
Wand: Houtbouw
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Wind- en regendicht buiten

Stick with us.

Raam aan gevelbanen

Hoeken verbinden:
•  Wigluv 20/40 in hoek uitlijnen
•  Smalle scheidingsstrook verwijderen
•  Smal deel op vensterraam lijmen en 

aanwrijven

•  Hoek uit Wigluv 20/40 voorbuigen
•  Nauwkeurig in raamhoek lijmen
•  Herhalen in alle hoeken

•  Brede scheidingsstrook aftrekken
•  Breed deel op gevelbaan lijmen en 

goed aanwrijven
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Wind- en regendicht buiten
Wand: Houtbouw

siga.swiss

Zo ziet het eruit:
•  Raam winddicht vastgelijmd met  

Wigluv 20/40

Zo ziet het eruit:
•  Raam bij zichtbare gevelbaan 

winddicht verlijmd met Wigluv black 
20/40

•  Geschikt voor gevels met voeg- 
openingen van ≤ 50 mm en een 
oppervlakteaandeel van max. 40%

Bij gesloten gevels: Bij open gevels:

Wigluv ® 20 /40 P. 137 Wigluv ® black 20/40 P. 139
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Wand: Houtbouw
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Wind- en regendicht buiten

Stick with us.

Raam op gevelbanen alternatief:

•  Aan de zijkant op het kozijn plakken
• Goed aanwrijven
Hoekvorming boven:
• Vorm een lus: 1,5 x voegbreedte
•  Goed tegen elkaar aan wrijven resp. 

plakken
• Aan de andere zijde herhalen

•  Onder op het vensterbank-aansluit-
profiel plakken

•  Aan beide zijden met voegbreedte + 
ca. 6 cm laten uitsteken

•  Goed aanwrijven

•  Raam monteren
•  Advies: voor een betere afvoer van  

water een schuine wig ≥5° monteren
•  Onderste hoek diagonaal vastplakken
•  Kuipje vormen

•  Bij de hoeken insnijden
•  Fentrim over de volledige  

balustradediepte plakken
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Wind- en regendicht buiten
Wand: Houtbouw

siga.swiss

•  Fentrim aan de zijkant over de  
volledige neggediepte plakken

•  Bovenste hoeken insnijden
•  Overhangend stuk omvouwen en 

vastplakken
•  Bovenste hoeken diagonaal 

overplakken, omvouwen en goed 
aanwrijven

Zo ziet het eruit:
•  Vensterraam slagregen- en winddicht 

op de gevelbaan aangesloten

Principe schets8

Fentrim 2 Fentrim 20

a

b

cd

• Luchtdichte aansluiting a  met Fentrim 
20 / Fentrim IS 20

• Wind- en slagregendichte aansluiting 
b  met Fentrim 2 / Fentrim IS 2

• Hellingwig c  met ≥ 5° helling
• Tweede watervoerende niveau d  

met Fentrim IS 2
• Optioneel: tijdelijke bescherming tegen 

weersinvloeden e , bijv. met Wigluv 300

e
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