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Sisältä tiiviimpi kuin ulkoa

Tämän asennusohjeen pohjana on käy-
tetty Saksalaista RAL (DIN 4107) ja Itä-
valtalaista ÖNORM (B 5320) -standardia. 
Em. standardien mukaan ikkunan karmin 
ja seinäpinnan väliseen liitossaumaan 
pätevät samat rakennusfysikaaliset 
säännöt kuin ulkoseinäänkin, eli ”sisältä 
tiiviimpi kuin ulkoa".

•	 Sisäpuolella liitossauman on oltava 
diffuusiotiivis ja pitkäaikaisesti ilma-
tiivis

•	 Ulkopuolella liitossauman on oltava 
diffuusioavoin ja roiskevesitiivis.

Tässä ohjeistuksessa em. standardien 
mukaista periaatetta ja asennustapaa on 
sovellettu myös muihin eri rakennusosi-
en liitoksiin.

ÖNORM- ja RAL -standardien 
mukainen rakenteiden liitos

ÖNORM- ja RAL -standardien mukaan 
rakenteiden liitossauman on oltava 
sisäpuolelta diffuusiotiivis ja ulkopuolelta 
diffuusioavoin. Liitossauman on kestet-
tävä myös pitkäaikaisesti rakenteiden 
liikkumisesta, venymisestä, lämpölaaje-
nemisesta, tärinästä tai tuulesta johtuvia 
liikkeitä.

Tässä ohjeessa suositellut materiaalit 
täyttävät standardien mukaiset diffuusio- 
ja kestävyysvaatimukset. Materiaaleista 
on olemassa tutkimustulokset, joiden 
mukaan niiden elinkaari on vähintään 
viisikymmentä vuotta.

Tätä ohjeistusta noudattamalla varmiste-
taan rakenteiden liitossaumojen toimi-
vuus vuosikymmeniksi eteenpäin. 

Oikea ja turvallinen rakenteiden liitos

Huoneilmaan pääsee jatkuvasti kosteutta 
asumisesta johtuen (pyykin kuivaaminen, 
saunan ja suihkun käyttäminen, hengi-
tys, ruoanlaitto jne.). Kohonnut vesihöy-
rynpaine pyrkii talviaikaan tasaantumaan 
ulospäin höyrynsulun vuotokohdista ja 
rakenteiden liitoksista. 

Jos rakenteiden liitossauman tiivistä-
miseen on käytetty ainoastaan PU-
vaahtoa, sauma ei ole höyrytiivis. Liika 
ilmankosteus pääsee siirtymään vaah-
tokerroksen läpi ja tiivistyy rakenteen 
kylmille pinnoille. Rakenteisiin tiivistynyt 
vesi voi myöhemmin aiheuttaa kosteus- 
ja homevaurioita.

Liitossauman vaahdotus ei siis yksinään 
riitä, vaan sauma tulee lisäksi tiivistää 
sisäpuolelta diffuusiotiiviillä liitosnauhalla 
tai tiivistysteipillä.

Riittääkö 
saumavaahto?
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Karmi liitetään ulko- ja sisäpuolelta ym-
päröivään rakenteeseen liitosnauhoilla. 
Kivirakenteille tarkoitetuissa nauhois-
sa on yleensä yhtenäinen liimapinta. 
Puurakenteiden nauhoissa on tavallisesti 
kaksi teippiraitaa, joista toinen liimataan 
ikkunaan ja toinen ympäröivään raken-
teeseen. Sekä ulko- että sisäpuolen 
nauhat kiinnitetään karmiin ennen karmin 
asentamista paikoilleen. 

Ikkunat ja ovet tulee asentaa niin, että 
standardien mukaiset vaatimukset täytty-
vät kaikilla kolmella tasolla.
 
1.	 Sisäinen tiivistystaso (Ilmatii-

vis ja diffuusiotiivis liitosnau-
ha)

2.	 Lämmöneristystaso (PU-vaahto 
tai saumavilla)

3.	 Ulkoinen tiivistystaso (Rois-
kevesitiivis ja diffuusioavoin 
liitosnauha)

1. Sisäpuolen liitosnauha
Esim. Contega Solido SL

Rakennuksen sisäpuolella karmin ja sei-
näpinnan välisen liitoksen on oltava ilma-
tiivis ja pysyvästi joustava. Liitosnauhan 
on oltava sellainen, että sen päälle voi 
tarvittaessa tasoittaa ja siinä on oltava 
riittävä höyrynvastus (Sd > 2,5 m).

Ikkuna- ja oviaukkojen lisäksi myös 
höyrynsulun läpiviennit tulee tiivistää 
tarkoitukseen sopivilla läpivientikauluksil-
la tai tiivistysteipillä. Rakennusaikainen 
kosteus on poistettava riittävällä tuulet-
tamisella.

2. Lämmöneristys

Lämmöneristys asennetaan rakenne-
suunnitelmien mukaan. Ikkunoiden 
liitosnauhat ovat yhteensopivia kaikkien 
lämmöneristeiden kanssa.

3. Ulkopuolen liitosnauha
Esim. Contega Solido EXO

Rakennuksen ullkopuolella karmin ja 
seinäpinnan välisen liitoksen on oltava 
tuulenpitävä, kaatosadetiivis ja sään-
kestävä. Liitosnauhan päälle pitää voida 
tarvittaessa tasoittaa ja sen höyrynvastus 
saa olla korkeintaan neljäsosa sisäpuo-
len nauhan höyrynvastuksesta (Sd < 0,7 
m).

Rakennuksen ulkovaippa tulee suojata 
niin, ettei rakenteisiin pääse valumave-
siä. Rakenteiden kastuminen on estettä-
vä myös rakennusaikana.

Turpoavat tiivistysnauhat

Jos julkisivun rakenne on sellainen, että 
liitosnauhaa ei voi asentaa, ulkopuolella 
voi käyttää turpoavaa tiivistysnauhaa. 
Nauha liimataan karmiin ennen karmin 
asentamista paikoilleen. Nauha laajenee 
vähitellen roiskevesitiiviiksi liitokseksi.

Ikkuna-aukkojen tiivistämisen yleiset periaatteet

1. Ulkopuolella liitossauman on olta-
va diffuusioavoin ja roiskevesitiivis. 
Liitossauman tiivistämiseen sopii esi-
merkiksi CONTEGA SOLIDO EXO.

2. Lämmöneristeeksi sopivat esimer-
kiksi PU-vaahto ja saumavilla.

3. Sisäpuolella liitossauman on 
oltava diffuusiotiivis ja pitkäaikaisesti 
ilmatiivis. Liitossauman tiivistämi-
seen sopii esimerkiksi CONTEGA 
SOLIDO SL.

Valitse
oikeat materiaalit

1.

2.

3.
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Asenna ikkunaruutu ja peitelistat.Kiinnitä liitosnauha ensin karmiin ja 
sitten ympäröivään rakenteeseen.

Piirrä karmin reunaan apuviivat niin, 
että ne jäävät peitelistan alle.

Puhdista ja pohjusta liitosnauhan 
vastepinnat.

43

21

•	 Liitosnauhan vastepinnan on oltava 
karmissa 5 mm ja ympäröivässä ra-
kenteessa vähintään 30 mm leveä. 

•	 Liitosnauhassa oleva liima tarttuu 
hitaammin kylmässä. Liitosnauhan 
vastepinnan lämpötilan olisi hyvä 
olla vähintään +10 oC.

1. Liitosnauhan alle jäävät vastepin-
nat puhdistetaan irtoavasta maalista, 
pölystä ja rasvasta. Sileät vastepinnat 
alustetaan Tescon Primer RP -pohjus-
tusaineella. Epätasaiset vastepinnat 
alustetaan Wyflexa -tiivistysmassalla.

2. Karmin reunaan piirretään apuviiva 
niin, että se jää piiloon tulevan peitelis-
tan alle. 

3. Kapeampi suojapaperi irrotetaan ja 
Contega Solido -liitosnauha kiinnite-
tään karmiin apuviivaa myöten. Nauha 
kiinnitetään ensin karmin pystysivuille 
ja sen jälkeen vaakasivuille. Karmin 
kulmissa nauhat tuodaan toistensa yli 
ristiin. 

Toinen suojapaperi irrotetaan ja nauha 
kiinnitetään rakenteeseen. Liitosnau-
han alle ei saa jäädä ilmataskuja.

4. Lopuksi liitosnauha peitetään tasoit-
teella, maalilla tai peitelistalla.

Contega Solido SL ja Solido EXO
Liitosnauhat puu-, betoni-, tiili- ja teräsrakenteille.

Solido SL asennetaan ikkunan sisäpuolelle ja 

Solido EXO ikkunan ulkopuolelle.

Tescon Primer RP ja Wyflexa
Pohjustusaineet huonosti tarttuville alustoille.

IKKUNOIDEN JA OVIEN TIIVISTÄMINEN 
PUURAKENTEESSA
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Peitä liitosnauha tasoitteella ja asen-
na ikkunaruutu ja peitelistat.

Kiinnitä liitosnauhat ja varmista ilma-
tiiveys Wyflexa-tiivistysmassalla.

Piirrä apuviivat ja sovita Incav -nurk-
kapala viivojen mukaan.

Puhdista ja pohjusta liitosnauhan 
vastepinnat.

43

21
1. Liitosnauhan alle jäävät vastepinnat 
tasoitetaan tai hiotaan timantilla tasai-
siksi ja pohjustetaan Tescon Primer RP 
-pohjustusaineella. Epätasaiset vaste-
pinnat oikaistaan tasoitteella ennen 
pohjustamista. 

2. Karmin reunaan piirretään apuviiva 
niin, että se jää piiloon tulevan peite-
listan alle. Käytettäessä Tescon Incav 
-nurkkakappaletta, kappale leikataan 
sopivan kokoiseksi apuviivan kohdalta. 
Suojapaperi poistetaan ja kappale 
kiinnitetään rakenteen nurkkaan. 

3. Kapeampi suojapaperi irrotetaan ja 
Contega Solido -liitosnauha kiinnite-
tään karmiin apuviivaa myöten. Nauha 
kiinnitetään ensin karmin pystysivuille 
ja sen jälkeen vaakasivuille. 

Toinen suojapaperi irrotetaan ja nauha 
kiinnitetään rakenteeseen. Liitosnau-
han alle ei saa jäädä ilmataskuja. 

Nurkan ilmatiiveys varmistetaan liitos-
nauhan päälle siveltävällä Wyflexa-
tiivistysmassalla.

4. Lopuksi liitosnauha peitetään tasoit-
teella, maalilla tai peitelistalla.

Contega Solido SL ja Solido EXO
Liitosnauhat puu-, betoni-, tiili- ja teräsrakenteille.

Solido SL asennetaan ikkunan sisäpuolelle ja 

Solido EXO ikkunan ulkopuolelle.

Tescon Primer RP ja Wyflexa
Pohjustusaineet huonosti tarttuville alustoille.

Tescon Incav
Liitoskappale rakenteiden sisänurkkiin.

IKKUNOIDEN JA OVIEN TIIVISTÄMINEN 
BETONIRAKENTEESSA

•	 Liitosnauhan vastepinnan on oltava 
karmissa 5 mm ja ympäröivässä ra-
kenteessa vähintään 30 mm leveä. 

•	 Liitosnauhassa oleva liima tarttuu 
hitaammin kylmässä. Liitosnauhan 
vastepinnan lämpötilan olisi hyvä 
olla vähintään +10 oC.

•	Tescon Incav -nurkkaliitoskappaleet 
kiinnitetään paikoilleen ennen liitos-
nauhan asentamista.
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1. Liitosnauhan alle jäävät vastepin-
nat  puhdistetaan irtoavasta maalista, 
pölystä ja rasvasta ja tasoitetaan sile-
äksi. Tasoitettu liitosnauhan vastepinta 
alustetaan Tescon Primer RP -pohjus-
tusaineella.

2. Karmin reunaan piirretään apuviiva 
niin, että se jää tulevan peitelistan 
alle. Tescon Incav -nurkkakappale 
leikataan sopivan kokoiseksi apuviivan 
kohdalta ja asennetaan rakenteen 
nurkkaan.

3. Liitosnauha kiinnitetään karmiin 
suojapaperia irrottaen ja apuviivaa 
myöten. Nauha kiinnitetään ensin kar-
min pystysivuille ja sen jälkeen vaaka-
sivuille. 

Toinen suojapaperi irrotetaan ja nauha 
kiinnitetään rakenteeseen. Liitosnau-
han alle ei saa jäädä ilmataskuja. 

Nurkan ilmatiiveys varmistetaan liitos-
nauhan päälle siveltävällä Wyflexa-
tiivistysmassalla.

4. Lopuksi liitosnauha peitetään tasoit-
teella, maalilla tai peitelistalla.

Contega Solido SL ja Solido EXO
Liitosnauhat puu-, betoni-, tiili- ja teräsrakenteille.

Solido SL asennetaan ikkunan sisäpuolelle ja 

Solido EXO ikkunan ulkopuolelle.

Tescon Primer RP
Pohjustusaine huonosti tarttuville sileille alustoille.

Tescon Incav
Liitoskappale rakenteiden sisänurkkiin.

•	 Liitosnauhan vastepinnan on oltava 
karmissa 5 mm ja ympäröivässä ra-
kenteessa vähintään 30 mm leveä.

•	 Liitosnauhassa oleva liima tarttuu 
hitaammin kylmässä. Liitosnauhan 
vastepinnan lämpötilan olisi hyvä 
olla vähintään +10 oC.

•	Tescon Incav -nurkkaliitoskappaleet 
kiinnitetään paikoilleen ennen liitos-
nauhan asentamista.

IKKUNOIDEN JA OVIEN TIIVISTÄMINEN 
TIILIRAKENTEESSA

Asenna ikkunaruutu ja tasoite tai 
peitelistat valintasi mukaan.

Kiinnitä liitosnauhat ja varmista ilma-
tiiveys Wyflexa-tiivistysmassalla.

Piirrä apuviivat ja sovita Incav -nurk-
kapala viivojen mukaan.

Puhdista ja pohjusta liitosnauhan 
vastepinnat.

Puhtaaksimuurattu tiilipinta (MRT)

4

2

3

1
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1. Liitosnauhan alle jäävät vastepin-
nat puhdistetaan irtoavasta maalista, 
pölystä ja rasvasta ja alustetaan tarvit-
taessa Tescon Primer RP -pohjustusai-
neella. 

2. Karmin reunaan piirretään apuviiva 
niin, että se jää piiloon tulevan peitelis-
tan alle. Tescon Incav -nurkkakappale 
leikataan sopivan kokoiseksi apuviivan 
kohdalta. Suojapaperi poistetaan ja 
kappale kiinnitetään rakenteen nurk-
kaan.

3. Liitosnauhan kapeampi suojapaperi 
irrotetaan ja liitosnauha kiinnitetään 
karmiin apuviivaa myöten. Nauha 
kiinnitetään ensin karmin pystysivuille 
ja sen jälkeen vaakasivuille. 

Toinen suojapaperi irrotetaan ja nauha 
kiinnitetään rakenteeseen. Liitosnau-
han alle ei saa jäädä ilmataskuja. 

Nurkan ilmatiiveys varmistetaan liitos-
nauhan päälle siveltävällä Wyflexa-
tiivistysmassalla.

4. Lopuksi liitosnauha peitetään listal-
la.

IKKUNOIDEN JA OVIEN TIIVISTÄMINEN 
TERÄSRAKENTEESSA

Contega Solido SL ja Solido EXO
Liitosnauhat puu-, betoni-, tiili- ja teräsrakenteille.

Tescon Primer RP
Pohjustusaine huonosti tarttuville sileille alustoille.

4

2

3

1

•	 Liitosnauhan vastepinnan on oltava 
karmissa 5 mm ja ympäröivässä ra-
kenteessa vähintään 30 mm leveä.

•	 Liitosnauhassa oleva liima tarttuu 
hitaammin kylmässä. Liitosnauhan 
vastepinnan lämpötilan olisi hyvä 
olla vähintään +10 oC.

•	Tescon Incav -nurkkaliitoskappaleet 
kiinnitetään paikoilleen ennen liitos-
nauhan asentamista.

Asenna peitelistat.Kiinnitä liitosnauhat ja varmista ilma-
tiiveys Wyflexa-tiivistysmassalla.

Piirrä apuviivat ja sovita Incav -nurk-
kapala viivojen mukaan.

Puhdista ja pohjusta liitosnauhan 
vastepinnat.
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•	 Liitosnauhan vastepinnan on oltava 
vähintään 30 mm leveä.

•	 Liitosnauhassa oleva liima tarttuu 
hitaammin kylmässä. Liitosnauhan 
vastepinnan lämpötilan olisi hyvä 
olla vähintään +10 oC.

•	Nurkkaliitoskappaleet Tescon Incav 
ja Tescon Invex kiinnitetään paikoil-
leen ennen liitosnauhan asentamis-
ta.

Sisäverhouslevyt, lattialistat ja lattian 
pintamateriaali poistetaan tiivistettävil-
tä pinnoilta. Höyrynsulun kunto tarkiste-
taan. Vuotava höyrynsulku vaihdetaan. 

1. Liitosnauhan alle jäävä lattian vaste-
pinta puhdistetaan irtoavasta maalis-
ta, pölystä ja rasvasta. Irtoava kiviaines 
poistetaan timanttihionnalla kovaan 
ja puhtaaseen betonipintaan saakka. 
Lopuksi liitosnauhan vastepinta tasoite-
taan sileäksi. 

2. Betonilattia pohjustetaan Tescon 
Primer RP -pohjustusaineella. Raken-
teen nurkkiin tarkoitetut liitoskappaleet 
Tescon Incav ja Tescon Invex helpot-
tavat nurkkien tiivistämisessä. 

3. Solido SL -liitosnauha kiinnitetään 
höyrynsulkuun suojapaperia purkaen 
niin, että nauha ulottuu reunaerotus-
kaistan yli betonilattiaan saakka.

Toinen suojapaperi irrotetaan ja liitos-
nauha kiinnitetään lattiaan. Liitosnau-
han alle ei saa jäädä ilmataskuja.

4. Lattiamateriaali ja sisäverhouslevyt 
asennetaan paikoilleen. Liitosnauhan 
voi peittää myös tasoitteella, maalilla 
ja peitelistalla

Contega Solido SL
Liitosnauha betoni-, tiili- ja teräsrakenteisiin.

Tescon Primer RP
Pohjustusaine huonosti tarttuville sileille alustoille.

Tescon Incav ja Invex
Liitoskappaleet sisä- ja ulkonurkkiin

BETONILAATAN JA PUURUNGON LIITOS

Pohjusta puhdistetut betoniset vas-
tepinnat.

Puhdista ja tarvittaessa tasoita liitos-
nauhan betoniset vastepinnat.

Kiinnitä nauha suojapaperia pur-
kaen  ensin höyrynsulkuun ja sitten 
lattiaan.

Peitä liitosnauha pintamateriaaleilla.

4

2

3

1



!JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT

TYÖVAIHEET

11
TIIVISTALO - Tiivistysjärjestelmä sisäilman parantamiseksi

Peitä liitosnauha pintamateriaaleilla.Kiinnitä nauha suojapaperia purka-
en ensin seinään ja sitten lattiaan.

Pohjusta puhdistetut betoniset vas-
tepinnat.

Puhdista ja tarvittaessa tasoita liitos-
nauhan betoniset vastepinnat.

4

2

3

1

•	 Liitosnauhan vastepinnan on oltava 
vähintään 30 mm leveä.

•	 Liitosnauhassa oleva liima tarttuu 
hitaammin kylmässä. Liitosnauhan 
vastepinnan lämpötilan olisi hyvä 
olla vähintään +10 oC.

•	Nurkkaliitoskappaleet Tescon Incav 
ja Tescon Invex kiinnitetään paikoil-
leen ennen liitosnauhan asentamis-
ta.

Contega Solido SL
Liitosnauha betoni-, tiili- ja teräsrakenteisiin.

Tescon Primer RP
Pohjustusaine huonosti tarttuville sileille alustoille.

Tescon Incav ja Invex
Liitoskappaleet sisä- ja ulkonurkkiin

1. Lattialistat ja lattian pintamateriaali 
poistetaan seinän vierestä. Liitosnau-
han alle jäävät vastepinnat puhdis-
tetaan irtoavasta maalista, pölystä ja 
rasvasta. Irtoava kiviaines poistetaan ti-
manttihionnalla kovaan ja puhtaaseen 
betonipintaan saakka. Purkutöissä 
syntyneet kolot täytetään tasoitteella. 
Tiiliseinä suositellaan tasoitettavaksi vä-
hintään ensimmäiseen vaakasaumaan 
saakka.

2. Liitosnauhan alle jäävät vastepin-
nat pohjustetaan Tescon Primer RP 
-pohjustusaineella. Epätasaiset pinnat 
tasoitetaan ennen pohjustusaineen 
levittämistä.

Rakenteen nurkkiin tarkoitetut liitoskap-
paleet Tescon Incav ja Tescon Invex 
helpottavat nurkkien tiivistämisessä.

3. Toinen suojapaperi irrotetaan ja 
Solido SL -liitosnauha kiinnitetään 
tiiliseinään niin, että nauha ulottuu 
reunaerotuskaistan yli betonilattiaan 
saakka.  

Toinen suojapaperi irrotetaan ja nauha 
kiinnitetään lattiaan. Liitosnauhan alle 
ei saa jäädä ilmataskuja.

4. Liitosnauha suositellaan peitettä-
väksi koko seinän peittävällä tasoite-
kerroksella. Lopuksi lattiamateriaali ja 
lattialistat asennetaan paikoilleen. 

BETONILAATAN JA TIILISEINÄN LIITOS
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Peitä liitosnauha pintamateriaaleilla.Kiinnitä liitosnauha suojapaperia 
purkaen ensin seinään ja sitten 
lattiaan.

Pohjusta puhdistetut vastepinnat.Puhdista ja tarvittaessa tasoita liitos-
nauhan vastepinnat.

Contega Solido SL
Liitosnauha betoni-, tiili- ja teräsrakenteisiin.

Tescon Primer RP
Pohjustusaine huonosti tarttuville sileille alustoille.

Tescon Incav ja Invex
Liitoskappaleet sisä- ja ulkonurkkiin

•	 Liitosnauhan vastepinnan on oltava 
vähintään 30 mm leveä.

•	 Liitosnauhassa oleva liima tarttuu 
hitaammin kylmässä. Liitosnauhan 
vastepinnan lämpötilan olisi hyvä 
olla vähintään +10 oC.

•	Nurkkaliitoskappaleet Tescon Incav 
ja Tescon Invex kiinnitetään paikoil-
leen ennen liitosnauhan asentamis-
ta.

