wandcontactdoos 

manchetten (HSB)

• Electra leiding manchetten

• Garantie op luchtdichting

• Luchtdichting tape

• Binnen- & buitentoepassing

• Overzichtelijk programma

• Garantie op kleefkracht lange 

termijn

Den Braven Benelux

Morgo Liquid 

• Aanbrengen met kwast of spuitbaar

• Hechting op vochtige ondergrond

• Toepasbaar ZONDER primer

• Afdichten van knooppunten kozijnen, 

gevels 

• Garantie op resultaat!

Procesbeheersing en Kwaliteitsborging

• Prescan

Ultragraphyx

Blowerdoortestgarantie.nl 

Product + Applicatie + Meting = Kwaliteitsgarantie 

Prescan+ Ultragraphyx

Blowerdoortestgarantie

Dit zijn GEEN   infrarood     foto’s!
Maar ultrasoon foto´s

Stelling

Kwaliteitsborging: 

1. Start met Kennisoverdracht over toepassing van materialen voor kierdicht bouwen.

2. Controleer met de Prescan ultrasoonmethodiek de kozijnen, deuren en bouwdelen in 

de fabriek. Bij plaatsing in de schil, controleer met Ultrasoon de dichtheid van de tapes 

en banden.

3. Tijdens en-na plaatsen van het glas test met Ultragraphyx het resultaat en doe hierna 

de Blowerdoortest.
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Label A - HR++ Spouw, dak en 

vloerisolatie Bouwjaar 2004

2009 reparatie aan 2 stijlen

2015 vervanging stijl (foto rechts)

Oorzaak: Luchtlek

Stelling

Dit capillaire lek wordt met de 

huidige oplevering toets 

(Thermografie-Blowerdoor)

meestal NIET gevonden.

Luchtdicht Bouwen doe je samen!

“Want alleen ga je harder, maar samen kom je verder”

Den Braven Benelux
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Huidige marktsituatie:

Nabije toekomst: vooraf aantonen van kwaliteit

tremco illbruck bouwt aan 

kwaliteitsborging

Met tremco illbruck bent u al 

klaar voor de toekomst omdat 

alle oplossingen tot stand 

gekomen zijn door nauwlettend 

naar het proces te kijken. 

Met tremco illbruck is het geen 

gepuzzel meer.

Wij zijn er klaar voor, u ook?

NETD
(NOISE EQUIVALENT 
THERMAL
DIFFERENCES)

THERMAL
RESOLUTION

IFOV MFOV 10 meter Gemiddelde 

oppervlakte

Kleinst

detecteerbare 

oppervlakte

Kleinst 

meetbare 

object

Pixel 3 x 3 pixels

2,72 mRad 8,16 mm 

diameter op 1 

m

8,16 cm 52mm³ VS 52cm³

1,36 mRad 4,08 mm 

diameter op 

1m

4,08 cm 13 mm³ VS 

13cm³
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Fech-Jet-System®

Innovatief ontwerp

Architectonisch design

Revolutionaire inbouwmethode

Duurzaam en Toekomstgericht

Classificatie EN12207, 12208, 12210
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Fech-Jet-System®

100% Geïsoleerde aansluiting

100% Luchtdichte aansluiting

100% Waterdichte aansluiting

100% Kwaliteit in aansluiting

van raam- en deurkozijnen in 

sandwichpanelen gevels
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Dichtgarant concept

Opdrachtgever

Bouwer
Architect

Toeleverancier
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BREEAM, Qv10
Energiezuinig of 
energieneutraal

WKB

Prestatie onderbouwen

Vloeren – wanden – kozijnen -
daken

• Airseal vulblokken
• Vilt & Seal 
• Kruipluiken
• Meterkasten

• Stelkozijnband
• Droog beglazen
• Blind vernagelen
• Pre-Seal instorten

• Bouwmuur
• Muurplaat
• Spouw, muurplaat
• Dakdoorvoeren

• Wijnhavenkwartier Den Haag
• Boven de Hoven, Delft
• Logistiek centrum, Wortegem
• 655 studentenwoningen
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Gebouwen als prestatiesystemen Gebouwen als prestatiesystemen