1. Lattialistat ja lattian pintamateriaali 
poistetaan seinän vierestä. Liitosnau-
han alle jäävät vastepinnat puhdis-
tetaan irtoavasta maalista, pölystä ja 
rasvasta. Irtoava kiviaines poistetaan ti-
manttihionnalla kovaan ja puhtaaseen 
betonipintaan saakka. Purkutöissä 
syntyneet kolot täytetään tasoitteella.

2. Liitosnauhan alle jäävät vastepin-
nat pohjustetaan Tescon Primer RP 
-pohjustusaineella. Epätasaiset pinnat 
tasoitetaan ennen pohjustusaineen 
levittämistä.

Rakenteen nurkkiin tarkoitetut liitoskap-
paleet Tescon Incav ja Tescon Invex 
helpottavat nurkkien tiivistämisessä.

3. Solido SL -liitosnauha kiinnitetään 
betoniseinään suojapaperia purkaen 
niin, että nauha ulottuu reunaerotus-
kaistan yli betonilattiaan saakka. 

Toinen suojapaperi irrotetaan ja nauha 
kiinnitetään lattiaan. Liitosnauhan alle 
ei saa jäädä ilmataskuja.

4. Lattiamateriaali asennetaan 
paikoilleen. Liitosnauhan voi peittää 
myös tasoitteella, maalilla ja erilaisilla 
pintamateriaaleilla, kuten esimerkiksi 
parketilla ja keraamisella laatalla.

BETONILAATAN JA BETONISEINÄN LIITOS
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TIIVISTALO - Tiivistysjärjestelmä sisäilman parantamiseksi

Peitä tiivistysteippi pintamateriaa-
leilla.

Asenna tiivistysteippi höyrynsulkujen 
liitoskohtaan. 

Tarkista höyrynsulkujen kunto. Varmista tarvittaessa jatkopalalla 
höyrynsulkujen riittävä limitys.

4
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Intello
Kosteutta ohjaava höyrynsulkukangas. 

Tescon No.1
Tiivistysteippi höyrynsulkujen tiivistämiseen.

Tescon Incav ja Invex
Liitoskappaleet sisä- ja ulkonurkkiin.

•	Teipin vastepinnan on oltava vähin-
tään 25 mm leveä. 

•	Teipissä oleva liima tarttuu hitaam-
min kylmässä. Teipin vastepinnan 
lämpötilan olisi hyvä olla vähintään 
+10 oC.

•	Nurkkaliitoskappaleet Tescon Incav 
ja Tescon Invex kiinnitetään paikoil-
leen ennen liitosnauhan asentamis-
ta.

Sisäverhouslevyt, lattialistat ja lattian 
pintamateriaali poistetaan tiivistettävil-
tä pinnoilta. 

1. Höyrynsulkujen kunto tarkistetaan ja 
vuotava höyrynsulku vaihdetaan. Tiivis-
tettävät pinnat puhdistetaan pölystä, 
rasvasta ja silikonista.

2. Seinältä tulevan höyrynsulun tulisi 
ulottua n. 5 cm lattian päälle. Höy-
rynsulkua voidaan jatkaa limittämällä 
jatkospala vanhan höyrynsulun päälle. 
Liitossauma tiivistetään Tescon No.1 
-tiivistysteipillä.  

3. Ulkoseinän höyrynsulku jätetään 
lattian rajassa painumisvaran takia 
hieman mutkalle ja Tescon No.1 -tii-
vistysteippi asennetaan suojapaperia 
purkaen höyrynsulkujen liitossaumaan. 
Nurkissa höyrynsulku laskostetaan ja 
laskostukset tiivistetään tiivistysteipillä. 
Rakenteen nurkkiin tarkoitetut liitoskap-
paleet Tescon Incav ja Tescon Invex 
helpottavat nurkkien tiivistämisessä.

Teippi katkaistaan repäisemällä ja hier-
retään tiiviisti alustaansa. Teipin alle ei 
saa jäädä ilmataskuja.

4. Lattian ja seinien pintamateriaalit 
asennetaan paikoilleen. Teipin voi 
peittää kaikilla tavallisilla pintamateri-
aaleilla.

PUUROSSIPOHJAN JA PUURUNGON LIITOS
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•	Teipin vastepinnan on oltava vähin-
tään 25 mm leveä. 

•	Teipissä oleva liima tarttuu hitaam-
min kylmässä. Teipin vastepinnan 
lämpötilan olisi hyvä olla vähintään 
+10 oC.

•	Nurkkaliitoskappaleet Tescon Incav 
ja Tescon Invex kiinnitetään paikoil-
leen ennen liitosnauhan asentamis-
ta.

Intello
Kosteutta ohjaava höyrynsulkukangas. 

Tescon No.1
Tiivistysteippi höyrynsulkujen tiivistämiseen.

Tescon Incav ja Invex
Liitoskappaleet sisä- ja ulkonurkkiin.

Katon rajasta poistetaan sisäverho-
uslevyt, kattolistat, pintamateriaali ja 
tarvittaessa harvarimoitus, kunnes höy-
rynsulkujen liitoskohta saadaan esiin. 

1. Höyrynsulkujen kunto tarkistetaan ja 
vuotava höyrynsulku vaihdetaan. Tiivis-
tettävät pinnat puhdistetaan pölystä, 
rasvasta ja silikonista.

2. Höyrynsulkujen limityksen tulisi olla 
n. 15 cm. Höyrynsulkua voidaan jatkaa 
limittämällä jatkospala vanhan höyryn-
sulun päälle. Liitossauma tiivistetään 
Tescon No.1 -tiivistysteipillä. 

3. Tescon No.1 -tiivistysteippi asenne-
taan suojapaperia purkaen höyryn-
sulkukalvojen liitoskohtaan niin, että 
tiivistettävä sauma kulkee teipin kes-
kellä. Teippi katkaistaan repäisemällä 
ja hierretään tiiviisti alustaansa.  Teipin 
alle ei saa jäädä ilmataskuja.

Kiinnitä erityistä huomiota höyrynsulku-
jen tiivistämiseen rakennuksen nurkkiin 
muodostuvien höyrynsulkujen laskos-
tusten kohdalla. Rakenteen nurkkiin 
tarkoitetut liitoskappaleet Tescon Incav 
ja Tescon Invex helpottavat nurkkien 
tiivistämisessä.

4. Pintamateriaalit asennetaan paikoil-
leen. Teipin voi peittää kaikilla tavallisil-
la pintamateriaaleilla.

PUUYLÄPOHJAN JA PUURUNGON LIITOS

Peitä tiivistysteippi pintamateriaa-
leilla.

Kiinnitä teippi suojapaperia purkaen 
höyrynsulkujen liitoskohtaan.

Varmista tarvittaessa jatkopalalla 
höyrynsulkujen riittävä limitys.

Tarkista höyrynsulkujen kunto.
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•	 Liitosnauhan vastepinnan on oltava 
vähintään 30 mm leveä. 

•	 Liitosnauhassa oleva liima tarttuu 
hitaammin kylmässä. Liitosnauhan 
vastepinnan lämpötilan olisi hyvä 
olla vähintään +10 oC.

•	Rakenteen nurkkiin tarkoitetut liitos-
kappaleet Tescon Incav ja Tescon 
Invex helpottavat nurkkien tiivistä-
misessä. Ne kiinnitetään paikoilleen 
ennen liitosnauhan asentamista.

Contega Solido SL
Liitosnauha betoni-, tiili- ja teräsrakenteisiin.

Tescon Primer RP
Pohjustusaine huonosti tarttuville sileille alustoille.

Tescon Incav ja Invex
Liitoskappaleet sisä- ja ulkonurkkiin.

Katon rajasta poistetaan kattolistat, 
pintamateriaali ja tarvittaessa harvari-
moitus, kunnes höyrynsulun reuna saa-
daan esiin. Höyrynsulun kunto tarkiste-
taan. Vuotava höyrynsulku vaihdetaan.

1. Liitosnauhan alle jäävä seinän vas-
tepinta puhdistetaan irtoavasta maalis-
ta, pölystä ja rasvasta. Irtoava kiviaines 
poistetaan timanttihionnalla kovaan ja 
puhtaaseen betonipintaan saakka. 

Liitosnauhan betoniset vastepin-
nat pohjustetaan Tescon Primer RP 
-pohjustusaineella. Epätasaiset pinnat 
tasoitetaan ennen pohjustusaineen 
levittämistä. 

2. Höyrynsulun tulisi ulottua yläohja-
uspuun alareunaan saakka. Höyryn-
sulkua voidaan jatkaa limittämällä 
jatkospala vanhan höyrynsulun päälle. 
Liitossauma tiivistetään Tescon No.1 
-tiivistysteipillä. 

3. Solido SL -liitosnauha kiinnitetään 
höyrynsulun reunaan suojapaperia 
purkaen niin, että nauha ulottuu vä-
hintään 40 mm yläohjauspuun alapuo-
lelle. 

Toinen suojapaperi irrotetaan ja liitos-
nauha kiinnitetään betoniin. Liitosnau-
han alle ei saa jäädä ilmataskuja.

4. Sisäkatto asennetaan paikoilleen. 
Seinällä liitosnauhan voi peittää myös 
tasoitteella, maalilla tai kattolistalla.

PUUYLÄPOHJAN JA BETONIRUNGON
LIITOS

Peitä liitosnauha pintamateriaaleilla.Kiinnitä nauha suojapaperia pur-
kaen ensin höyrynsulkuun ja sitten 
seinään.

Varmista tarvittaessa jatkopalalla, 
että höyrynsulku ulottuu seinälle.

Puhdista ja pohjusta betoniset vas-
tepinnat.
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•	 Liitosnauhan vastepinnan on oltava 
vähintään 30 mm leveä. 

•	 Liitosnauhassa oleva liima tarttuu 
hitaammin kylmässä. Liitosnauhan 
vastepinnan lämpötilan olisi hyvä 
olla vähintään +10 oC.

•	Rakenteen nurkkiin tarkoitetut liitos-
kappaleet Tescon Incav ja Tescon 
Invex helpottavat nurkkien tiivistä-
misessä. Ne kiinnitetään paikoilleen 
ennen liitosnauhan asentamista.

Contega Solido SL
Liitosnauha betoni-, tiili- ja teräsrakenteisiin.

Tescon Primer RP
Pohjustusaine huonosti tarttuville sileille alustoille.

Tescon Incav ja Invex
Liitoskappaleet sisä- ja ulkonurkkiin.

Katon rajasta poistetaan kattolistat, 
pintamateriaali ja tarvittaessa harvari-
moitus, kunnes höyrynsulun reuna saa-
daan esiin. Höyrynsulun kunto tarkiste-
taan. Vuotava höyrynsulku vaihdetaan.

1. Liitosnauhan alle jäävä seinän 
vastepinta puhdistetaan irtoavasta 
maalista, pölystä ja rasvasta. Tiiliseinä 
suositellaan tasoitettavaksi vähintään 
ensimmäiseen vaakasaumaan saakka.

Lopuksi liitosnauhan seinällä olevat 
vastepinnat pohjustetaan Tescon Pri-
mer RP -pohjustusaineella.

2. Höyrynsulun tulisi ulottua yläohja-
uspuun alareunaan saakka. Höyryn-
sulkua voidaan jatkaa limittämällä 
jatkospala vanhan höyrynsulun päälle. 
Liitossauma tiivistetään Tescon No.1 
-tiivistysteipillä. 

3. Solido SL -liitosnauha kiinnitetään 
höyrynsulun reunaan suojapaperia 
purkaen niin, että nauha ulottuu vä-
hintään 40 mm yläohjauspuun alapuo-
lelle. 

Toinen suojapaperi irrotetaan ja liitos-
nauha kiinnitetään tiiliseinään. Liitos-
nauhan alle ei saa jäädä ilmataskuja.

4. Sisäkatto asennetaan paikoilleen. 
Seinällä liitosnauhan voi peittää myös 
tasoitteella, maalilla tai kattolistalla.

PUUYLÄPOHJAN JA TIILIRUNGON LIITOS

Peitä liitosnauha pintamateriaaleilla.Kiinnitä nauha suojapaperia pur-
kaen ensin höyrynsulkuun ja sitten 
seinään.

Varmista tarvittaessa jatkopalalla, 
että höyrynsulku ulottuu seinälle.

Puhdista, tasoita ja pohjusta liitos-
nauhan vastepinnat.
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•	 Liitosnauhan vastepinnan on oltava 
vähintään 30 mm leveä. 

•	 Liitosnauhassa oleva liima tarttuu 
hitaammin kylmässä. Liitosnauhan 
vastepinnan lämpötilan olisi hyvä 
olla vähintään +10 oC.

•	Rakenteen nurkkiin tarkoitetut liitos-
kappaleet Tescon Incav ja Tescon 
Invex helpottavat nurkkien tiivistä-
misessä. Ne kiinnitetään paikoilleen 
ennen liitosnauhan asentamista.

Katon rajasta poistetaan kattolistat, 
pintamateriaali ja tarvittaessa harvari-
moitus, kunnes höyrynsulun reuna saa-
daan esiin. Höyrynsulun kunto tarkiste-
taan. Vuotava höyrynsulku vaihdetaan.

1. Liitosnauhan alle jäävä seinän vas-
tepinta puhdistetaan irtoavasta maalis-
ta, pölystä ja rasvasta. Irtoava kiviaines 
poistetaan timanttihionnalla kovaan ja 
puhtaaseen betonipintaan saakka. 

Lopuksi liitosnauhan betoniset vaste-
pinnat pohjustetaan Tescon Primer RP 
-pohjustusaineella. Epätasaiset pinnat 
tasoitetaan ennen pohjustusaineen 
levittämistä. 

2. Höyrynsulun tulisi ulottua yläohja-
uspuun alareunaan saakka. Höyryn-
sulkua voidaan jatkaa limittämällä 
jatkospala vanhan höyrynsulun päälle. 
Liitossauma tiivistetään Tescon No.1 
-tiivistysteipillä. 

3. Solido SL -liitosnauha kiinnitetään 
höyrynsulun reunaan suojapaperia 
purkaen niin, että nauha ulottuu vä-
hintään 40 mm yläohjauspuun alapuo-
lelle. 

Toinen suojapaperi irrotetaan ja liitos-
nauha kiinnitetään betoniin. Liitosnau-
han alle ei saa jäädä ilmataskuja.

4. Sisäkatto asennetaan paikoilleen. 
Seinällä liitosnauhan voi peittää myös 
tasoitteella, maalilla tai kattolistalla.

Contega Solido SL
Liitosnauha betoni-, tiili- ja teräsrakenteisiin.

Tescon Primer RP
Pohjustusaine huonosti tarttuville sileille alustoille.

Tescon Incav ja Invex
Liitoskappaleet sisä- ja ulkonurkkiin.

PUUYLÄPOHJAN JA HARKKORUNGON
LIITOS

Peitä liitosnauha pintamateriaaleilla.Kiinnitä nauha suojapaperia pur-
kaen ensin höyrynsulkuun ja sitten 
seinään.

Varmista tarvittaessa jatkopalalla, 
että höyrynsulku ulottuu seinälle.

Puhdista liitosnauhan vastepinnat. 
Betoniset vastepinnat pohjustetaan.
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Peitä liitosnauha pintamateriaaleilla.Kiinnitä liitosnauha ensin höyrynsul-
kuun ja sitten betoniseinään.

Pohjusta puhdistetut betoniset vas-
tepinnat.

Puhdista ja tarvittaessa tasoita liitos-
nauhan betoniset vastepinnat.

•	 Liitosnauhan vastepinnan on oltava 
vähintään 30 mm leveä. 

•	 Liitosnauhassa oleva liima tarttuu 
hitaammin kylmässä. Liitosnauhan 
vastepinnan lämpötilan olisi hyvä 
olla vähintään +10 oC.

•	Rakenteen nurkkiin tarkoitetut liitos-
kappaleet Tescon Incav ja Tescon 
Invex helpottavat nurkkien tiivistä-
misessä. Ne kiinnitetään paikoilleen 
ennen liitosnauhan asentamista.

Contega Solido SL
Liitosnauha betoni-, tiili- ja teräsrakenteisiin.

Tescon Primer RP
Pohjustusaine huonosti tarttuville sileille alustoille.

Tescon Incav ja Invex
Liitoskappaleet sisä- ja ulkonurkkiin.

Sisäverhouslevyt poistetaan tiivistet-
täviltä pinnoilta. Höyrynsulun kunto 
tarkistetaan. Vuotava höyrynsulku 
vaihdetaan. 

1. Liitosnauhan alle jäävä seinän vas-
tepinta puhdistetaan irtoavasta maalis-
ta, pölystä ja rasvasta. Irtoava kiviaines 
poistetaan timanttihionnalla kovaan ja 
puhtaaseen betonipintaan saakka.  

Lopuksi liitosnauhan betoniset vaste-
pinnat pohjustetaan Tescon Primer RP 
-pohjustusaineella. Epätasaiset pinnat 
tasoitetaan ennen pohjustusaineen 
levittämistä. 

2. Liitosnauhan alle jäävä höyrynsu-
lun vastepinta puhdistetaan pölystä, 
rasvasta ja silikonista. 

3. Solido SL -liitosnauha kiinnitetään 
höyrynsulkuun suojapaperia purka-
en niin, että nauha ulottuu betoniin 
saakka.

 Toinen suojapaperi irrotetaan ja 
liitosnauha kiinnitetään betoniseinään. 
Liitosnauhan alle ei saa jäädä ilmatas-
kuja.

4. Sisäverhouslevyt asennetaan pai-
koilleen. Näkyviin jäävä osa liitosnau-
hasta peitetään tasoitteella. Tasoitteek-
si riittää hienotasoite.

PUURAKENTEISEN SEINÄN JA 
BETONIELEMENTIN LIITOS
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Peitä liitosnauha pintamateriaaleilla.Kiinnitä liitosnauha ensin toiselle 
seinälle ja vasta sitten toiselle.

Pohjusta puhdistetut vastepinnat.Puhdista ja tarvittaessa tasoita liitos-
nauhan vastepinnat.
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•	 Liitosnauhan vastepinnan on oltava 
vähintään 30 mm leveä. 

•	 Liitosnauhassa oleva liima tarttuu 
hitaammin kylmässä. Liitosnauhan 
vastepinnan lämpötilan olisi hyvä 
olla vähintään +10 oC.

•	Rakenteen nurkkiin tarkoitetut liitos-
kappaleet Tescon Incav ja Tescon 
Invex helpottavat nurkkien tiivistä-
misessä. Ne kiinnitetään paikoilleen 
ennen liitosnauhan asentamista.

Contega Solido SL
Liitosnauha betoni-, tiili- ja teräsrakenteisiin.

Tescon Primer RP
Pohjustusaine huonosti tarttuville sileille alustoille.

Tescon Incav ja Invex
Liitoskappaleet sisä- ja ulkonurkkiin.

1. Liitosnauhan alle jäävät vastepin-
nat puhdistetaan irtoavasta maalista, 
pölystä ja rasvasta. Irtoava kiviaines 
poistetaan timanttihionnalla kovaan ja 
puhtaaseen betonipintaan saakka. 

2. Liitosnauhan vastepinnat pohjuste-
taan Tescon Primer RP -pohjustusai-
neella. Epätasaiset pinnat tasoitetaan 
ennen pohjustusaineen levittämistä. 

3. Solido SL -liitosnauha kiinnitetään 
väliseinään suojapaperia purkaen 
niin, että nauha ulottuu ulkoseinään 
saakka.

Toinen suojapaperi irrotetaan ja liitos-
nauha kiinnitetään ulkoseinään. Liitos-
nauhan alle ei saa jäädä ilmataskuja.

4. Liitosnauhasta peitetään tasoitteel-
la. Tasoitteeksi riittää hienotasoite.

BETONIRAKENTEISEN HUONEISTONVÄLI-
SEINÄN JA BETONIELEMENTIN LIITOS
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Asennuslaatikko asennetaan paikoil-
leen ja tiivistetään höyrynsulkuun.

Höyrynsulkuun tehdään reikä ja asen-
nuslauta asennetaan paikoilleen.

Asennuslaatikkoa jatketaan sopivan 
mittaiseksi tiivistysteipillä.

Sisäverhouslevyt asennetaan paikoil-
leen.
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•	Teipin vastepinnan on oltava vähin-
tään 25 mm leveä. 

•	Teipissä oleva liima tarttuu hitaam-
min kylmässä. Teipin vastepinnan 
lämpötilan olisi hyvä olla vähintään 
+10 oC.

Instaabox
Ilmatiivis asennuslaatikko kolmelle sähkörasialle.

Tescon No.1
Venyvä tiivistysteippi sisälle ja ulos.

Sisäverhouslevyt poistetaan tiivistet-
täviltä pinnoilta. Höyrynsulun kunto 
tarkistetaan. Vuotava höyrynsulku 
vaihdetaan. 

1. Asennuslaatikkoa jatketaan sopivan 
mittaiseksi leikkaamalla kahdesta tai 
useammasta laatikosta päädyt irti ja 
limittämällä laatikot yhteen n. 30 mm:n 
matkalta. Sauma tiivistetään laatikon 
takaa Tescon No.1 -tiivistysteipillä. 

2. Höyrynsulkuun tehdään rasian 
upotusalueen kokoinen reikä. Reiän 
takaosaan kiinnitetään asennuslauta 
sähkörasian kiinnittämistä varten. 

Tiivistysteipin alle jäävä höyrynsulun 
vastepinta puhdistetaan pölystä, ras-
vasta ja silikonista. 

3. Sähkökaapelit tuodaan asennus-
laatikon sisään laatikkoon merkityistä 
esivalmistelluista kohdista.  Asennus-
laatikko tiivistetään Tescon No.1 -tiivis-
tysteipillä höyrynsulkuun.

4. Sähkörasia kiinnitetään pohjastaan 
ruuveilla asennuslautaan. Mahdolliset 
höyrynsulkuun tulleet reiät tiivistetään 
ilmatiiviiksi Tescon No.1 -tiivistysteipil-
lä ennen sisäverhoilun asentamista 
paikoilleen.

SÄHKÖRASIOIDEN TIIVISTÄMINEN
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Valmiiksi asennetut sähköputket tii-
vistetään Kaflex Post -tiivistysteipillä.

Uudet putket tuodaan höyrynsulun 
läpi.

Sisäverhouslevyt asennetaan paikoil-
leen.

Kaflex Post
Osittain halkaistu tiivistysteippi jo asennetuille 

putkille. 

Kaflex ja Roflex 20 
Läpivientikaulukset uusille  6 - 30 mm:n putkille.

Stoppa
Tiivistystulpat tyhjien sähköputkien tiivistämiseen.

Sisäverhouslevyt poistetaan tiivistet-
täviltä pinnoilta. Höyrynsulun kunto 
tarkistetaan. Vuotava höyrynsulku 
vaihdetaan. 

Läpivientikauluksen alle jäävä höyryn-
sulun vastepinta puhdistetaan pölystä, 
rasvasta ja silikonista. 

Jos putket on jo asennettu

1. Osittain halkaistu Kaflex Post -tiivis-
tysteippi asennetaan putken tai kaape-
lin ympärille, suojapaperi poistetaan ja 
kaulus kiinnitetään höyrynsulkuun.

Putkien asennuksen yhteydessä

2. Höyrynsulkuun tehdään putken tai 
kaapelin kokoinen reikä ja putki tuo-
daan höyrynsulun läpi. 

3. Kaflex- tai Roflex 20 -läpivientikau-
lus asennetaan putken tai kaapelin 
ympärille, suojapaperi poistetaan ja 
kaulus kiinnitetään höyrynsulkuun.

4. Mahdolliset höyrynsulkuun tulleet 
reiät tiivistetään ilmatiiviiksi Tescon 
No.1 -tiivistysteipillä ennen sisäverhoi-
lun asentamista paikoilleen.

SÄHKÖPUTKIEN JA -KAAPELEIDEN 
TIIVISTÄMINEN

Kaulus asennetaan putken ympärille 
ja kiinnitetään höyrynsulkuun.

4

2

3

1

•	Teipin vastepinnan on oltava vähin-
tään 25 mm leveä. 

•	Teipissä oleva liima tarttuu hitaam-
min kylmässä. Teipin vastepinnan 
lämpötilan olisi hyvä olla vähintään 
+10 oC.
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•	Teipin vastepinnan on oltava vähin-
tään 25 mm leveä. 

•	Teipissä oleva liima tarttuu hitaam-
min kylmässä. Teipin vastepinnan 
lämpötilan olisi hyvä olla vähintään 
+10 oC.

Roflex
Läpivientikaulukset 30 - 350 mm:n putkille.

Tescon No.1
Venyvä tiivistysteippi sisälle ja ulos.

Sisäverhouslevyt asennetaan paikoil-
leen.

Kaulus asennetaan putken ympärille 
ja kiinnitetään tiivistysteipillä.

Uudet putket tuodaan höyrynsulun 
läpi.

Valmiiksi asennetut LVI-putket tiiviste-
tään Tescon No.1 -tiivistysteipillä.

Sisäverhouslevyt poistetaan tiivistet-
täviltä pinnoilta. Höyrynsulun kunto 
tarkistetaan. Vuotava höyrynsulku 
vaihdetaan. 

Tiivistysteipin alle jäävä höyrynsulun 
vastepinta puhdistetaan pölystä, 
rasvasta ja silikonista. Huonosti tarttu-
vat vastepinnat pohjustetaan Tescon 
Primer RP -pohjustusaineella.

Jos putket on jo asennettu

1. Tescon No.1 -teippirullasta leika-
taan lyhyitä paloja. Teipin suojapaperi 
irrotetaan ja teippi kiinnitetään puoliksi 
höyrynsulkuun ja puoliksi läpivienti-
putken pintaan niin, että teippi seuraa 
mahdollisimman tarkasti tiivistettävää 
saumaa. Teippiä kiinnitettäessä teipin 
liimanauhaa venytetään.

Putkien asennuksen yhteydessä

2. Höyrynsulkuun tehdään putken tai 
kaapelin kokoinen reikä ja putki tuo-
daan höyrynsulun läpi.  

3. Leikkaa teippirullasta lyhyitä paloja. 
Irrota teipin suojapaperi ja kiinnitä 
teippi puoliksi höyrynsulkuun ja puoliksi 
Roflex- läpivientikauluksen reunaan. 
Kauluksen kulmissa teipit tuodaan tois-
tensa yli ristiin.

4. Kun sisäverhoilu asennetaan paikoil-
leen, teippi jää piiloon sen alle.

LVI-PUTKIEN TIIVISTÄMINEN
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Muurattu savuhormi tiivistetään höyryn-
sulkuun Tescon No.1 -tiivistysteipillä.

Teräshormi liitetään höyrynsulkuun 
Roflex -läpivientikauluksella.

•	Teipin vastepinnan on oltava beto-
niin ja harkkoon vähintään 30 mm ja 
höyrynsulkuun 25 mm leveä. 

•	Teipissä oleva liima tarttuu hitaam-
min kylmässä. Teipin vastepinnan 
lämpötilan olisi hyvä olla vähintään 
+10 oC.

Tescon No.1 150 mm
Venyvä tiivistysteippi savuhormin tiivistämiseen.

Roflex
Läpivientikaulukset  30 - 350 mm:n putkille.

Sisäverhouslevyt poistetaan tiivistet-
täviltä pinnoilta. Höyrynsulun kunto 
tarkistetaan. Vuotava höyrynsulku 
vaihdetaan. 

Tiivistysteipin alle jäävä höyrynsulun 
vastepinta puhdistetaan pölystä, ras-
vasta ja silikonista. 

Teräshormi

Läpimitaltaan alle 350 mm:n teräshor-
mi liitetään höyrynsulkuun LVI-putkien 
tapaan Roflex -läpivientikauluksella. 

Leikkaa höyrynsulkuun hormin kokoi-
nen aukko. Irrota teipin suojapaperi ja 
kiinnitä teippi puoliksi höyrynsulkuun ja 
puoliksi läpivientikauluksen reunaan. 
Kauluksen kulmissa teipit tuodaan tois-
tensa yli ristiin. 

Jos hormi on halkaisijaltaan suurempi 
kuin 350 mm, se tiivistetään höyryn-
sulkuun 15 cm leveällä Tescon No.1 
-tiivistysteipillä. Hormi kannattaa silloin 
tiivistää höyrynsulkuun yläpuolelta, 
ettei teippi jää näkyviin.

Leikkaa teippirullasta lyhyitä paloja. 
Irrota ensin toinen suojapaperi ja kiin-
nitä teippi höyrynsulkuun. Irrota toinen 
suojapaperi ja kiinnitä teippi hormiin. 
Teippiä venyttämällä liitoksesta saa-
daan ilmatiivis.

Muurattu savuhormi

Muurattu savuhormi tiivistetään höyryn-
sulkuun 15 cm leveällä Tescon No.1 
-tiivistysteipillä. Höyrynsulku tiivistetään 
muurattuun hormiin alapuolelta. 

Höyrynsulkuun tehdään aluksi hormin 
kokoinen aukko. Jos höyrynsulkua jou-
dutaan jatkamaan, irrallinen jatkopala 
limitetään 10 cm höyrynsulun päälle ja 
sauma tiivistetään tiivistysteipillä. Hormi 
puhdistetaan pölystä ja epäpuhtauk-
sista harjaamalla. Tämän jälkeen se 
pyyhitään pölyttömäksi kuivalla liinalla.

Teipistä leikataan 20 cm piipun sivua 
pitempi pala. Alempi suojapaperi 
irrotetaan ja teippi asennetaan hormin 
kylkeen höyrynsulun ja hormin yhtymä-
kohtaan niin, että ylitys on molemmista 
päistä 10 cm. Teipin päät taitetaan ja 
käännetään hormin viereisille sivuille. 
Toinen suojapaperi irrotetaan ja teippi 
kiinnitetään höyrynsulkuun. Hormin 
nurkissa teippiä venytetään niin, että 
se asettuu tiiviisti höyrynsulun ja hormin 
pintaan. Työvaihe toistetaan hormin 
kaikilla sivuilla. 

Jos teippi jää näkyviin, se voidaan 
peittää tasoitteella.

SAVUHORMIN TIIVISTÄMINEN
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HÖYRYNSULUN ASENTAMINEN

Sivuräystäällä välipohjapalkit tiiviste-
tään höyrynsulkuun. 

Ulkoseinällä viimeinen vuota noste-
taan yläpohjalle.

Yläpohjan höyrynsulku voidaan kiin-
nittää pituus- tai poikkisuunnassa. 

Alapohjan höyrynsulku voidaan kiin-
nittää pituus- tai poikkisuunnassa. 

Ulkoseinällä höyrynsulku jätetään 
lattian rajassa n. 5 cm pitkäksi.

Päätyräystäällä höyrynsulkukaistale 
asennetaan palkin ja rungon väliin. 

Höyrynsulkujen asentaminen

Intello höyrynsulkukankaat asennetaan 
mahdollisimman leveinä kaistaleina, 
jotta teipattavien saumojen määrä 
olisi mahdollisimman pieni. Kankaat 
kiinnitetään nitomalla ja hakaset asen-
netaan 10 - 15 cm:n välein. Jatkos- ja 
liitoskohdissa seuraava vuota limite-
tään 10 - 15 cm edellisen päälle.

Höyrynsulkujen tiivistäminen

Höyrynsulkukalvojen limityssaumat 
tiivistetään Tescon No.1 -tiivistysteipil-
lä. Tiivistettävät pinnat puhdistetaan 
pölystä, rasvasta ja silikonista. Teipin 
suojapaperi irrotetaan ja teippi kiinnite-
tään höyrynsulkukalvojen liitoskohtaan 
niin, että tiivistettävä sauma kulkee tei-
pin keskellä. Teippi katkaistaan repäise-
mällä ja hierretään tiiviisti alustaansa.  
Teipin alle ei saa jäädä ilmataskuja.

Huomioitavaa

Ulkoseinän höyrynsulku liitetään be-
tonilattiaan Contega Solido SL -liitos-
nauhalla. (Ks. sivu 8) 

Yläpohjan höyrynsulku liitetään ulkosei-
nien kivirakenteeseen Contega Solido 
SL -liitosnauhalla. (Ks. sivut 13 - 15) 

Sähkörasiat liitetään höyrynsulkuun 
Instaabox -asennusrasialla. (Ks. sivu 
18) 

Sähköputket ja -kaapelit liitetään höy-
rynsulkuun Kaflex -läpivientikauluksilla. 
(Ks. sivu 19) 

LVI-putket liitetään höyrynsulkuun Ro-
flex -läpivientikauluksilla. (Ks. sivu 20)

Savuhormi liitetään yläpohjan höyryn-
sulkuun 15 cm leveällä Tescon No.1 
-tiivistysteipillä tai Roflex -läpivientikau-
luksella. (Ks. sivu 21)
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•	Teipin vastepinnan on oltava vähin-
tään 25 mm leveä. 

•	Teipissä oleva liima tarttuu hitaam-
min kylmässä. Teipin vastepinnan 
lämpötilan olisi hyvä olla vähintään 
+10 oC.

Intello
Kosteutta ohjaava höyrynsulkukangas.

Tescon No.1
Venyvä tiivistysteippi sisälle ja ulos.

Contega Solido SL
Liitosnauha betoni-, tiili- ja teräsrakenteisiin.

1. Yläpohjan höyrynsulku

Höyrynsulku voidaan kiinnittää kanta-
viin palkkeihin pituus- tai poikkisuun-
nassa. Räystään suuntaisessa asen-
nuksessa kalvot kiinnitetään alhaalta 
alkaen. 

Rakennuksen päädyissä höyrynsulku 
jätetään painumisvaran takia hieman 
mutkalle. Nurkissa höyrynsulku laskos-
tetaan ja laskostuksen saumat tiiviste-
tään Tescon No.1 -tiivistysteipillä. 

Yläpohjan höyrynsulku liitetään ulko-
seinään rakenteesta riippuen Contega 
Solido SL -liitosnauhalla tai Tescon 
No.1 -tiivistysteipillä. 

Yläpohjan höyrynsulun läpiviennit 
tiivistetään Kaflex- ja Roflex-läpivienti-
kauluksilla. (Ks. sivut 18 - 21)

2. Puualapohjan höyrynsulku

Alapohjan höyrynsulku voidaan kiin-
nittää kantaviin palkkeihin pituus- tai 
poikkisuunnassa. Asentaminen aloite-
taan rakennuksen nurkasta. 

Puualapohjan höyrynsulku liitetään 
ulkoseinän höyrynsulkuun Tescon No.1 
-tiivistysteipillä.  

Alapohjan lävistävät LVI-putket tiiviste-
tään höyrynsulkuun Roflex -läpivienti-
kauluksilla. (Ks. sivu 20)

3 - 4 Välipohjan höyrynsulku

1½- ja 2-kerroksisissa taloissa yläkerran 
höyrynsulku tuodaan välipohjan läpi ja 
liitetään alakerran höyrynsulkuun.

Päätyräystäs

Erillinen höyrynsulkukaistale asenne-
taan reunimmaisen välipohjapalkin 
ja seinärungon väliin. Lopuksi kaistale 
tiivistetään reunoistaan ulkoseinän höy-
rynsulkuun Tescon No.1 -tiivistysteipillä.

Sivuräystäs

Sivuräystäällä ulkoseinän höyrynsulku 
leikataan ensin välipohjapalkin koh-
dalta noin 25 cm:n matkalta halki ja 
helmat pudotetaan palkkien väliin. 

Välipohjapalkit tiivistetään höyryn-
sulkuun Tescon No.1 -tiivistysteipillä. 
Teippi liimataan palkin ja höyrynsulun 
liitoskohtaan. Kulmissa teippiä venyte-
tään niin, että se seuraa tiivistettävää 
saumaa ja palkin pintaa. Välipohja-
palkin alapuolella auki leikatut helmat 
liitetään toisiinsa Tescon No.1 -tiivistys-
teipillä. 

Palkkien välissä suositellaan käyttä-
mään välikapulointia, jotta teippaus 
voidaan suorittaa kovaa pintaa vasten.

5 - 6 Ulkoseinien höyrynsulku

Höyrynsulku voidaan kiinnittää runkora-
kenteeseen pysty- tai vaakasuunnassa. 
Kalvot kiinnitetään alhaalta alkaen. 

Lattian rajassa höyrynsulku jätetään n. 
5 cm pitkäksi ja liitetään alapohjaan 
rakenteesta riippuen liitoskankaalla tai 
tiivistysteipillä. Seuraava vuota limite-
tään edellisen päälle ja näin jatketaan 
katon rajaan saakka.

Viimeinen vuota nostetaan yläpohjalle, 
limitetään yläpohjan höyrynsulun pääl-
le ja limityssauma tiivistetään Tescon 
No.1 -tiivistysteipillä.

Ikkuna- ja oviaukot tiivistetään ulkosei-
nän höyrynsulkuun Contega Solido SL 
-liitosnauhalla. (Ks. sivu 4)

HÖYRYNSULUN ASENTAMINEN
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MYYNTI, KESKI- JA POHJOIS-SUOMI
0207 439 672
myynti@tiivistalo.fi

MYYNTI, ETELÄ-SUOMI:
0207 439 674
myynti@tiivistalo.fi

TUOTETUKI:
www.tiivistalo.fi
0207 439 675
info@tiivistalo.fi

MAAHANTUOJA:
Redi-Yhtiöt Oy
Yrittäjäntie 24
01800 KLAUKKALA

Rakennusmateriaaleista riippumatta 
rakennuksen vaipan ilmatiiveys on kaikissa 
asuinrakennuksissa ehdoton edellytys sille, 
ettei talviaikainen kosteus pääse sisäilmasta 
rakenteisiin.

Tiivis rakenne saadaan aikaan tiivistämällä 
ikkuna- ja oviaukot sekä höyrynsulkuihin 
tehtävät reiät tarkoitukseen sopivilla 
tiivistysteipeillä ja läpivientikauluksilla. 

Kosteudenhallintajärjestelmät
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CONTEGA SL

CONTEGA SL on diffuusiotiivis liitosnauha ikkunoi-
den ja ovien karmien sisäpuoliseen tiivistämiseen 
puu- ja hirsirakenteissa. Liitosnauhassa on liima-
raita molemmin puolin nauhaa, joten se voidaan 
asentaa karmin ja rakenteen väliin nauhaa taitta-
matta. 

SL 85- ja SL 120 -nauhoissa on nauhan alapuolella 
kaksi liimaraitaa, joten ne voidaan asentaa myös 
karmin etureunaan silloin, kun ikkunat on jo asen-
nettu paikoilleen.

CONTEGA SL -liitosnauhassa on vedenkestävä Akry-
lat Solid -liima. Liima tarttuu erittäin hyvin alustaan-
sa. 

Yhdessä ikkunan ulkopuolelle asennettavan diffuu-
sioavoimen CONTEGA EXO -liitosnauhan kanssa 
järjestelmä antaa rakenteille täydellisen suojan 
ikkuna-aukkojen kautta tulevaa kosteusrasitusta 
vastaan.

TUOTEKUVAUS

Diffuusiotiivis liitosnauha ikkunoiden ja ovien karmeihin rakennuksen sisäpuo-
lelle

KÄYTTÖKOHTEET EDUT

 ✔ Ikkunoiden ja ovien karmien liitokset 

sisäpuolisiin puu- ja hirsirakenteisiin.

 ✔ Höyryn- ja ilmansulkujen liitokset ikkunoiden ja 

ovien karmeihin.

 ✔ Pitkäikäiseksi todettu vedenkestävä liima.

 ✔ Joustava pintamateriaali.

 ✔ Ei sisällä haitallisia haihtuvia yhdisteitä.

 ✔ Heti ylitasoitettavissa ja maalattavissa.

 ✔ Helppo työstää etenkin ikkunoiden nurkissa.

 ✔ 2- tai 3-osainen liimaraita leveydestä riippuen.

 ✔ Ikkunan karmin ulkokehälle asennettuna nauha 

jää piiloon peitelistan alle.
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Pintamateriaali    Polypropyleenikudos (PP)

Höyrynsulkukalvo   Polypropeeni-kopolymeerikalvo

Liima     Vedenkestävä Akrylat Solid -liima

Väri     Vaalean sininen

Paksuus    0,3 mm

Diffuusiovastus (sd H2O)  2,3 m (DIN EN 1931)

Lämmönkesto    Pitkäaikaisesti -40 °C - +90 °C

Asennuslämpötila   Alkaen +10 °C (Suosit. +10 °C)

Sään kesto    3 kk suojaamattomana

Säilyvyys    24 kk viileässä ja kuivassa

Rullan pituus    30 m

Rullan leveys    6,5 cm / 8,5 cm / 12 cm

Tartuntapintojen vähimmäisleveydet Höylätty puu 10 mm, muut pinnat 30 mm.

TEKNISET TIEDOT

IKKUNA- JA OVIAUKKOJEN TIIVISTÄMINEN

Karmin ja ympäröivän puurakenteen lämpötilojen 
pitää olla vähintään +10 °C, jotta liima tarttuisi 
pysyvästi.

Alustan kunnostaminen

Liitosnauhan vastepinnat puhdistetaan uretaa-
nipurseista, betoniliimasta ja muista tartuntaa 
heikentävistä aineista, kuten esimerkiksi öljystä 
ja rasvasta. Irtonaiset ja huonosti alustassa kiinni 
olevat kerrokset poistetaan ja lopuksi pinnat imuroi-
daan puhtaaksi pölystä.

Puhtaassa ikkunan karmissa liitosnauhalle riittää 5 
mm:n vastepinta. Katso muiden tartuntapintojen 
vähimmäisleveydet alla olevasta taulukosta. Tes-
tipalan liimaus on suositeltavaa, jos alustan sopi-
vuus aiheuttaa epävarmuutta.

Liitosnauhan asentaminen

CONTEGA  SL –liitosnauhaa käytetään ikkunoiden 
ja ovien karmien tiivistämiseen ympäröiviin sisä-
puolisiin puu- ja hirsirakenteisiin. Ikkuna-asennuk-
sen yhteydessä liitosnauha asennetaan karmin 
sisäreunaan ennen ikkunoiden asentamista auk-
koonsa. Karmin kulmissa nauhaan tehdään laskos, 
jotta nauhalle saadaan työvaraa smyykin nurkissa. 
Laskoksen sopiva pituus on tilkeraosta riippuen n. 
3 - 5 cm. 

Kun ikkuna on asennettu paikoilleen, liitosnauha 
kiinnitetään rakenteeseen suojapaperia purkaen 
niin, ettei nauhan alle jää ilmataskuja. Lopuksi 
nauhojen päät tiivistetään toisiinsa tiivistysteipillä 
tai tiivistysliimalla.

Jos ikkunat on jo asennettu, nauha voidaan asen-
taa karmin päälle. Sisänurkan ilmatiiveys voidaan 
varmistaa WYFLEXA -tiivistysmassalla tai aukon 
nurkkiin asennetavalla TESCON INCAV -nurkkaliitos-
kappaleella

Työohjeet ovat ladattavissa myös internetosoittees-
ta  www.tiivistalo.fi 

JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT

WYFLEXA
Siveltävä tiivistysmassa

TESCON INCAV
Nurkkaliitoskappale

CONTEGA EXO
Liitosnauha ulkopuolelle
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CONTEGA EXO

CONTEGA EXO on diffuusioavoin liitosnauha 
ikkunoiden ja ovien karmien ulkopuoliseen tiivis-
tämiseen puu- ja hirsirakenteissa. Liitosnauhassa 
on liimaraita molemmin puolin nauhaa, joten se 
voidaan asentaa karmin ja rakenteen väliin nau-
haa taittamatta. 

CONTEGA EXO -liitosnauhoissa on nauhan alapuo-
lella kaksi liimaraitaa, joten ne voidaan asentaa 
myös karmin etureunaan silloin, kun ikkunat on jo 
asennettu paikoilleen.

CONTEGA EXO -liitosnauhassa on vedenkestävä 
Akrylat Solid -liima. Liima tarttuu erittäin hyvin alus-
taansa. 

Yhdessä ikkunan sisäpuolelle asennettavan diffuu-
siotiiviin CONTEGA SL -liitosnauhan kanssa järjes-
telmä antaa rakenteille täydellisen suojan ikkuna-
aukkojen kautta tulevaa kosteusrasitusta vastaan.

TUOTEKUVAUS

Diffuusioavoin liitosnauha ikkunoiden ja ovien karmeihin rakennuksen ulko-
puolelle

KÄYTTÖKOHTEET EDUT

 ✔ Ikkunoiden ja ovien karmien liitokset 

ulkopuolisiin puu- ja hirsirakenteisiin.

 ✔ Tuulensuojalevyjen ja -kankaiden liitokset 

ikkunoiden ja ovien karmeihin.

 ✔ Pitkäikäiseksi todettu vedenkestävä liima.

 ✔ Joustava pintamateriaali.

 ✔ Ei sisällä haitallisia haihtuvia yhdisteitä.

 ✔ Helppo työstää etenkin ikkunoiden nurkissa.

 ✔ 3-osainen liimaraita.

 ✔ Ikkunan karmin ulkokehälle asennettuna  

nauha jää piiloon pielilaudan alle.
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Pintamateriaali    Polypropyleenikudos (PP)

Höyrynsulkukalvo   Polypropeeni-kopolymeerikalvo

Liima     Vedenkestävä Akrylat Solid -liima

Väri     Musta

Paksuus    0,3 mm

Diffuusiovastus (sd H2O)  0,05 m (DIN EN 1931)

Lämmönkesto    Pitkäaikaisesti -40 °C - +90 °C

Asennuslämpötila   Alkaen -10 °C (Suosit. +10 °C)

Sään kesto    3 kk suojaamattomana

Säilyvyys    24 kk viileässä ja kuivassa

Rullan pituus    30 m

Rullan leveys    8,5 cm / 12 cm

Tartuntapintojen vähimmäisleveydet Höylätty puu 10 mm, muut pinnat 30 mm.

TEKNISET TIEDOT

IKKUNA- JA OVIAUKKOJEN TIIVISTÄMINEN

Karmin ja ympäröivän puurakenteen lämpötilojen 
pitää olla vähintään +10 °C, jotta liima tarttuisi 
pysyvästi.

Alustan kunnostaminen

Liitosnauhan vastepinnat puhdistetaan uretaani-
purseista, betoniliimasta ja muista tartuntaa hei-
kentävistä aineista, kuten esimerkiksi öljystä ja ras-
vasta. Irtonaiset ja huonosti alustassa kiinni olevat 
kerrokset poistetaan ja lopuksi pinnat imuroidaan 
puhtaaksi pölystä. Huokoinen puukuitulevy on aina 
pohjustettava TESCON RP -pohjustusaineella.

Puhtaassa ikkunan karmissa liitosnauhalle riittää 5 
mm:n vastepinta. Katso muiden tartuntapintojen 
vähimmäisleveydet alla olevasta taulukosta. Tes-
tipalan liimaus on suositeltavaa, jos alustan sopi-
vuus aiheuttaa epävarmuutta.

Ikkunapellin alle suositellaan asennettavaksi EXTO-
SEAL ENCORS -butyylinauha suojaamaan aukkojen 
alapuolisia runkorakenteita viistosateilta ja valuma-
vesiltä.

Liitosnauhan asentaminen

CONTEGA  EXO –liitosnauhaa käytetään ikkunoi-
den ja ovien karmien tiivistämiseen ympäröiviin 
ulkopuolisiin puu- ja hirsirakenteisiin. 

Ikkuna-asennuksen yhteydessä liitosnauha asen-
netaan karmin ulkoreunaan ennen ikkunoiden 
asentamista aukkoonsa. Karmin kulmissa nauhaan 
tehdään laskos, jotta nauhalle saadaan työvaraa 
smyykin nurkissa. Laskoksen sopiva pituus on tilke-
raosta riippuen n. 3 - 5 cm.

Kun ikkuna on asennettu paikoilleen, liitosnauha 
kiinnitetään rakenteeseen suojapaperia purkaen 
niin, ettei nauhan alle jää ilmataskuja. Lopuksi 
nauhojen päät tiivistetään toisiinsa tiivistysteipillä 
tai tiivistysliimalla. 

Jos ikkunat on jo asennettu, nauha voidaan asen-
taa karmin päälle. Sisänurkan ilmatiiveys voidaan 
varmistaa aukon nurkkiin asennetavalla TESCON 
INCAV -nurkkaliitoskappaleella

Työohjeet ovat ladattavissa myös internetosoittees-
ta  www.tiivistalo.fi 

JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT

TESCON PRIMER RP
Pohjustusaine huokoisille alustoille

EXTOSEAL ENCORS
Butyylinauha

CONTEGA SL
Liitosnauha sisäpuolelle
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CONTEGA SOLIDO SL

CONTEGA SOLIDO SL on ikkunoiden ja ovien 
karmien sisäpuoliseen tiivistämiseen tarkoitettu 
liitosnauha, jossa on liimaa koko nauhan levey-
dellä. Liitosnauhaa voidaan käyttää myös muiden 
rakennusosien, kuten esimerkiksi alapohjan ja 
seinien liittymien tiivistämiseen. Liitosnauhan päälle 
voi tasoittaa ja maalata. 

CONTEGA SOLIDO SL -liitosnauhan modifioitu ve-
denkestävä liima tarttuu erittäin hyvin alustaansa. 
CONTEGA SOLIDO SL -liitosnauhassa on nauhan 
leveydestä riippuen kaksi- tai kolmeosainen suoja-
paperi, mikä helpottaa nauhan asentamista.

Soveltuu erinomaisesti esimerkiksi lattian ja seinän 
liittymän tiivistykseen sekä ikkunoiden ja ovien kar-
min tiivistämiseen ympäröiviin rakenteisiin. SOLIDO 
SL on erittäin ohut, vain 0,2 mm paksu liitosnauha, 
joten sen päälle riittää hienotasoitus tai maalaus.

TUOTEKUVAUS

Diffuusiotiivis liitosnauha rakennusosien liittymiin rakennuksen sisäpuolelle

KÄYTTÖKOHTEET EDUT

 ✔ Ikkunoiden ja ovien karmien tiivistys

 ✔ Ala-ja yläpohjan liittymät

 ✔ Höyrynsulun liittymät kivi ja betonirakenteisiin

 ✔ Sileät ja tiiviit tasoitepinnat

 ✔ Maalatut pinnat 

 ✔ Sileät betonipinnat

 ✔ Harkko- ja tiilirakenteet

 ✔ Kipsi- ja rakennuslevyt

 ✔ Puu-, muovi- ja metallipinnoille

 ✔ Pitkäikäiseksi todettu vedenkestävä liima.

 ✔ Joustava pintamateriaali.

 ✔ Säänkesto 3 kk.

 ✔ Ei sisällä haitallisia haihtuvia yhdisteitä.

 ✔ Heti ylitasoitettavissa ja maalattavissa.

 ✔ Helppo työstää.

 ✔ 2- tai 3-osainen suojapaperi.

 ✔ Liimapinta koko nauhan leveydellä.

 ✔ Merkkiainekaasutiivis

 ✔ Yksi tuote, monta käyttötarkoitusta.
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Pintamateriaali    Polypropyleenikudos (PP)

Liima     Vedenkestävä Akrylat Solid -liima

Väri     Valkoinen

Paksuus    0,2 mm

Diffuusiovastus (sd H2O)  2,8 m (DIN EN 1931)

Lämmönkesto    Pitkäaikaisesti -40 °C - +90 °C

Asennuslämpötila   Alkaen +10 °C (Suosit. +10 °C)

Säänkesto    3 kk suojaamattomana

Rullan pituus    30 m

Rullan leveys    8 cm / 10 cm / 15 cm / 20 cm

Säilytys      Viileässä ja kuivassa

Tartuntapintojen vähimmäisleveydet Höylätty puu 10 mm, muut pinnat 30 mm.

TEKNISET TIEDOT

IKKUNA- JA OVIAUKKOJEN TIIVISTÄMINEN

Karmin ja betonin lämpötilojen pitää olla vähin-
tään +10 °C, jotta liima tarttuisi pysyvästi. Lisäksi 
betonin suhteellinen kosteus saa olla korkeintaan 
95 %.

Alustan kunnostaminen

Liitosnauhan vastepinnat puhdistetaan uretaa-
nipurseista, betoniliimasta ja muista tartuntaa 
heikentävistä aineista, kuten esimerkiksi öljystä 
ja rasvasta. Irtonaiset ja huonosti alustassa kiinni 
olevat kerrokset poistetaan ja lopuksi pinnat imuroi-
daan puhtaaksi pölystä.

Suuremmat kolot tasoitetaan ennen liitosnauhan 
asentamista. Sileät ja huokoiset alustat suositellaan 
pohjustettavaksi TESCON PRIMER RP -pohjustusai-
neella. 

Puhtaassa ikkunan karmissa liitosnauhalle riittää 5 
mm:n vastepinta. Katso muiden tartuntapintojen 
vähimmäisleveydet alla olevasta taulukosta. Tes-
tipalan liimaus on suositeltavaa, jos alustan sopi-
vuus aiheuttaa epävarmuutta.

Liitosnauhan asentaminen

CONTEGA SOLIDO SL –liitosnauhaa käytetään 
ikkunoiden ja ovien karmien tiivistämiseen ympä-
röiviin rakenteisiin. Ikkuna-asennuksen yhteydessä 
liitosnauha asennetaan karmiin ennen ikkunoiden 
asentamista aukkoonsa. Karmin kulmissa nauhaan 
tehdään laskos, jotta nauhalle saadaan työvaraa 
smyykin nurkissa. Laskoksen sopiva pituus on 1,5 
kertaa tilkeraon leveys.

Kun ikkuna on asennettu paikoilleen, liitosnauha 
kiinnitetään rakenteeseen suojapaperia purkaen 
niin, ettei nauhan alle jää ilmataskuja.

Jos ikkunat on jo asennettu, nauha voidaan asen-
taa karmin päälle. Sisänurkan ilmatiiveys voidaan 
varmistaa WYFLEXA -tiivistysmassalla tai aukon 
nurkkiin asennetavalla TESCON INCAV -nurkkaliitos-
kappaleella

Työohjeet myös muihin käyttökohteisiin ovat ladat-
tavissa internetosoitteesta www.tiivistalo.fi 

JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT

WYFLEXA
Siveltävä tiivistysmassa

TESCON INCAV
Nurkkaliitoskappale

TESCON PRIMER RP
Pohjustusaine

CONTEGA SOLIDO EXO
Liitosnauha ulkopuolelle
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CONTEGA SOLIDO EXO

CONTEGA SOLIDO EXO on ikkunoiden ja ovien 
karmien ulkopuoliseen tiivistämiseen tarkoitettu 
liitosnauha. Se estää tuulen ja sadeveden pääsyn 
karmin ja runkorakenteen välistä rakenteeseen. 
Nauha sopii myös tuulensuojan liittämiseen betoni 
ja kivirakenteisiin. 

CONTEGA SOLIDO EXO -liitosnauhassa on veden-
kestävä Akrylat Solid -liima. Liima tarttuu erittäin 
hyvin alustaansa. Liitosnauhassa on liimaa koko 
nauhan leveydellä, joten se voidaan asentaa myös 
karmin etureunaan silloin, kun ikkuna on jo asen-
nettu paikoilleen.

SOLIDO EXO on erittäin ohut, vain 0,2 mm paksu 
liitosnauha, joten sen päälle riittää hienotasoitus 
tai maalaus.

Yhdessä ikkunan sisäpuolelle asennettavan diffuu-
siotiiviin CONTEGA SOLIDO SL -liitosnauhan kanssa 
järjestelmä antaa rakenteille täydellisen suojan 
ikkuna-aukkojen kautta tulevaa kosteusrasitusta 
vastaan.

TUOTEKUVAUS

Diffuusioavoin liitosnauha ikkunoiden ja ovien karmeihin rakennuksen ulko-
puolelle

KÄYTTÖKOHTEET EDUT

 ✔ Ikkunoiden ja ovien karmien liitokset 

ulkopuolisiin rakenteisiin.

 ✔ Tuulensuojalevyjen ja -kankaiden liitokset 

rakenteisiin.

 ✔ Tarttuu sileille ja tiiviille tasoitepinnoille.

 ✔ Maalatuille pinnoille.

 ✔ Betoni-, harkko- ja tiilirakenteisiin.

 ✔ Kipsi- ja rakennuslevyihin.

 ✔ Puu-, muovi- ja metallipinnoille.

 ✔ Pitkäikäiseksi todettu vedenkestävä liima.

 ✔ Joustava pintamateriaali.

 ✔ Ei sisällä haitallisia haihtuvia yhdisteitä.

 ✔ Heti ylitasoitettavissa ja maalattavissa.

 ✔ Helppo työstää etenkin ikkunoiden nurkissa.

 ✔ 2- tai 3-osainen suojapaperi.

 ✔ Liimapinta koko nauhan leveydellä.

 ✔ Yksi tuote, monta käyttötarkoitusta.
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Pintamateriaali    Polypropyleenikudos (PP)

Höyrynsulkukalvo   Polypropeeni-kopolymeerikalvo

Liima     Vedenkestävä Akrylat Solid -liima

Väri     Musta

Paksuus    0,2 mm

Diffuusiovastus (sd H2O)  0,7 m (DIN EN 1931)

Lämmönkesto    Pitkäaikaisesti -40 °C - +90 °C

Asennuslämpötila   Alkaen -10 °C (Suosit. +10 °C)

Sään kesto    3 kk suojaamattomana

Säilyvyys    24 kk viileässä ja kuivassa

Rullan pituus    30 m

Rullan leveys    8 cm / 12 cm  / 15 cm  / 20 cm

Tartuntapintojen vähimmäisleveydet Höylätty puu 10 mm, muut pinnat 30 mm.

TEKNISET TIEDOT

IKKUNA- JA OVIAUKKOJEN TIIVISTÄMINEN

Karmin ja betonin lämpötilojen pitää olla vähin-
tään +10 °C, jotta liima tarttuisi pysyvästi. Lisäksi 
betonin suhteellinen kosteus saa olla korkeintaan 
95 %.

Alustan kunnostaminen

Liitosnauhan vastepinnat puhdistetaan uretaani-
purseista, betoniliimasta ja muista tartuntaa hei-
kentävistä aineista, kuten esimerkiksi öljystä ja ras-
vasta. Irtonaiset ja huonosti alustassa kiinni olevat 
kerrokset poistetaan ja lopuksi pinnat imuroidaan 
puhtaaksi pölystä. Huokoinen puukuitulevy on aina 
pohjustettava TESCON RP -pohjustusaineella.

Puhtaassa ikkunan karmissa liitosnauhalle riittää 5 
mm:n vastepinta. Katso muiden tartuntapintojen 
vähimmäisleveydet alla olevasta taulukosta. Tes-
tipalan liimaus on suositeltavaa, jos alustan sopi-
vuus aiheuttaa epävarmuutta.

Ikkunapellin alle suositellaan asennettavaksi EXTO-
SEAL ENCORS -butyylinauha suojaamaan aukkojen 
alapuolisia runkorakenteita viistosateilta ja valuma-
vesiltä.

Liitosnauhan asentaminen

CONTEGA  EXO –liitosnauhaa käytetään ikkunoi-
den ja ovien karmien tiivistämiseen ympäröiviin 
ulkopuolisiin puu- ja hirsirakenteisiin. 

Ikkuna-asennuksen yhteydessä liitosnauha asen-
netaan karmin ulkoreunaan ennen ikkunoiden 
asentamista aukkoonsa. Karmin kulmissa nauhaan 
tehdään laskos, jotta nauhalle saadaan työvaraa 
smyykin nurkissa. Laskoksen sopiva pituus on 1,5 
kertaa tilkeraon leveys.

Kun ikkuna on asennettu paikoilleen, liitosnauha 
kiinnitetään rakenteeseen suojapaperia purkaen 
niin, ettei nauhan alle jää ilmataskuja.

Jos ikkunat on jo asennettu, nauha voidaan asen-
taa karmin päälle. Sisänurkan ilmatiiveys voidaan 
varmistaa aukon nurkkiin asennetavalla TESCON 
INCAV -nurkkaliitoskappaleella

Työohjeet ovat ladattavissa myös internetosoittees-
ta  www.tiivistalo.fi 

JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT

TESCON PRIMER RP
Pohjustusaine

CONTEGA SOLIDO SL
Liitosnauha sisäpuolelle

WYFLEXA
Siveltävä tiivistysmassa

TESCON INCAV
Nurkkaliitoskappale
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CONTEGA FIDEN EXO

CONTEGA FIDEN EXO on julkisivujen ja ikkunoiden 
sekä ovien saumojen ulkopuoliseen tiivistämiseen 
tarkoitettu paisuva nauha. 

FIDEN EXO on sadevedenkestävä 600 Pa saakka ja 
diffuusioavoin. Nauha täyttää paloluokat B1 ja P-
NDS 04-218. Nauha täyttää rasitusluokan DIN 18542 
ja on BG1 -yhteensopiva eri rakennusmateriaalien 
kanssa. 

CONTEGA FIDEN EXO joustaa saumojen liikettä 
erinomaisesti. Nauhassa oleva liimaraita mahdollis-
taa nopean asennuksen

TUOTEKUVAUS

Diffuusioavoin liitosnauha ikkunoiden ja ovien karmeihin rakennuksen ulko-
puolelle

KÄYTTÖKOHTEET EDUT

 ✔ Ikkunoiden ja ovien karmit.

 ✔ Betonielementtien saumat.

 ✔ Kuorilaattojen saumat.

 ✔ Peltielementtien saumat.

 ✔ Hirsien saumat ja salvokset.

 ✔ Erittäin säänkestävä.

 ✔ BG1 -laatu.

 ✔ Säänkesto 3 kk.

 ✔ Vähäpäästöinen.

 ✔ Helppo työstää.

 ✔ Täyttää RAL-ikkuna-asennusmääräykset.

 ✔ Sadevesitiivis.

 ✔ Diffuusioavoin.
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TEKNISET TIEDOT

IKKUNA- JA OVIAUKKOJEN TIIVISTÄMINEN

Alustan kunnostaminen

Saumat puhdistetaan pölystä, irtonaisista raken-
nusmateriaaleista ja laastipurseista. Tiivistettävän 
sauman tulisi saman levyinen koko matkalta. Muu-
ratun tiiliseinän sauma suositellaan oikaistavaksi 
ennen nauhan asennusta. 

Jos alusta on märkä, nauha pitää tukea kiiloilla 
laajentumisen ajaksi. 

Lämpiminä vuodenaikoina nauhoja kannattaa 
säilyttää viileässä, jotta nauha paisuisi hitaammin 
asennusvaiheessa. 

Liitosnauhan asentaminen

Sauman leveys mitataan ja saumaan sopiva nau-
ha valitaan taulukosta.

Nauha leikataan pidemmäksi kuin sauma. Nau-
han mittaa jatketaan noin 10 mm jokaista metriä 
kohden. Nauha jätetään saumaan nähden pidem-
mäksi aukon nurkissa, jolloin varmistetaan tiivis 
puskusauma. 

Julkisivuissa ja pystysaumoissa nauhan asennus 
aloitetaan alhaalta. Jotta nauha ei painuisi liikaa, 
se asennetaan 2 - 3 mm:n etäisyydelle tiivistettä-
vän sauman ulkopinnasta. 

Nauhan päälle voi tasoittaa ja maalata.

Työohjeet ovat ladattavissa myös internetosoittees-
ta  www.tiivistalo.fi 

Pintamateriaali    Polymeeri-impregnoitu polyuretaanivaahto

Väri     Musta

Diffuusiovastus (sd H2O)  0,5 m (DIN EN 1931)

Paloluokka     B1, P-NDS 04-218 (DIN 4102)

Ilmanläpäisevyys   a < 0,1 m3  / [h . m . (daPa)n] (EN1026)

Sadevesitiiveys     > 600 Pa (EN 1027)

Säänkestävyys     Täyttää vaatimukset (DIN 18542)

Yhteensopivuus   BG1 -yhteensopiva yleisimpien materiaalien kanssa

Lämmönkesto    Pitkäaikaisesti -30 °C - +90 °C

Asennuslämpötila   Alkaen +1 °C

Säilyvyys    12 kk

Säilytys     Viileässä, kuivassa ja auringon valolta suojattuna

Rullan pituus    2,6 - 10 m nauhan paksuudesta riippuen

Rullan leveys    10 - 20 mm

Tiivistettävän sauman leveys  2 - 18 mm

JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT

CONTEGA SOLIDO SL
Liitosnauha sisäpuolelle

CONTEGA SOLIDO EXO
Liitosnauha ulkopuolelle
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EXTOSEAL ENCORS

EXTOSEAL ENCORS on butyylinen liitosnauha raken-
nusosien liittymien tiivistämiseen ja suojaamiseen 
sadevedeltä ja tuulelta. Nauha on erittäin veny-
vä ja se mukautuu tiiviisti alustaansa kiinni eikä 
palaudu alkuperäiseen muotoonsa. Nauhassa on 
modifioitu akrylaattiliima, joka takaa liitosnauhan 
erinomaisen kiinnittymisen alustaansa. 

Extoseal Encors -liitosnauhaa toimitetaan useilla 
eri leveyksillä. Nauhassa on leveydestä riippuen 
joko kaksi- tai kolmeosainen suojapaperi liimapin-
nan päällä, joten sillä voidaan tehdä tarkkojakin 
tiivistyksiä. Venyvyytensä johdosta Extoseal Encors 
kiinnittyy nurkkiin ja muihin hankaliin paikkoihin 
erinomaisesti. 

EXTOSEAL ENCORS soveltuu erinomaisesti esimer-
kiksi ikkunapeltien alle suojaamaan aukkojen 
alapuolisia runkorakenteita viistosateilta ja valuma-
vesiltä niin rakennusaikana kuin jälkeenkin päin. 

TUOTEKUVAUS

Diffuusiotiivis venyvä butyyliliitosnauha rakennusosien liittymiin 

KÄYTTÖKOHTEET

EDUT

 ✔ Ikkuna- ja ovipeltien alle.

 ✔ Bitumoidut kattolevyt.

 ✔ Läpiviennit kattolevyissä.

 ✔ Apukarmien saumat.

 ✔ Sileät ja tiiviit tasoitepinnat.

 ✔ Maalatut pinnat.

 ✔ Sileät betonipinnat.

 ✔ Harkko- ja tiilirakenteet.

 ✔ Kipsi- ja rakennuslevyt.

 ✔ Puu-, muovi- ja metallipinnoille.

 ✔ Tiivistää naulan ja ruuvinreiät.

 ✔ Sandwich-peltielementtien pystysaumat.

 ✔ Pitkäikäiseksi todettu vedenkestävä liima.

 ✔ Erittäin venyvä materiaali. 

 ✔ Venytyksen jälkeinen palautumien vähäistä.

 ✔ Suojaa rakenteita rakennusaikana. 

 ✔ Varmistaa rakenteiden toimivuuden. 

 ✔ Säänkesto 3 kk suojaamattomana.

 ✔ Ei sisällä haitallisia haihtuvia yhdisteitä.

 ✔ Sadeveden- ja tuulenpitävä.

 ✔ Hitsautuu lämmön vaikutuksesta.

 ✔ Helppo työstää.

 ✔ 2- tai 3-osainen suojapaperi.

 ✔ Liimapinta koko nauhan leveydellä. 

 ✔ Merkkiainekaasutiivis.

 ✔ Yksi nauha, monta käyttötarkoitusta.

 ✔ Toimii myös alhaisemmissa lämpötiloissa.
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Pintamateriaali    Venyvä polyetyleenikalvo (PE)

Liima     Butyylikumi, modifioitu akrylaattiliima  

Väri      Harmaa butyylikumi,  musta pintakalvo

Diffuusiovastus (Sd arvo)  >100 m (DIN EN 1931)

Paksuus    n. 1,1 mm (DIN EN1849-2)

Säänkesto     3 kk suojaamattomana

Työskentelylämpötila    Alkaen -10 °C - +35 °C

Lämpötilankesto    Pitkäaikaisesti -20 °C - +80 °C

Rullan pituus     20 m 

Rullan leveys     10 cm / 15 cm / 20 cm / 30 cm

Säilytys      Viileässä ja kuivassa

TEKNISET TIEDOT

LIITOSNAUHAN ASENTAMINEN

Puun ja betonin lämpötilojen pitää olla vähintään 
+10 °C, jotta liima tarttuisi pysyvästi. Lisäksi betonin 
suhteellinen kosteus saa olla korkeintaan 95 %.

Alustan kunnostaminen

Liitosnauhan vastepinnat puhdistetaan uretaa-
nipurseista, betoniliimasta ja muista tartuntaa 
heikentävistä aineista, kuten esimerkiksi öljystä 
ja rasvasta. Irtonaiset ja huonosti alustassa kiinni 
olevat kerrokset poistetaan ja lopuksi pinnat pyyhi-
tään puhtaaksi pölystä.

Sileät ja huokoiset alustat suositellaan pohjustetta-
vaksi TESCON PRIMER RP -pohjustusaineella. Bitu-
moitujen kattolevyjen saumat on aina pohjustetta-
va ennen liitosnauhan kiinnittämistä.

Testipalan liimaus on suositeltavaa, jos alustan 
sopivuus aiheuttaa epävarmuutta.

Liitosnauhan asentaminen

EXTOSEAL ENCORS on venyvä butyylikuminen liitos-
nauha, joka mukautuu tiiviisti alustaansa kiinni eikä 
palaudu alkuperäiseen muotoonsa.

Vedenkestävä modifioitu Akrylat Solid -liima tarttuu 
myös hieman kosteille, viileille ja huokoisille alustoil-
le. 

Nauha leikataan sopivan pituiseksi ja asetellaan 
paikoilleen. Kapein suojapaperi irrotetaan niin, että 
nauhan liimapinta saadaan näkyviin. Nauha hiero-
taan tiiviisti alustaansa kiinni suojapaperia samalla 
purkaen. Muut suojapaperit irrotetaan samalla 
tavalla. 

Työohjeet ovat ladattavissa myös internetosoittees-
ta  www.tiivistalo.fi 

JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT

TESCON PRIMER RP
Pohjustusaine
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TESCON INCAV

TESCON INCAV on käyttövalmis ilmatiivis sisänurkan 
tiivistyskappale. Joustavasta kankaasta valmistettu 
Incav on optimaalinen myös muihin kuin 90 asteen 
kulmiin. Nurkkapala voidaan yhdellä leikkauksella 
tehdä sopivan levyiseksi. 

TESCON INCAV soveltuu erinomaisesti esimerkiksi 
lattian ja seinän liittymän sisänurkan tiivistykseen 
sekä ikkunan ja oven karmin sisänurkan tiivistyk-
seen. 

Tiivistyskappaleessa on vesitiivis pitkäaikaistestattu 
Akrylat Solid -liima. Soveltuu myös ulkokäyttöön. 
Täyttää DIN 4108-7 normin.

TUOTEKUVAUS

Ilmatiivis liimattava sisänurkan tiivistyskappale 

KÄYTTÖKOHTEETEDUT

 ✔ Kipsi- ja rakennuslevyt.

 ✔ Sileät ja tiiviit tasoitepinnat.

 ✔ Maalatut pinnat.

 ✔ Sileät betonipinnat.

 ✔ Puu-, muovi- ja metallipinnat.

 ✔ Tiivistää hankalasti tiivistettävän sisänurkan.

 ✔ Vedenkestävä Akrylat Solid -liima.

 ✔ Voi leikata sopivaksi puukolla tai saksilla.

 ✔ Voi kääntää niin, että liima on sisäpuolella.

 ✔ Joustava pintamateriaali.

 ✔ Säänkesto 6 kk.

 ✔ Vähäpäästöinen 

 ✔ Ylitasoitettavissa 
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Pintamateriaali    Polypropyleenikudos (PP)

Liima     Vedenkestävä Akrylat Solid -liima 

Väri      Sininen 

Sivun pituus     60 mm 

Paksuus    0,5 mm 

Säänkesto     6 kk suojaamattomana

Työskentelylämpötila    Alkaen -10 °C (suosit. +10 °C)

Lämpötilankesto    Pitkäaikaisesti -40 °C - +90 °C

Säilytys      Viileässä ja kuivassa

Tartuntapintojen vähimmäisleveydet Höylätty puu 10 mm, muut pinnat 30 mm.

Pakkauskoot:

Tuotenumero  EAN    Kpl / pkt

14759   4026639147592  20

TEKNISET TIEDOT

KARMIN SISÄNURKAN TIIVISTÄMINEN

Puun ja betonin lämpötilojen pitää olla vähintään 
+10 °C, jotta liima tarttuisi pysyvästi. Lisäksi betonin 
suhteellinen kosteus saa olla korkeintaan 95 %.

Alustan kunnostaminen

Liitoskappaleen vastepinnat puhdistetaan ure-
taanipurseista, betoniliimasta ja muista tartuntaa 
heikentävistä aineista, kuten esimerkiksi öljystä 
ja rasvasta. Irtonaiset ja huonosti alustassa kiinni 
olevat kerrokset poistetaan ja lopuksi pinnat imuroi-
daan puhtaaksi pölystä.

Suuremmat kolot tasoitetaan ennen liitoskappa-
leen asentamista. Sileät ja huokoiset alustat poh-
justetaan TESCON PRIMER RP -pohjustusaineella. 
Tiivistettävän sisänurkan kulmaan on lisäksi asen-
nettava WYFLEXA -tiivistysmassa varmistamaan 
tiiveyttä.

Katso tartuntapintojen vähimmäisleveydet alla ole-
vasta taulukosta. Testipalan liimaus on suositelta-
vaa, jos alustan sopivuus aiheuttaa epävarmuutta. 
Kappale kannattaa lisäksi leikata niin, että se jää 
tulevan pielilistan alle.

Liitoskappaleen asentaminen

Karmin päälle liimattaessa otetaan ensin mitta 
ikkunasmyykin pohjasta karmin päälle ja liitoskap-
pale leikataan mitan mukaan sopivaksi. Kannattaa 
kuitenkin huomioida, että liitoskappaleen vastepin-
ta on karmissa vähintään 10 mm leveä ja että kap-
pale jää tulevan pielilistan alle. Leikkaus tehdään 
kuvan mukaisesti.  

Karmiin liimattavalta osalta poistetaan suojapaperi 
ja liitoskappale hierretään karmiin kiinni. Tämän 
jälkeen poistetaan smyykiin tulevien pintojen suoja-
paperit ja liitoskappale hierretään tiiviisti ja rypyttö-
mästi kiinni alustaansa. 

Pitkät sivut tiivistetään Contega SOLIDO SL -liitos-
nauhalla. Jos nauha jää irti alustasta, rako tiiviste-
tään WYFLEXA -tiivistysmassalla. Tiivistyskappaleen 
voi peittää tasoittamalla, maalaamalla tai listalla.

Työohjeet ovat ladattavissa myös internetosoittees-
ta  www.tiivistalo.fi 

JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT

TESCON PRIMER RP
Pohjustusaine

WYFLEXA
Siveltävä tiivistysmassa
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TESCON INVEX

TESCON INVEX on käyttövalmis ilmatiivis ulkonurkki-
en tiivistysteippi. Se sopii esimerkiksi höyrynsulkujen 
laskostusten tiivistämiseen rakennuksen ulkonur-
kissa ja läpivientipalkkien tiivistämiseen höyrynsul-
kuun. 

Joustavasta kankaasta valmistettu teippi sopii 
myös jo asennettujen kaapeleiden ja putkien läpi-
vientien tiivistämiseen. 

Tiivistyskappaleessa on vesitiivis pitkäaikaistestattu 
Akrylat Solid -liima. Soveltuu myös ulkokäyttöön. 
Täyttää DIN 4108-7 normin.

TUOTEKUVAUS

Ilmatiivis liimattava ulkonurkan tiivistyskappale 

KÄYTTÖKOHTEETEDUT

 ✔ Höyrynsulkujen laskostukset ulkonurkissa.

 ✔ Ikkunoiden ja ovien pielet.

 ✔ Kipsi- ja rakennuslevyt.

 ✔ Sileät ja tiiviit tasoitepinnat.

 ✔ Maalatut pinnat.

 ✔ Sileät betonipinnat.

 ✔ Puu-, muovi- ja metallipinnat.

 ✔ Vedenkestävä Akrylat Solid -liima.

 ✔ Joustava pintamateriaali.

 ✔ Säänkesto 6 kk.

 ✔ Vähäpäästöinen 

 ✔ Ylitasoitettavissa 
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Pintamateriaali    Polypropyleenikudos (PP)

Liima     Vedenkestävä Akrylat Solid -liima 

Väri      Sininen 

Sivun pituus     60 mm 

Paksuus    0,5 mm 

Säänkesto     6 kk suojaamattomana

Työskentelylämpötila    Alkaen -10 °C (suosit. +10 °C)

Lämpötilankesto    Pitkäaikaisesti -40 °C - +90 °C

Säilytys      Viileässä ja kuivassa

Tartuntapintojen vähimmäisleveydet Höylätty puu 10 mm, muut pinnat 30 mm.

Pakkauskoot:

Tuotenumero  EAN    Kpl / pkt

14759   4026639147592  20

TEKNISET TIEDOT

LIITOSKAPPALEEN ASENTAMINEN

Puun ja betonin lämpötilojen pitää olla vähintään 
+10 °C, jotta liima tarttuisi pysyvästi. Lisäksi betonin 
suhteellinen kosteus saa olla korkeintaan 95 %.

Alustan kunnostaminen

Liitoskappaleen vastepinnat puhdistetaan ure-
taanipurseista, betoniliimasta ja muista tartuntaa 
heikentävistä aineista, kuten esimerkiksi öljystä 
ja rasvasta. Irtonaiset ja huonosti alustassa kiinni 
olevat kerrokset poistetaan ja lopuksi pinnat imuroi-
daan puhtaaksi pölystä.

Suuremmat kolot tasoitetaan ennen liitoskappa-
leen asentamista. Sileät ja huokoiset alustat poh-
justetaan TESCON PRIMER RP -pohjustusaineella. 

Katso tartuntapintojen vähimmäisleveydet alla ole-
vasta taulukosta. Testipalan liimaus on suositelta-
vaa, jos alustan sopivuus aiheuttaa epävarmuutta.

Ikkunan ulkonurkan tiivistäminen

Smyykiin liimattavasta liitoskappaleen osasta 
poistetaan suojapaperi ja liitoskappale hierretään 
smyykiin kiinni. Toinen suojapaperi poistetaan ja 
liitoskappale hierretään tiiviisti ja rypyttömästi kiinni 
alustaansa.

Läpivientipalkin tiivistäminen

Liitoskappale kiinnitetään ensin palkin kulmaan ja 
sitten seinään. Sama toistetaan jokaisessa palkin 
kulmassa. Lopuksi palkin sivut tiivistetään seinään 
TESCON No.1- tai TESCON VANA -tiivistysteipillä.

Asennettujen kaapeleiden tiivistäminen

Kaapelin ympärille tulevasta liitoskappaleen osasta 
poistetaan suojapaperi ja liitoskappale puristetaan 
tiukasti kaapelin ympärille. Toinen suojapaperi pois-
tetaan ja liitoskappale hierretään kiinni seinään. 

Työohjeet ovat ladattavissa myös internetosoittees-
ta  www.tiivistalo.fi 

JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT

TESCON PRIMER RP
Pohjustusaine

WYFLEXA
Siveltävä tiivistysmassa

TESCON VANA ja TESCON No.1
Tiivistysteipit
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TESCON No.1

TESCON No.1 on venyvä kangaspintainen yleisteip-
pi rakennuksen sisä- ja ulkopuolelle. Teipissä on 
vedenkestävä ja pitkäikäiseksi todettu liima. 

Akrylat Solid -liimaa testattiin Kasselin yliopistossa 
700 vuorokauden ajan olosuhteissa, jossa ilman 
lämpötila oli +60 °C ja suhteellinen ilmankosteus 
80 %. Testausolosuhteet vastaavat normaalioloissa 
n. 100 vuoden ajanjaksoa. Kaikki testatut Akrylat 
Solid -liimaa sisältävät tuotteet suoriutuivat testistä 
hyväksytysti niin, ettei niiden pitävyyden todettu 
heikentyneen merkittävästi testijakson aikana. 
Tescon No.1 on lisäksi emissiotestattu ja todettu 
vähäpäästöiseksi.

TESCON No.1 soveltuu erinomaisesti esimerkiksi 
Pro Clima Intello-höyrynsulkukankaiden ja Solitex-
kankaiden saumojen tiivistämiseen. Se sopii myös 
edellä mainittujen kankaiden liittämiseen ympä-
röiviin puu-, harkko- ja betonipintoihin. 

Venyvyytensä ansiosta teippi on helppo asentaa 
myös hankaliin paikkoihin. Teipin päälle voi tasoit-
taa ja maalata. 

TUOTEKUVAUS

Venyvä yleisteippi  sisä- ja ulkopuolelle  

KÄYTTÖKOHTEETEDUT

 ✔ Kipsi- ja rakennuslevyt.

 ✔ Tuulensuojalevyt ja -kankaat.

 ✔ Sileät ja tiiviit tasoitepinnat.

 ✔ Maalatut pinnat.

 ✔ Sileät betonipinnat.

 ✔ Puu-, muovi- ja metallipinnat.

 ✔ Pro Clima INTELLO- ja SOLITEX-kankaat.

 ✔ Aluskatteet.

 ✔ Pitkäikäiseksi todettu Akrylat Solid -liima.

 ✔ 100 vuoden oletettu käyttöikä.

 ✔ Säänkesto 3 kk suojaamattomana.

 ✔ Vähäpäästöinen.

 ✔ Ylitasoitettavissa.

 ✔ Yksi tuote sekä sisä- että ulkopuolelle.

 ✔ Useita eri leveyksiä.

 ✔ Venyy jopa 50 %. 
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Pintamateriaali    Perforoitu polyetyleenikudos (PE) 

Liima     Vedenkestävä Akrylat Solid -liima 

Väri      Sininen 

Säänkesto     3 kk suojaamattomana

Työskentelylämpötila    Alkaen -10 °C (suosit. +10 °C)

Lämpötilankesto    Pitkäaikaisesti -40 °C - +90 °C

Säilytys      Viileässä ja kuivassa

Rullan pituus     30 m 

Rullanleveys    50 mm / 150 mm

Tartuntapintojen vähimmäisleveydet Höylätty puu 10 mm, muut pinnat 30 mm.

TEKNISET TIEDOT

TIIVISTYSTEIPIN ASENTAMINEN

Puun ja betonin lämpötilojen pitää olla vähintään 
+10 °C, jotta liima tarttuisi pysyvästi. Lisäksi betonin 
suhteellinen kosteus saa olla korkeintaan 95 %.

Alustan kunnostaminen

Tiivistysteipin vastepinnat puhdistetaan uretaa-
nipurseista, betoniliimasta ja muista tartuntaa 
heikentävistä aineista, kuten esimerkiksi öljystä 
ja rasvasta. Irtonaiset ja huonosti alustassa kiinni 
olevat kerrokset poistetaan ja lopuksi pinnat pyyhi-
tään puhtaaksi pölystä.

Suuremmat kolot tasoitetaan ennen tiivistysteipin 
asentamista. Sileät ja huokoiset alustat, kuten 
esimerkiksi puukuitulevyt, pohjustetaan TESCON 
PRIMER RP -pohjustusaineella.

Katso tartuntapintojen vähimmäisleveydet alla ole-
vasta taulukosta. Testipalan liimaus on suositelta-
vaa, jos alustan sopivuus aiheuttaa epävarmuutta.

Tiivistysteipin asentaminen

TESCON No.1 -tiivistysteippi puretaan rullalta suo-
japaperia purkaen ja asennetaan alustaansa niin, 
että tiivistettävä sauma kulkee teipin keskikohdalla. 
Teippi hierretään tiukasti alustaansa kiinni ja kat-
kaistaan repäisemällä. 

Höyrysulkujen limityksiä tiivistettäessä liitossauma 
varmistetaan koolauksella lämmöneristeen painon 
aiheuttaman paineen takia. Ilma-, tuuli- ja sadeve-
sitiiviit liitokset saavutetaan vain, jos teippi asen-
netaan huolellisesti ja rypyttömästi liitossauman 
päälle.

Tiivistysteipin voi peittää tasoittamalla, maalaamal-
la tai listalla.

Työohjeet ovat ladattavissa myös internetosoittees-
ta  www.tiivistalo.fi 

JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT

TESCON PRIMER RP
Pohjustusaine

SOLITEX
Ilmatiiveyskankaat

INTELLO
Höyrynsulkukankaat
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TESCON VANA

TESCON VANA on venymätön kangaspintainen 
yleisteippi rakennuksen sisä- ja ulkopuolelle. Teipis-
sä on vedenkestävä ja pitkäikäiseksi todettu liima. 

Akrylat Solid -liimaa testattiin Kasselin yliopistossa 
700 vuorokauden ajan olosuhteissa, jossa ilman 
lämpötila oli +60 °C ja suhteellinen ilmankosteus 
80 %. Testausolosuhteet vastaavat normaalioloissa 
n. 100 vuoden ajanjaksoa. Kaikki testatut Akrylat 
Solid -liimaa sisältävät tuotteet suoriutuivat testistä 
hyväksytysti niin, ettei niiden pitävyyden todettu 
heikentyneen merkittävästi testijakson aikana. 
Tescon Vana on lisäksi emissiotestattu ja todettu 
vähäpäästöiseksi.

Soveltuu erinomaisesti esimerkiksi tuulensuoja-
levyjen, -kankaiden ja -villojen tiivistämiseen RIL 
107-2012 mukaan. TESCON VANA soveltuu myös 
pinnoitettujen uretaanilevyjen tiivistämiseen sisällä 
ja ulkona.

Teipin päälle voi tasoittaa ja maalata. 

TUOTEKUVAUS

Venymätön tuulensuoja- ja yleisteippi  

KÄYTTÖKOHTEETEDUT

 ✔ Kipsi- ja rakennuslevyt.

 ✔ Tuulensuojalevyt ja -kankaat.

 ✔ Sileät ja tiiviit tasoitepinnat.

 ✔ Maalatut pinnat.

 ✔ Sileät betonipinnat.

 ✔ Puu-, muovi- ja metallipinnat.

 ✔ Pro Clima INTELLO- ja SOLITEX-kankaat.

 ✔ SPU-levyt.

 ✔ Aluskatteet.

 ✔ Pitkäikäiseksi todettu Akrylat Solid -liima.

 ✔ 100 vuoden oletettu käyttöikä.

 ✔ Säänkesto 6 kk suojaamattomana.

 ✔ Vähäpäästöinen.

 ✔ Ylitasoitettavissa.

 ✔ Yksi tuote sekä sisä- että ulkopuolelle.

 ✔ Useita eri leveyksiä. 
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Pintamateriaali    Polypropyleenikudos (PP)

Liima     Vedenkestävä Akrylat Solid -liima 

Väri      Sininen 

Säänkesto     6 kk suojaamattomana

Työskentelylämpötila    Alkaen -10 °C (suosit. +10 °C)

Lämpötilankesto    Pitkäaikaisesti -40 °C - +90 °C

Rullan pituus     30 m 

Rullanleveys    60 mm / 75 mm / 100 mm / 150 mm / 200 mm

Säilytys      Viileässä ja kuivassa

Tartuntapintojen vähimmäisleveydet Höylätty puu 10 mm, muut pinnat 30 mm.

TEKNISET TIEDOT

TIIVISTYSTEIPIN ASENTAMINEN

Puun ja betonin lämpötilojen pitää olla vähintään 
+10 °C, jotta liima tarttuisi pysyvästi. Lisäksi betonin 
suhteellinen kosteus saa olla korkeintaan 95 %.

Alustan kunnostaminen

Tiivistysteipin vastepinnat puhdistetaan uretaa-
nipurseista, betoniliimasta ja muista tartuntaa 
heikentävistä aineista, kuten esimerkiksi öljystä 
ja rasvasta. Irtonaiset ja huonosti alustassa kiinni 
olevat kerrokset poistetaan ja lopuksi pinnat pyyhi-
tään puhtaaksi pölystä.

Suuremmat kolot tasoitetaan ennen tiivistysteipin 
asentamista. Sileät ja huokoiset alustat, kuten 
esimerkiksi puukuitulevyt, pohjustetaan TESCON 
PRIMER RP -pohjustusaineella. 

Katso tartuntapintojen vähimmäisleveydet alla ole-
vasta taulukosta. Testipalan liimaus on suositelta-
vaa, jos alustan sopivuus aiheuttaa epävarmuutta.

Tiivistysteipin asentaminen

TESCON VANA -tiivistysteippi puretaan rullalta 
suojapaperia purkaen ja asennetaan alustaansa 
niin, että tiivistettävä sauma kulkee teipin keskikoh-
dalla. Teippi hierretään tiukasti alustaansa kiinni ja 
katkaistaan repäisemällä. 

Höyrysulkujen limityksiä tiivistettäessä liitossauma 
varmistetaan koolauksella lämmöneristeen painon 
aiheuttaman paineen takia. Ilma-, tuuli- ja sadeve-
sitiiviit liitokset saavutetaan vain, jos teippi asen-
netaan huolellisesti ja rypyttömästi liitossauman 
päälle.

Tiivistysteipin voi peittää tasoittamalla, maalaamal-
la tai listalla.

Työohjeet ovat ladattavissa myös internetosoittees-
ta  www.tiivistalo.fi 

JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT

TESCON PRIMER RP
Pohjustusaine

SOLITEX MENTO
Aluskatteet

SOLITEX FRONTA WA
Tuulensuojakankaat
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WYFLEXA

WYFLEXA-tiivistysmassa on tarkoitettu liitosten ja 
läpivientien tiivistämiseen rakennuksen sisä– ja ul-
kopuolella. WYFLEXA on myös erinomainen pohjus-
tusaine Pro Clima -liitosnauhoille ja -tiivistysteipeille. 

WYFLEXA tarttuu kaikkiin rakennuksilla yleisesti 
käytettäviin materiaaleihin ja imeytyy syvälle alus-
taansa. WYFLEXA on myös sadevesitiivis ja siinä on 
kosteuden mukaan muuttuva Sd-arvo. 

WYFLEXA-tiivistysmassa on helppo levittää pensse-
lillä ja se kuivuu nopeasti. Tiivistysmassan päälle voi 
tasoittaa.

TUOTEKUVAUS

Siveltävä tiivistysmassa vaativien kohteiden tiivistämiseen uudis- ja korjausra-
kentamisessa

KÄYTTÖKOHTEETEDUT

 ✔ Ala-ja yläpohjan liittymät

 ✔ Höyrynsulun liittymät kivi- ja betonirakenteisiin

 ✔ Sileät ja tiiviit tasoitepinnat

 ✔ Maalatut pinnat 

 ✔ Sileät betonipinnat

 ✔ Harkko- ja tiilirakenteet

 ✔ Kipsi- ja rakennuslevyt

 ✔ Puu-, muovi- ja metallipinnat

 ✔ Ikkuna- ja oviaukkojen sisänurkat.

 ✔ Tarttuu kaikkiin tavallisimpiin pintoihin.

 ✔ Imeytyy syvälle alustaansa.

 ✔ Valmista levitettäväksi pensselillä.

 ✔ Tiivistää pysyvästi 

 ✔ Lyhyt kuivumisaika.

 ✔ Ei sisällä liuottimia eikä pehmentimiä.

 ✔ Ei sisällä haihtuvia haitallisia yhdisteitä.

 ✔ Kosteuden mukaan muuttuva Sd-arvo. 

 ✔ Ylitasoitettavissa
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Materiaali    Akryylihappo-kopolymeeridispersio

Väri      Vihreä

Diffuusiovastus (Sd arvo)  0,08 - 2 m (DIN EN ISO 12572)

Neliöpaino    n. 750 g / m2 (kuivana) 

Säänkesto     3 kk (kuivuneena)

Työskentelylämpötila    0 °C - +50 °C

Lämpötilankesto    Pitkäaikaisesti -20 °C - +100 °C

Kosteudenkestävyys    Kyllä 

Vesipatsas    > 2.000 mm

Riittoisuuus    n. 1,1 m2 / litra (alustasta riippuen)

Kuivuminen    n. 2,5 - 3,5 h (20 °C, RH = 60 %) 

Säilytys     Alkaen -10 °C, viileässä ja kuivassa

TEKNISET TIEDOT

TIIVISTYSMASSAN ASENTAMINEN

Alustan kunnostaminen

Liimattavat alustat puhdistetaan pölystä, uretaa-
nipurseista, betoniliimasta ja muista tartuntaa hei-
kentävistä aineista kuten öljystä ja rasvasta. Alusta 
puhdistetaan huolellisesti ja kaikki irtonaiset ja huo-
nosti alustassa kiinni olevat kerrokset poistetaan.

Tiivistysmassalla voidaan täyttää pienet epätasai-
suudet alustassa, mutta suuremmat kolot suositel-
laan tasoitettavaksi sileäksi pinnaksi ennen Wyfle-
xan asentamista. 

Lopuksi pinnat imuroidaan puhtaaksi pölystä ja 
puhtaiksi jätettävät pinnat suojataan suojateipil-
lä. Suojateippi poistetaan heti kun liimamassa on 
kuivunut.

Tiivistysmassan levittäminen

Alustan pohjustustöiden jälkeen Wyflexa–tiivistys-
massa levitetään alustaansa joko pensselillä 3 
litran purkista tai pursottimella 310 ml tuubista. 
Levittämisen jälkeen tiivistysmassa sivellään pens-
selillä tiivistettäville pinnoille. Kolojen kohdalla tiive-
ys varmistetaan sivelemällä tiivistysmassaa myös 
liitosnauhan päälle tiivistettävän sauman yli. 

Kun tiivistysmassa on kuivunut, liitosnauha voidaan 
asentaa. Ilmatiiveyden varmistamiseksi liitosnauho-
jen reunat, rakenteiden liitokset ja -nurkat voidaan 
sivellä tiivistysmassalla vielä kertaalleen liitosnau-
han asentamisen jälkeen.

Suojakäsineiden ja -lasien käyttö on ainetta käsi-
teltäessä suositeltavaa. Jos ainetta joutuu iholle 
tai silmiin, se huuhdellaan pois runsaalla vedellä. 
Työvälineet pestään vedellä. 

Työohjeet ovat ladattavissa myös internetosoittees-
ta  www.tiivistalo.fi 

JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT

CONTEGA SOLIDO SL
Liitosnauha sisäpuolelle

CONTEGA SOLIDO EXO
Liitosnauha ulkopuolelle

TESCON VANA
Tiivistysteippi

EXTOSEAL ENCORS
Butyylinauha
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TESCON PRIMER RP

TESCON PRIMER RP -pohjustusaine soveltuu erin-
omaisesti liitosnauhojen ja tiivistysteippien vaste-
pintojen pohjustamiseen. Se imeytyy syvälle alus-
taansa ja mahdollistaa erinomaisen tarttuvuuden. 

Diffuusioavoimilla ja huokoisilla alustoilla CONTE-
GA-liitosnauhat ja TESCON-tiivistysteipit voidaan 
liimata suoraan märän pohjustusaineen päälle.

Työskentelylämpötila alkaen -10 °C.

TUOTEKUVAUS

Liuotteeton pohjustusaine liitosnauhojen tarttuvuuden parantamiseen  

KÄYTTÖKOHTEETEDUT

 ✔ Puukuitulevyt.

 ✔ Bitumoidut tuulensuoja- ja kattolevyt.

 ✔ Kivi- ja betonirakenteet.

 ✔ Sileät ja tiiviit tasoitepinnat.

 ✔ Maalatut pinnat.

 ✔ Sileät betonipinnat.

 ✔ Harkko- ja tiilirakenteet.

 ✔ Kipsi- ja rakennuslevyt.

 ✔ Puu-, muovi- ja metallipinnat.

 ✔ Ei vaadi kuivumisaikaa huokoisilla alustoilla.

 ✔ Imeytyy syvälle alustaan.

 ✔ Voi käyttää myös kosteilla pinnoilla.

 ✔ Voi levittää myös pakkasella.

 ✔ Ei sisällä liuotinaineita.

 ✔ Ei sisällä haihtuvia haitallisia yhdisteitä.

 ✔ Erinomainen vastepinta kaikille Pro Clima 

-liitosnauhoille ja -teipeille.
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Materiaali    Akryyli-kopolymeeri 

Väri      Märkänä valkoinen, kuivana kirkas

Säänkesto     3 kk (kuivuneena)

Työskentelylämpötila    -10 °C - +45 °C

Lämpötilankesto    Pitkäaikaisesti -40 °C - +90 °C

Riittoisuuus    n. 4,5 m2 / litra (alustasta riippuen)

Säilytys      Viileässä ja kuivassa

TEKNISET TIEDOT

POHJUSTUSAINEEN ASENTAMINEN

Alustan kunnostaminen

Pohjustettavat alustat puhdistetaan pölystä, ure-
taanipurseista, betoniliimasta ja muista tartuntaa 
heikentävistä aineista kuten öljystä ja rasvasta. 
Alusta puhdistetaan huolellisesti ja kaikki irtonaiset 
ja huonosti alustassa kiinni olevat kerrokset poiste-
taan. Lopuksi pinnat imuroidaan puhtaaksi pölystä.

Pohjustusainetta ei saa levittää jäätyneelle tai mä-
rälle alustalle. Diffuusioavoimet ja huokoiset alustat, 
kuten esimerkiksi puukuitulevyt, saavat olla hieman 
kosteita ilman, että pohjustusaineen tartunta heik-
kenee.

Pohjustusaineen levittäminen

Tescon Primer RP -pohjustusaine on ravistettava tai 
sekoitettava huolellisesti ennen käyttöä. Aine levite-
tään alustaansa pensselillä. Käytön jälkeen purkki 
suljetaan huolellisesti. 

Tescon No.1 ja Tescon Vana -tiivistysteipit sekä 
Contega-liitosnauhat voidaan asentaa diffuu-
sioavoimille ja huokoisille alustoille, kuten esimer-
kiksi puukuitulevyille, ilman kuivumisaikaa suoraan 
märän pohjusteen päälle. Lopullinen tartuntalujuus 
saavutetaan kuitenkin vasta pohjustusaineen 
kuivuttua. Kuivumisen ajaksi liitosnauhat ja teipit on 
suojattava sadevedeltä.

Muilla pinnoilla ja diffuusiotiiviitä liitosnauhoja käy-
tettäessä pohjusteen on annettava kuivua ennen 
liitosnauhan asennusta. 

Työohjeet ovat ladattavissa myös internetosoittees-
ta  www.tiivistalo.fi 

JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT

CONTEGA SOLIDO SL ja SOLIDO EXO
Liitosnauhat sisä- ja ulkopuolelle

TESCON VANA ja TESCON No.1
Tiivistysteipit

EXTOSEAL ENCORS
Butyylinauha
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ORCON F

ORCON F on tiivistysliima, joka sopii kaikkien  pro 
clima -höyrynsulkujen, -aluskatteiden ja -tuulen-
suojakankaiden tiivistämiseen toisiinsa ja sileille tai 
rosoisille pinnoille. ORCON F tarttuu myös mineraa-
lisiin pintoihin.

Tiivistysliimaa suositellaan käytettäväksi ilmatiivey-
den varmistamiseen kaikissa hankalissa asennus-
paikoissa, kuten esimerkiksi rakennuksen nurkissa 
ja höyrynsulun laskoksissa.

ORCON F ei sovellu pohjustamattomille metalli-
pinnoille tiivistämiseen. Käytä metallipinnoilla pro 
clima -teippejä.

TUOTEKUVAUS

Tiivistysliima pro clima -kankaiden tiivistämiseen toisiinsa ja rosoisille pin-
noille  

KÄYTTÖKOHTEETEDUT

 ✔ Betonipinnat.

 ✔ Kevytsorapinnat.

 ✔ Puupinnat.

 ✔ Höyrynsulkujen tiivistämiseen hankalissa 

paikoissa, kuten esimerkiksi nurkissa ja laskoksissa.

 ✔ Tarttuu ja pysyy hyvin myös huokoisilla alustoilla.

 ✔ Ei sisällä haihtuvia haitallisia yhdisteitä.
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Materiaali    Akryyli-kopolymeeri 

Väri      Vaalean vihreä

Työskentelylämpötila    -10 °C - +50 °C

Lämpötilankesto    Pitkäaikaisesti -20 °C - +80 °C

Riittoisuuus    20 m / 310 ml:n tuubi (4 mm:n palko)

Pakkasenkesto    Lyhytaikaisesti -20 °C saakka

Tilavuus    310 ml:n tuubi / 600 ml:n pussi

Säilyvyys    24 kk viileässä ja kuivassa

TEKNISET TIEDOT

TIIVISTYSLIIMAN ASENTAMINEN

Alustan kunnostaminen

Vastepinnat puhdistetaan pölystä, uretaanipurseis-
ta, betoniliimasta ja muista tartuntaa heikentävistä 
aineista kuten öljystä ja rasvasta. Irtonaiset ja huo-
nosti alustassa kiinni olevat kerrokset poistetaan. 
Lopuksi pinnat imuroidaan puhtaaksi pölystä.

Tiivistysliimaa ei saa levittää jäätyneelle tai märälle 
alustalle.

Tiivistysliiman levittäminen

ORCON F liima levitetään alustaansa vähintään 4 
mm:n läpimittaisena yhtenäisenä palkona. Höy-
rynsulun reuna painetaan ilmatiiviisti liimapalkoon. 
Liimapalkoa ei saa painaa lyttyyn.

ORCON F liima saavuttaa täyden pitävyytensä noin 
kahden vuorokauden kuluessa.

Työohjeet ovat ladattavissa myös internetosoittees-
ta  www.tiivistalo.fi 

JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT

TESCON VANA ja TESCON No.1
Tiivistysteipit

SOLITEX MENTO
Diffuusioavoimet ulkokankaat

INTELLO ja INTELLO PLUS
Kosteutta ohjaavat höyrynsulkukankaat
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ORCON LINE

ORCON LINE on suojapaperilla varustettu rullaan 
pakattu tiivistysliima, joka sopii kaikkien  pro clima 
-höyrynsulkujen, -aluskatteiden ja -tuulensuojakan-
kaiden tiivistämiseen toisiinsa ja sileille tai rosoisille 
pinnoille. Sillä saa ilmatiiviin liitoksen myös mine-
raalisiin pintoihin. Rullaan pakattu liima ei sotke 
paikkoja ja sen menekki voidaan laskea tarkasti.

Tiivistysliimaa suositellaan käytettäväksi ilmatiivey-
den varmistamiseen kaikissa hankalissa asennus-
paikoissa, kuten esimerkiksi rakennuksen nurkissa 
ja höyrynsulun laskoksissa. Orgon Line -tiivistysliima-
nauhalla voidaan varmistaa liitoksen tiiveys myös 
puristusliitoksissa.

ORCON LINE ei sovellu pohjustamattomille metal-
lipinnoille tiivistämiseen. Käytä metallipinnoilla pro 
clima -teippejä.

TUOTEKUVAUS

Tiivistysliimanauha pro clima -kankaiden tiivistämiseen toisiinsa ja rosoisille 
pinnoille  

KÄYTTÖKOHTEETEDUT

 ✔ Betonipinnat.

 ✔ Kevytsorapinnat.

 ✔ Puupinnat.

 ✔ Höyrynsulkujen tiivistämiseen hankalissa 

paikoissa, kuten esimerkiksi nurkissa ja laskoksissa.

 ✔ Tarttuu ja pysyy hyvin.

 ✔ Menekki voidaan laskea juoksumetreinä.

 ✔ Nopea ja helppo asentaa.

 ✔ Ei kuivumisaikaa.

 ✔ Ei sotke.

 ✔ Ei sisällä haihtuvia haitallisia yhdisteitä.
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Materiaali    Akryylihappo-kopolymeeridispersio

Väri      Valkoinen

Työskentelylämpötila    Alkaen +5 °C

Lämpötilankesto    Pitkäaikaisesti -20 °C - +80 °C

Riittoisuuus    15 m

Pakkasenkesto    Lyhytaikaisesti -20 °C saakka

Säilyvyys    24 kk huoneen lämmössä.

Rullan pituus     15 m 

Rullanleveys    10 mm

Sään kesto    Suojattava auringon valolta

TEKNISET TIEDOT

TIIVISTYSLIIMANAUHAN ASENTAMINEN

Alustan kunnostaminen

Vastepinnat puhdistetaan pölystä, uretaanipurseis-
ta, betoniliimasta ja muista tartuntaa heikentävistä 
aineista kuten öljystä ja rasvasta. Irtonaiset ja huo-
nosti alustassa kiinni olevat kerrokset poistetaan. 
Lopuksi pinnat imuroidaan puhtaaksi pölystä.

Tiivistysliimanauhaa ei saa kiinnittää jäätyneelle tai 
märälle alustalle.

Liimanauhan kiinnittäminen

ORCON LINE tiivistysliima kiinnitetään alustaansa 
yhtenäisenä nauhana ja katkaistaan repäisemällä. 
Jos nauhaa joudutaan jatkamaan, seuraava pala 
limitetään n. 5 cm edellisen palan kylkeen ja nau-
hojen päät puristetaan tiukasti yhteen. 

Liimanauhan suojapaperi poistetaan ja höyrynsul-
ku painetaan liimanauhaan. Liimanauhaa ei saa 
painaa lyttyyn. 

Varo irrottamasta suojapaperia liian pitkältä 
matkalta kerralla, sillä liima on erittäin tarttuvaa ja 
höyrynsulku saattaa mennä helposti ryppyyn. 

ORCON LINE liima saavuttaa täyden pitävyytensä 
noin vuorokauden kuluessa.

Työohjeet ovat ladattavissa myös internetosoittees-
ta  www.tiivistalo.fi 

JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT

TESCON VANA ja TESCON No.1
Tiivistysteipit

SOLITEX MENTO
Diffuusioavoimet ulkokankaat

INTELLO ja INTELLO PLUS
Kosteutta ohjaavat höyrynsulkukankaat
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KAFLEX MONO

KAFLEX Mono on diffuusiotiivis läpivientikaulus yh-
den 6 - 12 mm:n läpimittaisen kaapelin tai putken  
läpiviennin tiivistämiseen. Kauluksessa on valmis si-
likonipaperilla suojattu liimapinta, joten se voidaan 
kiinnittää alustaansa ilman tiivistysteippiä. 

KAFLEX Mono -läpivientikauluksessa on vedenkes-
tävä Akrylat Solid -liima. Liima on läpäissyt sadan 
vuoden lämpövanhennuskokeen ja se tarttuu 
erittäin hyvin alustaansa. 

KAFLEX ja ROFLEX -kauluksia on saatavana kaikille 
6 - 350 mm:n läpimittaisille putkille ja kaapeleille. 
Järjestelmä antaa rakenteille täydellisen suojan 
ulkoseinän ja yläpohjan läpivientien kautta tulevaa 
kosteusrasitusta vastaan.

TUOTEKUVAUS

Tiivistyslaippa yhdelle 6 – 12 mm:n läpimittaiselle kaapelille tai putkelle

KÄYTTÖKOHTEET EDUT

 ✔ Kipsi- ja rakennuslevyt.

 ✔ Sileät betoni- ja tasoitepinnat.

 ✔ Puupinnat.

 ✔ Pro Clima INTELLO- ja SOLITEX-kankaat.

 ✔ Tuulensuojalevyt.

 ✔ SPU-levyt.

 ✔ Pitkäikäiseksi todettu Akrylat Solid -liima.

 ✔ 100 vuoden oletettu käyttöikä.

 ✔ Venyvä EPDM -kuminen kaulus.

 ✔ Helppo ja nopea asentaa.

 ✔ Säänkesto 6 kk suojaamattomana.
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TEKNISET TIEDOT

LÄPIVIENTIKAULUKSEN ASENTAMINEN

Puun ja betonin lämpötilojen pitää olla vähintään 
+10 °C, jotta liima tarttuisi pysyvästi. Lisäksi betonin 
suhteellinen kosteus saa olla korkeintaan 95 %.

Alustan kunnostaminen

Läpivientikauluksen vastepinnat puhdistetaan 
uretaanipurseista, betoniliimasta ja muista tartun-
taa heikentävistä aineista, kuten esimerkiksi öljystä 
ja rasvasta. Irtonaiset ja huonosti alustassa kiinni 
olevat kerrokset poistetaan ja lopuksi pinnat pyyhi-
tään puhtaaksi pölystä.

Suuremmat kolot tasoitetaan ennen kauluksen 
asentamista. Sileät ja huokoiset alustat, kuten 
esimerkiksi puukuitulevyt, pohjustetaan TESCON 
PRIMER RP -pohjustusaineella. 

Asentaminen höyrynsulkuun

Höyrynsulkuun tehdään putken tai kaapelin kokoi-
nen aukko. Jos aukko on liian suuri ja höyrynsulkua 
joudutaan jatkamaan, irrallinen jatkopala limite-
tään 10 cm höyrynsulun päälle ja sauma tiiviste-

tään alapuolelta tiivistysteipillä. 

KAFLEX -läpivientikaulus asennetaan putken tai 
kaapelin ympärille. Suojapaperi poistetaan ja kau-
lus hierretään tiiviisti alustaansa. 

Asentaminen huokoisille alustoille

Tescon Primer RP -pohjustusaine on ravistettava tai 
sekoitettava huolellisesti ennen käyttöä. Aine levite-
tään alustaansa pensselillä. 

KAFLEX -läpivientikaulus voidaan asentaa diffuu-
sioavoimille ja huokoisille alustoille, kuten esimer-
kiksi puukuitulevyille, ilman kuivumisaikaa suoraan 
märän pohjusteen päälle. Lopullinen tartuntalujuus 
saavutetaan kuitenkin vasta pohjustusaineen 
kuivuttua. Kuivumisen ajaksi läpivientikaulus on 
suojattava sadevedeltä.

Muilla pinnoilla pohjusteen on annettava kuivua 
ennen kauluksen asentamista.

Työohjeet ovat ladattavissa myös internetosoittees-
ta  www.tiivistalo.fi 

Läpivientiputken halkaisija  6 - 12 mm

Materiaali     pro clima TESCON Vana

Kaulus      EPDM kaulus 

Liima      Akrylat Solid

Suojapaperi    Silikonoitu paperi

Väri     Tumman sininen / musta

Asennuslämpötila    Alkaen -10 °C (Suosit. +10 °C)

Lämmönkesto    Pitkäaikaisesti -40 °C - +150 °C

Säilyvyys     6 kk kuivassa ja viileässä

Pituus / leveys    14,5 / 14,5 cm

JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT

KAFLEX- JA ROFLEX LÄPIVIENTIKAULUKSET
6 - 350 mm:n läpimittaisille kaapeleille ja putkille

TESCON PRIMER RP
Pohjustusaine huokoisille kiinnitysaluistoille
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KAFLEX DUO

KAFLEX Duo on diffuusiotiivis läpivientikaulus kah-
den 6 - 12 mm:n läpimittaisen kaapelin tai putken 
läpiviennin tiivistämiseen. Kauluksessa on valmis si-
likonipaperilla suojattu liimapinta, joten se voidaan 
kiinnittää alustaansa ilman tiivistysteippiä. 

KAFLEX Duo -läpivientikauluksessa on vedenkes-
tävä Akrylat Solid -liima. Liima on läpäissyt sadan 
vuoden lämpövanhennuskokeen ja se tarttuu 
erittäin hyvin alustaansa. 

KAFLEX ja ROFLEX -kauluksia on saatavana kaikille 
6 - 350 mm:n läpimittaisille putkille ja kaapeleille. 
Järjestelmä antaa rakenteille täydellisen suojan 
ulkoseinän ja yläpohjan läpivientien kautta tulevaa 
kosteusrasitusta vastaan.

TUOTEKUVAUS

Tiivistyslaippa kahdelle 6 – 12 mm:n läpimittaiselle kaapelille tai putkelle

KÄYTTÖKOHTEET EDUT

 ✔ Kipsi- ja rakennuslevyt.

 ✔ Sileät betoni- ja tasoitepinnat.

 ✔ Puupinnat.

 ✔ Pro Clima INTELLO- ja SOLITEX-kankaat.

 ✔ Tuulensuojalevyt.

 ✔ SPU-levyt.

 ✔ Pitkäikäiseksi todettu Akrylat Solid -liima.

 ✔ 100 vuoden oletettu käyttöikä.

 ✔ Venyvä EPDM -kuminen kaulus.

 ✔ Helppo ja nopea asentaa.

 ✔ Säänkesto 6 kk suojaamattomana.
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TEKNISET TIEDOT

LÄPIVIENTIKAULUKSEN ASENTAMINEN

Puun ja betonin lämpötilojen pitää olla vähintään 
+10 °C, jotta liima tarttuisi pysyvästi. Lisäksi betonin 
suhteellinen kosteus saa olla korkeintaan 95 %.

Alustan kunnostaminen

Läpivientikauluksen vastepinnat puhdistetaan 
uretaanipurseista, betoniliimasta ja muista tartun-
taa heikentävistä aineista, kuten esimerkiksi öljystä 
ja rasvasta. Irtonaiset ja huonosti alustassa kiinni 
olevat kerrokset poistetaan ja lopuksi pinnat pyyhi-
tään puhtaaksi pölystä.

Suuremmat kolot tasoitetaan ennen kauluksen 
asentamista. Sileät ja huokoiset alustat, kuten 
esimerkiksi puukuitulevyt, pohjustetaan TESCON 
PRIMER RP -pohjustusaineella. 

Asentaminen höyrynsulkuun

Höyrynsulkuun tehdään putken tai kaapelin kokoi-
nen aukko. Jos aukko on liian suuri ja höyrynsulkua 
joudutaan jatkamaan, irrallinen jatkopala limite-
tään 10 cm höyrynsulun päälle ja sauma tiiviste-

tään alapuolelta tiivistysteipillä. 

KAFLEX -läpivientikaulus asennetaan putken tai 
kaapelin ympärille. Suojapaperi poistetaan ja kau-
lus hierretään tiiviisti alustaansa. 

Asentaminen huokoisille alustoille

Tescon Primer RP -pohjustusaine on ravistettava tai 
sekoitettava huolellisesti ennen käyttöä. Aine levite-
tään alustaansa pensselillä. 

KAFLEX -läpivientikaulus voidaan asentaa diffuu-
sioavoimille ja huokoisille alustoille, kuten esimer-
kiksi puukuitulevyille, ilman kuivumisaikaa suoraan 
märän pohjusteen päälle. Lopullinen tartuntalujuus 
saavutetaan kuitenkin vasta pohjustusaineen 
kuivuttua. Kuivumisen ajaksi läpivientikaulus on 
suojattava sadevedeltä.

Muilla pinnoilla pohjusteen on annettava kuivua 
ennen kauluksen asentamista.

Työohjeet ovat ladattavissa myös internetosoittees-
ta  www.tiivistalo.fi 

Läpivientiputken halkaisija  6 - 12 mm

Materiaali     pro clima TESCON Vana

Kaulus      EPDM kaulus 

Liima      Akrylat Solid

Suojapaperi    Silikonoitu paperi

Väri     Tumman sininen / musta

Asennuslämpötila    Alkaen -10 °C (Suosit. +10 °C)

Lämmönkesto    Pitkäaikaisesti -40 °C - +150 °C

Säilyvyys     6 kk kuivassa ja viileässä

Pituus / leveys    14,5 / 14,5 cm

JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT

KAFLEX- JA ROFLEX LÄPIVIENTIKAULUKSET
6 - 350 mm:n läpimittaisille kaapeleille ja putkille

TESCON PRIMER RP
Pohjustusaine huokoisille kiinnitysaluistoille
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KAFLEX Multi

KAFLEX Multi on diffuusiotiivis läpivientikaulus 6 - 12 
mm:n läpimittaisten kaapelien ja putkien läpivien-
tien tiivistämiseen. Kaulus kiinnitetään alustaansa 
tiivistysteipillä. 

Kaulukseen voi asentaa yhdestä kuuteentoista kaa-
pelia tai putkea. Pakkauksessa on mukana työkalu 
tarvittavien reikien työstämiseen valmiiksi merkittyi-
hin paikkoihin.

KAFLEX ja ROFLEX -kauluksia on saatavana kaikille 
6 - 350 mm:n läpimittaisille putkille ja kaapeleille. 
Järjestelmä antaa rakenteille täydellisen suojan 
ulkoseinän ja yläpohjan läpivientien kautta tulevaa 
kosteusrasitusta vastaan.

TUOTEKUVAUS

Tiivistyslaippa kuudelletoista 6 – 12 mm:n läpimittaiselle kaapelille tai putkel-
le

KÄYTTÖKOHTEET EDUT

 ✔ Kipsi- ja rakennuslevyt.

 ✔ Sileät betoni- ja tasoitepinnat.

 ✔ Puupinnat.

 ✔ Pro Clima INTELLO- ja SOLITEX-kankaat.

 ✔ Tuulensuojalevyt.

 ✔ SPU-levyt.

 ✔ Pysyvästi ilmatiivis liitos usean kaapelin nipulle.

 ✔ Venyvä EPDM -kuminen kaulus.

 ✔ Helppo ja nopea asentaa.

 ✔ Vesitiivis.

 ✔ Sopii myös ulkotiloihin.
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TEKNISET TIEDOT

LÄPIVIENTIKAULUKSEN ASENTAMINEN

Läpivientikaulus kiinnitetään alustaansa TESCON 
No.1- tai TESCON Vana -tiivistysteipillä. Puun ja 
betonin lämpötilojen pitää olla vähintään +10 °C, 
jotta teipin liima tarttuisi pysyvästi. Lisäksi betonin 
suhteellinen kosteus saa olla korkeintaan 95 %.

Alustan kunnostaminen

Tiivistysteipin vastepinnat puhdistetaan uretaa-
nipurseista, betoniliimasta ja muista tartuntaa 
heikentävistä aineista, kuten esimerkiksi öljystä 
ja rasvasta. Irtonaiset ja huonosti alustassa kiinni 
olevat kerrokset poistetaan ja lopuksi pinnat pyyhi-
tään puhtaaksi pölystä.

Suuremmat kolot tasoitetaan ennen tiivistysteipin 
asentamista. Sileät ja huokoiset alustat, kuten 
esimerkiksi puukuitulevyt, pohjustetaan TESCON 
PRIMER RP -pohjustusaineella. 

Asentaminen höyrynsulkuun

Höyrynsulkuun tehdään sopivan kokoinen aukko. 
Jos aukko on liian suuri ja höyrynsulkua joudutaan 
jatkamaan, irrallinen jatkopala limitetään 10 cm 
höyrynsulun päälle ja sauma tiivistetään alapuolel-
ta tiivistysteipillä. 

Läpivientikaulukseen tehdään tarvittava määrä 

reikiä pakkauksessa olevalla työkalulla. Kaapelit ja 
putket tuodaan kauluksen läpi ja kaulus asenne-
taan paikoilleen.

Tiivistysteipistä katkaistaan n. 25 cm pitkiä paloja. 
Teipin suojapaperi poistetaan ja teippi kiinnitetään 
läpivientikauluksen reunaan niin, että tiivistettävä 
sauma kulkee teipin keskellä. Lopuksi teippi hierre-
tään tiiviisti alustaansa.

Asentaminen huokoisille alustoille

Tescon Primer RP -pohjustusaine on ravistettava tai 
sekoitettava huolellisesti ennen käyttöä. Aine levite-
tään alustaansa pensselillä. 

TESCON No.1- ja TESCON Vana -tiivistysteipit voi-
daan asentaa diffuusioavoimille ja huokoisille 
alustoille, kuten esimerkiksi puukuitulevyille, ilman 
kuivumisaikaa suoraan märän pohjusteen päälle. 
Lopullinen tartuntalujuus saavutetaan kuitenkin 
vasta pohjustusaineen kuivuttua. Kuivumisen ajaksi 
tiivistysteippi on suojattava sadevedeltä.

Muilla pinnoilla pohjusteen on annettava kuivua 
ennen tiivistysteipin asentamista.

Työohjeet ovat ladattavissa myös internetosoittees-
ta  www.tiivistalo.fi 

Läpivientiputken halkaisija  6 - 12 mm

Materiaali     EPDM kumi 

Väri     Musta

Asennuslämpötila    Alkaen -10 °C (Suosit. +10 °C)

Lämmönkesto    Pitkäaikaisesti -40 °C - +150 °C

Pituus / leveys    14,0 / 14,0 cm

JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT

KAFLEX- JA ROFLEX 
LÄPIVIENTIKAULUKSET
6 - 350 mm:n läpimittaisille 
kaapeleille ja putkille

TESCON PRIMER RP
Pohjustusaine huokoisille 
kiinnitysaluistoille

TESCON No.1
Venyvä tiivistysteippi

TESCON VANA
Yleistiivistysteippi
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ROFLEX 20

ROFLEX 20 on diffuusiotiivis läpivientikaulus yhden 
15 - 30 mm:n läpimittaisen kaapelin tai putken  
läpiviennin tiivistämiseen. Kauluksessa on valmis si-
likonipaperilla suojattu liimapinta, joten se voidaan 
kiinnittää alustaansa ilman tiivistysteippiä. 

ROFLEX 20 -läpivientikauluksessa on vedenkestävä 
Akrylat Solid -liima. Liima on läpäissyt sadan vuo-
den lämpövanhennuskokeen ja se tarttuu erittäin 
hyvin alustaansa. 

KAFLEX ja ROFLEX -kauluksia on saatavana kaikille 
6 - 350 mm:n läpimittaisille putkille ja kaapeleille. 
Järjestelmä antaa rakenteille täydellisen suojan 
ulkoseinän ja yläpohjan läpivientien kautta tulevaa 
kosteusrasitusta vastaan.

TUOTEKUVAUS

Tiivistyslaippa yhdelle 15 – 30 mm:n läpimittaiselle kaapelille tai putkelle

KÄYTTÖKOHTEET EDUT

 ✔ Kipsi- ja rakennuslevyt.

 ✔ Sileät betoni- ja tasoitepinnat.

 ✔ Puupinnat.

 ✔ Pro Clima INTELLO- ja SOLITEX-kankaat.

 ✔ Tuulensuojalevyt.

 ✔ SPU-levyt.

 ✔ Pitkäikäiseksi todettu Akrylat Solid -liima.

 ✔ 100 vuoden oletettu käyttöikä.

 ✔ Venyvä EPDM -kuminen kaulus.

 ✔ Helppo ja nopea asentaa.

 ✔ Säänkesto 6 kk suojaamattomana.
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TEKNISET TIEDOT

LÄPIVIENTIKAULUKSEN ASENTAMINEN

Puun ja betonin lämpötilojen pitää olla vähintään 
+10 °C, jotta liima tarttuisi pysyvästi. Lisäksi betonin 
suhteellinen kosteus saa olla korkeintaan 95 %.

Alustan kunnostaminen

Läpivientikauluksen vastepinnat puhdistetaan 
uretaanipurseista, betoniliimasta ja muista tartun-
taa heikentävistä aineista, kuten esimerkiksi öljystä 
ja rasvasta. Irtonaiset ja huonosti alustassa kiinni 
olevat kerrokset poistetaan ja lopuksi pinnat pyyhi-
tään puhtaaksi pölystä.

Suuremmat kolot tasoitetaan ennen kauluksen 
asentamista. Sileät ja huokoiset alustat, kuten 
esimerkiksi puukuitulevyt, pohjustetaan TESCON 
PRIMER RP -pohjustusaineella. 

Asentaminen höyrynsulkuun

Höyrynsulkuun tehdään putken tai kaapelin kokoi-
nen aukko. Jos aukko on liian suuri ja höyrynsulkua 
joudutaan jatkamaan, irrallinen jatkopala limite-
tään 10 cm höyrynsulun päälle ja sauma tiiviste-

tään alapuolelta tiivistysteipillä. 

ROFLEX -läpivientikaulus asennetaan putken tai 
kaapelin ympärille. Suojapaperi poistetaan ja kau-
lus hierretään tiiviisti alustaansa. 

Asentaminen huokoisille alustoille

Tescon Primer RP -pohjustusaine on ravistettava tai 
sekoitettava huolellisesti ennen käyttöä. Aine levite-
tään alustaansa pensselillä. 

ROFLEX -läpivientikaulus voidaan asentaa diffuu-
sioavoimille ja huokoisille alustoille, kuten esimer-
kiksi puukuitulevyille, ilman kuivumisaikaa suoraan 
märän pohjusteen päälle. Lopullinen tartuntalujuus 
saavutetaan kuitenkin vasta pohjustusaineen 
kuivuttua. Kuivumisen ajaksi läpivientikaulus on 
suojattava sadevedeltä.

Muilla pinnoilla pohjusteen on annettava kuivua 
ennen kauluksen asentamista.

Työohjeet ovat ladattavissa myös internetosoittees-
ta  www.tiivistalo.fi 

Läpivientiputken halkaisija  15 - 30 mm

Materiaali     pro clima TESCON Vana

Kaulus      EPDM kaulus 

Liima      Akrylat Solid

Suojapaperi    Silikonoitu paperi

Väri     Tumman sininen / musta

Asennuslämpötila    Alkaen -10 °C (Suosit. +10 °C)

Lämmönkesto    Pitkäaikaisesti -40 °C - +150 °C

Säilyvyys     6 kk kuivassa ja viileässä

Pituus / leveys    14,5 / 14,5 cm

JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT

KAFLEX- JA ROFLEX LÄPIVIENTIKAULUKSET
6 - 350 mm:n läpimittaisille kaapeleille ja putkille

TESCON PRIMER RP
Pohjustusaine huokoisille kiinnitysaluistoille
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ROFLEX 20 Multi

ROFLEX 20 Multi on diffuusiotiivis läpivientikaulus 
15 - 30 mm:n läpimittaisten putkien läpivientien 
tiivistämiseen. Kaulus kiinnitetään alustaansa tiivis-
tysteipillä. 

Kaulukseen voi asentaa yhdestä yhdeksään kaa-
pelia tai putkea. Pakkauksessa on mukana työkalu 
tarvittavien reikien työstämiseen valmiiksi merkittyi-
hin paikkoihin.

KAFLEX ja ROFLEX -kauluksia on saatavana kaikille 
6 - 350 mm:n läpimittaisille putkille ja kaapeleille. 
Järjestelmä antaa rakenteille täydellisen suojan 
ulkoseinän ja yläpohjan läpivientien kautta tulevaa 
kosteusrasitusta vastaan.

TUOTEKUVAUS

Tiivistyslaippa yhdeksälle 15 – 30 mm:n läpimittaiselle kaapelille tai putkelle

KÄYTTÖKOHTEET EDUT

 ✔ Kipsi- ja rakennuslevyt.

 ✔ Sileät betoni- ja tasoitepinnat.

 ✔ Puupinnat.

 ✔ Pro Clima INTELLO- ja SOLITEX-kankaat.

 ✔ Tuulensuojalevyt.

 ✔ SPU-levyt.

 ✔ Pysyvästi ilmatiivis liitos usean kaapelin nipulle.

 ✔ Venyvä EPDM -kuminen kaulus.

 ✔ Helppo ja nopea asentaa.

 ✔ Vesitiivis.

 ✔ Sopii myös ulkotiloihin.



65TIIVISTALO - Tuotekortit

TEKNISET TIEDOT

LÄPIVIENTIKAULUKSEN ASENTAMINEN

Läpivientikaulus kiinnitetään alustaansa TESCON 
No.1- tai TESCON Vana -tiivistysteipillä. Puun ja 
betonin lämpötilojen pitää olla vähintään +10 °C, 
jotta teipin liima tarttuisi pysyvästi. Lisäksi betonin 
suhteellinen kosteus saa olla korkeintaan 95 %.

Alustan kunnostaminen

Tiivistysteipin vastepinnat puhdistetaan uretaa-
nipurseista, betoniliimasta ja muista tartuntaa 
heikentävistä aineista, kuten esimerkiksi öljystä 
ja rasvasta. Irtonaiset ja huonosti alustassa kiinni 
olevat kerrokset poistetaan ja lopuksi pinnat pyyhi-
tään puhtaaksi pölystä.

Suuremmat kolot tasoitetaan ennen tiivistysteipin 
asentamista. Sileät ja huokoiset alustat, kuten 
esimerkiksi puukuitulevyt, pohjustetaan TESCON 
PRIMER RP -pohjustusaineella. 

Asentaminen höyrynsulkuun

Höyrynsulkuun tehdään sopivan kokoinen aukko. 
Jos aukko on liian suuri ja höyrynsulkua joudutaan 
jatkamaan, irrallinen jatkopala limitetään 10 cm 
höyrynsulun päälle ja sauma tiivistetään alapuolel-
ta tiivistysteipillä. 

Läpivientikaulukseen tehdään tarvittava määrä 

reikiä pakkauksessa olevalla työkalulla. Kaapelit ja 
putket tuodaan kauluksen läpi ja kaulus asenne-
taan paikoilleen.

Tiivistysteipistä katkaistaan n. 25 cm pitkiä paloja. 
Teipin suojapaperi poistetaan ja teippi kiinnitetään 
läpivientikauluksen reunaan niin, että tiivistettävä 
sauma kulkee teipin keskellä. Lopuksi teippi hierre-
tään tiiviisti alustaansa.

Asentaminen huokoisille alustoille

Tescon Primer RP -pohjustusaine on ravistettava tai 
sekoitettava huolellisesti ennen käyttöä. Aine levite-
tään alustaansa pensselillä. 

TESCON No.1- ja TESCON Vana -tiivistysteipit voi-
daan asentaa diffuusioavoimille ja huokoisille 
alustoille, kuten esimerkiksi puukuitulevyille, ilman 
kuivumisaikaa suoraan märän pohjusteen päälle. 
Lopullinen tartuntalujuus saavutetaan kuitenkin 
vasta pohjustusaineen kuivuttua. Kuivumisen ajaksi 
tiivistysteippi on suojattava sadevedeltä.

Muilla pinnoilla pohjusteen on annettava kuivua 
ennen tiivistysteipin asentamista.

Työohjeet ovat ladattavissa myös internetosoittees-
ta  www.tiivistalo.fi 

Läpivientiputken halkaisija  15 - 30 mm

Materiaali     EPDM kumi 

Väri     Musta

Asennuslämpötila    Alkaen -10 °C (Suosit. +10 °C)

Lämmönkesto    Pitkäaikaisesti -40 °C - +150 °C

Pituus / leveys    20,0 / 20,0 cm

JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT

KAFLEX- JA ROFLEX 
LÄPIVIENTIKAULUKSET
6 - 350 mm:n läpimittaisille 
kaapeleille ja putkille

TESCON PRIMER RP
Pohjustusaine huokoisille 
kiinnitysaluistoille

TESCON No.1
Venyvä tiivistysteippi

TESCON VANA
Yleistiivistysteippi
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ROFLEX 30 - 300

ROFLEX on joustavasta EPDM-kumista valmistettu 
diffuusiotiivis läpivientikaulus LVI-putkien läpivien-
tien tiivistämiseen. Kaulus kiinnitetään alustaansa 
tiivistysteipillä.

Pienin ROFLEX-kaulus on läpimitaltaan 14 cm ja 
se sopii 30 – 50 mm paksulle putkelle. Suurimman 
kauluksen halkaisija on 50 cm ja siihen voi asentaa 
270 - 350 mm paksun putken.

KAFLEX ja ROFLEX -kauluksia on saatavana kaikille 
6 - 350 mm:n läpimittaisille putkille ja kaapeleille. 
Järjestelmä antaa rakenteille täydellisen suojan 
ulkoseinän ja yläpohjan läpivientien kautta tulevaa 
kosteusrasitusta vastaan.

TUOTEKUVAUS

Tiivistyslaipat 30 – 350 mm:n läpimittaisille putkille

KÄYTTÖKOHTEET EDUT

 ✔ Kipsi- ja rakennuslevyt.

 ✔ Sileät betoni- ja tasoitepinnat.

 ✔ Puupinnat.

 ✔ Pro Clima INTELLO- ja SOLITEX-kankaat.

 ✔ Tuulensuojalevyt.

 ✔ SPU-levyt.

 ✔ Pysyvästi ilmatiivis liitos.

 ✔ Venyvä EPDM -kuminen kaulus.

 ✔ Helppo ja nopea asentaa.

 ✔ Vesitiivis.

 ✔ Sopii myös ulkotiloihin.

KAULUKSIEN KOOT

Kaulus   Läpimitta (pit / lev.) Putken halkaisija

ROFLEX 30  14,0 / 14,0 cm  30 - 50 mm

ROFLEX 50  14,0 / 14,0 cm  50 - 90 mm

ROFLEX 100  20,0 / 20,0 cm  100 - 120 mm

ROFLEX 150  25,0 / 25,0 cm  120 - 170 mm

ROFLEX 200  30,0 / 30,0 cm  170 - 220 mm

ROFLEX 250  45,0 / 45,0 cm  220 - 270 mm

ROFLEX 300  50,0 / 50,0 cm  270 - 350 mm
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TEKNISET TIEDOT

LÄPIVIENTIKAULUKSEN ASENTAMINEN

Läpivientikaulus kiinnitetään alustaansa TESCON 
No.1- tai TESCON Vana -tiivistysteipillä. Puun ja 
betonin lämpötilojen pitää olla vähintään +10 °C, 
jotta teipin liima tarttuisi pysyvästi. Lisäksi betonin 
suhteellinen kosteus saa olla korkeintaan 95 %.

Alustan kunnostaminen

Tiivistysteipin vastepinnat puhdistetaan uretaa-
nipurseista, betoniliimasta ja muista tartuntaa 
heikentävistä aineista, kuten esimerkiksi öljystä 
ja rasvasta. Irtonaiset ja huonosti alustassa kiinni 
olevat kerrokset poistetaan ja lopuksi pinnat pyyhi-
tään puhtaaksi pölystä.

Suuremmat kolot tasoitetaan ennen tiivistysteipin 
asentamista. Sileät ja huokoiset alustat, kuten 
esimerkiksi puukuitulevyt, pohjustetaan TESCON 
PRIMER RP -pohjustusaineella. 

Asentaminen höyrynsulkuun

Höyrynsulkuun tehdään putken kokoinen aukko. 
Jos aukko on liian suuri ja höyrynsulkua joudutaan 
jatkamaan, irrallinen jatkopala limitetään 10 cm 
höyrynsulun päälle ja sauma tiivistetään alapuolel-
ta tiivistysteipillä.

Putki tuodaan höyrynsulun läpi ja ROFLEX-kaulus 
pujotetaan putken ympärille höyrynsulun korkeu-
delle.

Tiivistysteipistä katkaistaan reilusti läpivientikau-
luksen sivua pitempiä paloja. Teipin suojapaperi 
poistetaan ja teippi kiinnitetään läpivientikauluksen 
reunaan niin, että tiivistettävä sauma kulkee teipin 
keskellä. Lopuksi teippi hierretään tiiviisti alustaan-
sa.

Asentaminen huokoisille alustoille

Tescon Primer RP -pohjustusaine on ravistettava tai 
sekoitettava huolellisesti ennen käyttöä. Aine levite-
tään alustaansa pensselillä. 

TESCON No.1- ja TESCON Vana -tiivistysteipit voi-
daan asentaa diffuusioavoimille ja huokoisille 
alustoille, kuten esimerkiksi puukuitulevyille, ilman 
kuivumisaikaa suoraan märän pohjusteen päälle. 
Lopullinen tartuntalujuus saavutetaan kuitenkin 
vasta pohjustusaineen kuivuttua. Kuivumisen ajaksi 
tiivistysteippi on suojattava sadevedeltä.

Muilla pinnoilla pohjusteen on annettava kuivua 
ennen tiivistysteipin asentamista.

Työohjeet ovat ladattavissa myös internetosoittees-
ta  www.tiivistalo.fi 

Materiaali     EPDM kumi 

Väri     Musta

Asennuslämpötila    Alkaen -10 °C (Suosit. +10 °C)

Lämmönkesto    Pitkäaikaisesti -40 °C - +150 °C

JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT

KAFLEX- JA ROFLEX 
LÄPIVIENTIKAULUKSET
6 - 350 mm:n läpimittaisille 
kaapeleille ja putkille

TESCON PRIMER RP
Pohjustusaine huokoisille 
kiinnitysaluistoille

TESCON No.1
Venyvä tiivistysteippi

TESCON VANA
Yleistiivistysteippi
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KAFLEX POST

KAFLEX POST on diffuusiotiivis, osittain halkaistu 
läpivientikaulus yhden jo asennetun 6 - 12 mm:n 
läpimittaisen kaapelin tai putken läpiviennin tiivis-
tämiseen. Kauluksessa on valmis silikonipaperilla 
suojattu liimapinta, joten se voidaan kiinnittää 
alustaansa ilman tiivistysteippiä. 

KAFLEX POST -läpivientikauluksessa on vedenkes-
tävä Akrylat Solid -liima. Liima on läpäissyt sadan 
vuoden lämpövanhennuskokeen ja se tarttuu 
erittäin hyvin alustaansa. 

KAFLEX ja ROFLEX -kauluksia on saatavana kaikille 
6 - 350 mm:n läpimittaisille putkille ja kaapeleille. 
Järjestelmä antaa rakenteille täydellisen suojan 
ulkoseinän ja yläpohjan läpivientien kautta tulevaa 
kosteusrasitusta vastaan.

TUOTEKUVAUS

Osittain halkaistu tiivistyslaippa yhdelle 6 – 12 mm:n läpimittaiselle asenne-
tulle kaapelille tai putkelle

KÄYTTÖKOHTEET EDUT

 ✔ Kipsi- ja rakennuslevyt.

 ✔ Sileät betoni- ja tasoitepinnat.

 ✔ Puupinnat.

 ✔ Pro Clima INTELLO- ja SOLITEX-kankaat.

 ✔ Tuulensuojalevyt.

 ✔ SPU-levyt.

 ✔ Pitkäikäiseksi todettu Akrylat Solid -liima.

 ✔ 100 vuoden oletettu käyttöikä.

 ✔ Venyvä EPDM -kuminen kaulus.

 ✔ Helppo ja nopea asentaa.

 ✔ Säänkesto 6 kk suojaamattomana.
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TEKNISET TIEDOT

LÄPIVIENTIKAULUKSEN ASENTAMINEN

Puun ja betonin lämpötilojen pitää olla vähintään 
+10 °C, jotta liima tarttuisi pysyvästi. Lisäksi betonin 
suhteellinen kosteus saa olla korkeintaan 95 %.

Alustan kunnostaminen

Läpivientikauluksen vastepinnat puhdistetaan 
uretaanipurseista, betoniliimasta ja muista tartun-
taa heikentävistä aineista, kuten esimerkiksi öljystä 
ja rasvasta. Irtonaiset ja huonosti alustassa kiinni 
olevat kerrokset poistetaan ja lopuksi pinnat pyyhi-
tään puhtaaksi pölystä.

Suuremmat kolot tasoitetaan ennen kauluksen 
asentamista. Sileät ja huokoiset alustat, kuten 
esimerkiksi puukuitulevyt, pohjustetaan TESCON 
PRIMER RP -pohjustusaineella. 

Asentaminen höyrynsulkuun

KAFLEX -läpivientikaulus asennetaan putken tai 
kaapelin ympärille. Suojapaperi poistetaan ja kau-
lus hierretään tiiviisti kaapelin ympärille ja kiinnitys-
alustaansa. 

Asentaminen huokoisille alustoille

Tescon Primer RP -pohjustusaine on ravistettava tai 
sekoitettava huolellisesti ennen käyttöä. Aine levite-
tään alustaansa pensselillä. 

KAFLEX -läpivientikaulus voidaan asentaa diffuu-
sioavoimille ja huokoisille alustoille, kuten esimer-
kiksi puukuitulevyille, ilman kuivumisaikaa suoraan 
märän pohjusteen päälle. Lopullinen tartuntalujuus 
saavutetaan kuitenkin vasta pohjustusaineen 
kuivuttua. Kuivumisen ajaksi läpivientikaulus on 
suojattava sadevedeltä.

Muilla pinnoilla pohjusteen on annettava kuivua 
ennen kauluksen asentamista.

Työohjeet ovat ladattavissa myös internetosoittees-
ta  www.tiivistalo.fi 

Läpivientiputken halkaisija  6 - 30 mm

Materiaali     pro clima TESCON Vana

Kaulus      EPDM kaulus 

Liima      Akrylat Solid

Suojapaperi    Silikonoitu paperi

Väri     Tumman sininen / musta

Asennuslämpötila    Alkaen -10 °C (Suosit. +10 °C)

Lämmönkesto    Pitkäaikaisesti -40 °C - +150 °C

Säilyvyys     6 kk kuivassa ja viileässä

Pituus / leveys    14,0 / 14,0 cm

JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT

KAFLEX- JA ROFLEX LÄPIVIENTIKAULUKSET
6 - 350 mm:n läpimittaisille kaapeleille ja putkille

TESCON PRIMER RP
Pohjustusaine huokoisille kiinnitysaluistoille
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INSTAABOX

INSTAABOX on joustavasta polyetyleenistä valmis-
tettu diffuusiotiivis laatikko sähkörasioiden tiivistämi-
seen höyrynsulkuun ja muihin ympäröiviin raken-
nusmateriaaleihin. 

Rasiaa voi jatkaa sopivan mittaiseksi leikkaamalla 
kahdesta tai useammasta laatikosta päädyt irti ja 
limittämällä laatikot yhteen tiivistysteipillä.

Kaapeleiden ja putkien tiivistämiseen tarkoitettuja 
KAFLEX ja ROFLEX -kauluksia on saatavana kaikille 
6 - 350 mm:n läpimittaisille putkille ja kaapeleille. 
Järjestelmä antaa rakenteille täydellisen suojan 
ulkoseinän ja yläpohjan läpivientien kautta tulevaa 
kosteusrasitusta vastaan.

TUOTEKUVAUS

Ilmatiivis asennuslaatikko sähkörasioille

KÄYTTÖKOHTEET EDUT

 ✔ Kipsi- ja rakennuslevyt.

 ✔ Sileät betoni- ja tasoitepinnat.

 ✔ Puupinnat.

 ✔ Pro Clima INTELLO- ja SOLITEX-kankaat.

 ✔ Tuulensuojalevyt.

 ✔ SPU-levyt.

 ✔ Pysyvästi ilmatiivis liitos.

 ✔ Joustava materiaali.

 ✔ Helppo ja nopea asentaa.

 ✔ Jatkettavissa usealle rinnakkaiselle rasialle.

 ✔ Sopii myös ulkotiloihin.
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TEKNISET TIEDOT

LÄPIVIENTIKAULUKSEN ASENTAMINEN

Asennuslaatikko kiinnitetään alustaansa TESCON 
No.1- tai TESCON Vana -tiivistysteipillä. Puun ja 
betonin lämpötilojen pitää olla vähintään +10 °C, 
jotta teipin liima tarttuisi pysyvästi. Lisäksi betonin 
suhteellinen kosteus saa olla korkeintaan 95 %.

Alustan kunnostaminen

Tiivistysteipin vastepinnat puhdistetaan uretaani-
purseista, betoniliimasta ja muista tartuntaa hei-
kentävistä aineista, kuten esimerkiksi öljystä ja ras-
vasta. Irtonaiset ja huonosti alustassa kiinni olevat 
kerrokset poistetaan ja lopuksi pinnat pyyhitään 
puhtaaksi pölystä. Suuremmat kolot tasoitetaan 
ennen tiivistysteipin asentamista. 

Asentaminen höyrynsulkuun

Asennuslaatikkoa jatketaan sopivan mittaiseksi 
leikkaamalla kahdesta tai useammasta laatikos-
ta päädyt irti ja limittämällä laatikot yhteen n. 30 
mm:n matkalta. Sauma tiivistetään laatikon takaa 
Tescon No.1 -tiivistysteipillä. 

Höyrynsulkuun tehdään rasian upotusalueen 
kokoinen reikä. Reiän takaosaan kiinnitetään 
asennuslauta sähkörasian kiinnittämistä varten. 
Sähkökaapelit tuodaan asennuslaatikon sisään 
laatikkoon merkityistä esivalmistelluista kohdista.  

Asennuslaatikko tiivistetään Tescon No.1 -tiivistystei-
pillä höyrynsulkuun.

Sähkörasia kiinnitetään pohjastaan ruuveilla asen-
nuslautaan. Mahdolliset höyrynsulkuun tulleet reiät 
tiivistetään ilmatiiviiksi Tescon No.1 -tiivistysteipillä 
ennen sisäverhoilun asentamista paikoilleen.

Asentaminen huokoisille alustoille

Huokoiset alustat, kuten esimerkiksi puukuitulevyt, 
pohjustetaan TESCON PRIMER RP -pohjustusaineel-
la.  Aine levitetään alustaansa pensselillä. 

TESCON No.1- ja TESCON Vana -tiivistysteipit voi-
daan asentaa diffuusioavoimille ja huokoisille 
alustoille, kuten esimerkiksi puukuitulevyille, ilman 
kuivumisaikaa suoraan märän pohjusteen päälle. 
Lopullinen tartuntalujuus saavutetaan kuitenkin 
vasta pohjustusaineen kuivuttua. Kuivumisen ajaksi 
tiivistysteippi on suojattava sadevedeltä.

Muilla pinnoilla pohjusteen on annettava kuivua 
ennen tiivistysteipin asentamista.

Työohjeet ovat ladattavissa myös internetosoittees-
ta  www.tiivistalo.fi 

Materiaali     Polyetyleeni 

Diffuusiovastus (sd H2O)  > 10m (DIN EN 1931)

Väri     Valkoinen

Asennuslämpötila    Alkaen -10 °C (Suosit. +10 °C)

Lämmönkesto    Pitkäaikaisesti -40 °C - +80 °C

Asennusosan mitat (pit. / lev. / kork.) 260 / 130 / 55 mm

Laatikon mitat (pit. / lev. / kork.) 320 / 190 / 55 mm

Läpivientikaapelin paksuus  < 20 mm

JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT

KAFLEX- JA ROFLEX 
LÄPIVIENTIKAULUKSET
6 - 350 mm:n läpimittaisille 
kaapeleille ja putkille

TESCON PRIMER RP
Pohjustusaine huokoisille 
kiinnitysaluistoille

TESCON No.1
Venyvä tiivistysteippi

TESCON VANA
Yleistiivistysteippi
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INTELLO

Kosteutta ohjaava pro clima INTELLO on höyryn-
sulku, jolla saadaan aikaan erittäin tehokkaasti 
hengittävä rakenne. Se toimii tiiviinä kosteussul-
kuna talvella, mutta päästää kesällä höyrynsulun 
pintaan tiivistyvän kosteuden lävitseen sisätiloihin.

Kosteutta ohjaavan höyrynsulkukankaan suoritus-
kyky on höyrynsulkupaperiin verrattuna monin-
kertainen sekä talvella että kesällä. Se voi poistaa 
vesihöyryä eristeestä sisätiloihin jopa 80 g / m2 
vuorokaudessa.

INTELLO sopii käytettäväksi kaikkien matto- ja levye-
risteiden kanssa. Se sopii myös puhallusvillaeristeil-
le, jos harvarimoituksen asennusväli on alle 50 cm. 
Suuremmalla harvarimoituksen jaolla on käytettä-
vä vahvistettua INTELLO Plus -höyrynsulkukangasta.

TUOTEKUVAUS

Kosteutta ohjaava ilmatiivis höyrynsulkukangas

KÄYTTÖKOHTEET EDUT

 ✔ Kaikille matto- ja levyeristeille. 

 ✔ Puurakenteiset yläpohjat.

 ✔ Puurakenteiset ulkoseinät.

 ✔ Puurakenteiset tuulettuvat alapohjat.

 ✔ Kosteuden mukaan muuttuva diffuusiovastus.

 ✔ Suuri diffuusiovastus talvella.

 ✔ Pieni diffuusiovastus kesällä.

 ✔ Ei repeydy helposti.

 ✔ Tiivistysteippi tarttuu pysyvästi.

 ✔ Testattu yhteensopivaksi tiivistysteipin kanssa.
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TEKNISET TIEDOT

Höyrynsulun asentaminen

INTELLO höyrynsulkukankaat kiinnitetään runkora-
kenteeseen ja kattopaarteisiin nitomalla. Hakaset 
asennetaan 10 - 15 cm:n välein. Jatkos- ja liitoskoh-
dissa seuraava vuota limitetään 10 - 15 cm edelli-
sen päälle. Limitysten saumat tiivistetään TESCON 
No.1- tai TESCON Vana -tiivistysteipillä.

Rakennuksen päädyissä höyrynsulku jätetään 
painumisvaran takia hieman mutkalle. Nurkissa 
höyrynsulku laskostetaan ja laskostuksen saumat 
tiivistetään TESCON No.1 -tiivistysteipillä tai ORCON 
F -tiivistysliimalla.

Tiivistäminen välipohjapalkkeihin

Höyrynsulku leikataan välipohjapalkin kohdalta 
noin 25 cm:n matkalta halki ja helmat pudotetaan 
palkkien väliin. TESCON No.1 -tiivistysteippi liima-
taan palkin ja höyrynsulun liitoskohtaan. Välipoh-
japalkin alapuolella auki leikatut helmat liitetään 
toisiinsa TESCON No.1- tai TESCON Vana -tiivistystei-
pillä.

Liitos kivirakenteisiin 

Betonilattiaan liitettäessä ulkoseinän höyrynsulku 
suositellaan asennettavaksi ennen lattian valamis-
ta. Höyrynsulun helma jätetään silloin lattiavalun 
alle. 

Muussa tapauksessa INTELLO -höyrynsulku liitetään 
kivirakenteeseen CONTEGA SOLIDO SL -liitosnauhal-
la seuraavasti: 

Kapeampi suojateippi poistetaan ja liitosnauha 
kiinnitetään teippiraidastaan höyrynsulkuun. Toinen 
suojapaperi poistetaan ja nauha kiinnitetään 
kivirakenteeseen. Lopuksi nauha hierretään tiiviisti 
alustaansa. 

Työohjeet ovat ladattavissa myös internetosoittees-
ta  www.tiivistalo.fi 

Höyrynsulkukalvo   Polyetyleeni kopolymeeri (PEC)

Pohjamateriaali   Polypropyleeni (PP)

Väri     Valkoinen

Diffuusiovastusluku µ (H2O)   30.000 (DIN EN 1931)

Diffuusiovastus (sd H2O)  7,50 ±0,25 m (DIN EN 1931)

Muuttuva diffuusiovastus (sd H2O) 0,25 m - yli 25 m (DIN EN ISO 12572)

Vetolujuus (pit. - lev.)    130 N / 5 cm - 105 N / 5 cm (DIN EN 12311-2)

Repäisylujuus (pit. - lev.)   70 N - 70 N (DIN EN 12310-1)

Venyvyys (pit. - lev.)    90 % - 90 % (DIN EN 12311-2)

Paloluokka     E (DIN EN 13501-1)

Lämmönkesto    Pitkäaikaisesti -40 °C - +80 °C

Paksuus    0,25 ±0,05 mm (DIN EN 1849-2)

Paino     85 ±10 g/m² (DIN EN 1849-2)

Rullan pituus    20 tai 50 m

Rullan leveys    1,5 tai 3 m

JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT

CONTEGA SOLIDO SL
Liitosnauha kivirakenteisiin

TESCON No.1 ja TESCON VANA
Tiivistysteipit

ORCON F
Tiivistysliima karkeille pinnoille
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INTELLO Plus

Kosteutta ohjaava pro clima INTELLO Plus on lasi-
kuituverkolla vahvistettu höyrynsulku, jolla saadaan 
aikaan erittäin tehokkaasti hengittävä rakenne. Se 
toimii tiiviinä kosteussulkuna talvella, mutta pääs-
tää kesällä höyrynsulun pintaan tiivistyvän kosteu-
den lävitseen sisätiloihin.

Kosteutta ohjaavan höyrynsulkukankaan suoritus-
kyky on höyrynsulkupaperiin verrattuna monin-
kertainen sekä talvella että kesällä. Se voi poistaa 
vesihöyryä eristeestä sisätiloihin jopa 80 g / m2 
vuorokaudessa.

INTELLO sopii käytettäväksi kaikkien yleisimpien 
eristemateriaalien kanssa. Se sopii myös puhallus-
villaeristeille.

TUOTEKUVAUS

Kosteutta ohjaava ilmatiivis höyrynsulkukangas

KÄYTTÖKOHTEET EDUT

 ✔ Kaikille eristetyypeille. 

 ✔ Puurakenteiset yläpohjat.

 ✔ Puurakenteiset ulkoseinät.

 ✔ Puurakenteiset tuulettuvat alapohjat.

 ✔ Kosteuden mukaan muuttuva diffuusiovastus.

 ✔ Suuri diffuusiovastus talvella.

 ✔ Pieni diffuusiovastus kesällä.

 ✔ Erittäin vahva rakenne.

 ✔ Tiivistysteippi tarttuu pysyvästi.

 ✔ Testattu yhteensopivaksi tiivistysteipin kanssa.
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TEKNISET TIEDOT

Höyrynsulun asentaminen

INTELLO höyrynsulkukankaat kiinnitetään runkora-
kenteeseen ja kattopaarteisiin nitomalla. Hakaset 
asennetaan 10 - 15 cm:n välein. Jatkos- ja liitoskoh-
dissa seuraava vuota limitetään 10 - 15 cm edelli-
sen päälle. Limitysten saumat tiivistetään TESCON 
No.1- tai TESCON Vana -tiivistysteipillä.

Rakennuksen päädyissä höyrynsulku jätetään 
painumisvaran takia hieman mutkalle. Nurkissa 
höyrynsulku laskostetaan ja laskostuksen saumat 
tiivistetään TESCON No.1 -tiivistysteipillä tai ORCON 
F -tiivistysliimalla.

Tiivistäminen välipohjapalkkeihin

Höyrynsulku leikataan välipohjapalkin kohdalta 
noin 25 cm:n matkalta halki ja helmat pudotetaan 
palkkien väliin. TESCON No.1 -tiivistysteippi liima-
taan palkin ja höyrynsulun liitoskohtaan. Välipoh-
japalkin alapuolella auki leikatut helmat liitetään 
toisiinsa TESCON No.1- tai TESCON Vana -tiivistystei-
pillä.

Liitos kivirakenteisiin 

Betonilattiaan liitettäessä ulkoseinän höyrynsulku 
suositellaan asennettavaksi ennen lattian valamis-
ta. Höyrynsulun helma jätetään silloin lattiavalun 
alle. 

Muussa tapauksessa INTELLO -höyrynsulku liitetään 
kivirakenteeseen CONTEGA SOLIDO SL -liitosnauhal-
la seuraavasti: 

Kapeampi suojateippi poistetaan ja liitosnauha 
kiinnitetään teippiraidastaan höyrynsulkuun. Toinen 
suojapaperi poistetaan ja nauha kiinnitetään 
kivirakenteeseen. Lopuksi nauha hierretään tiiviisti 
alustaansa. 

Työohjeet ovat ladattavissa myös internetosoittees-
ta  www.tiivistalo.fi 

Höyrynsulkukalvo   Polyetyleeni kopolymeeri (PEC)

Pohjamateriaali   Polypropyleeni (PP)

Väri     Valkoinen

Diffuusiovastusluku µ (H2O)   18.750 (DIN EN 1931)

Diffuusiovastus (sd H2O)  7,50 ±0,25 m (DIN EN 1931)

Muuttuva diffuusiovastus (sd H2O) 0,25 m - yli 25 m (DIN EN ISO 12572)

Vetolujuus (pit. - lev.)    350 N / 5 cm - 290 N / 5 cm (DIN EN 12311-2)

Repäisylujuus (pit. - lev.)   240 N - 200 N (DIN EN 12310-1)

Venyvyys (pit. - lev.)    15 % - 15 % (DIN EN 12311-2)

Paloluokka     E (DIN EN 13501-1)

Lämmönkesto    Pitkäaikaisesti -40 °C - +80 °C

Paksuus    0,40 ±0,1 mm (DIN EN 1849-2)

Paino     110 ±15 g/m² (DIN EN 1849-2)

Rullan pituus    20 tai 50 m

Rullan leveys    1,5 tai 3 m

JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT

CONTEGA SOLIDO SL
Liitosnauha kivirakenteisiin

TESCON No.1 ja TESCON VANA
Tiivistysteipit

ORCON F
Tiivistysliima karkeille pinnoille
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PRO CLIMA -TUOTTEET

Rakennusmateriaaleista riippumatta 
rakennuksen vaipan ilmatiiveys on kaikissa 
asuinrakennuksissa ehdoton edellytys sille, 
ettei talviaikainen kosteus pääse sisäilmasta 
rakenteisiin.

Tiivis rakenne saadaan aikaan tiivistämällä 
ikkuna- ja oviaukot, höyrynsulkuihin tehtävät 
reiät ja rakenteiden liitokset tarkoitukseen 
sopivilla liitosnauhoilla ja läpivientikauluksilla. 

TESTATUT JA YHTEENSOPIVAT TUOTTEET


