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Sisältä tiiviimpi kuin ulkoa

Tämän asennusohjeen pohjana on 
käytetty Saksalaista RAL (DIN 4107) 
ja Itävaltalaista ÖNORM (B 5320) 
-standardia.

Em. standardien mukaan karmin ja 
seinäpinnan väliseen liitossaumaan 
pätevät samat rakennusfysikaaliset 
säännöt kuin ulkoseinäänkin, eli ”si-
sältä tiiviimpi kuin ulkoa".

•	 Sisäpuolella ikkunan liitossauman 
on oltava diffuusiotiivis ja pitkäai-
kaisesti ilmatiivis

•	 Ulkopuolella liitossauman on oltava 
diffuusioavoin ja roiskevesitiivis.

Näitä periaatteita noudattamalla var-
mistetaan ikkunoiden ja oviaukkojen 
liitossauman toimivuus vuosikymme-
niksi eteenpäin.

ÖNORM- ja RAL -standardien 
mukainen asennus tai "oi-
kea" ikkunan asennus

ÖNORM- ja RAL -standardien mu-
kaan ikkunan tai oven liitossauman 
on oltava sisäpuolelta diffuusiotiivis ja 
ulkopuolelta diffuusioavoin. Liitossau-
man on kestettävä myös pitkäaikai-
sesti mahdollisia ikkunan ja seinän 
välisiä liikkeitä, jotka voivat johtua 
esimerkiksi rakenteiden liikkumisesta, 
venymisestä, lämpölaajenemisesta, 
tärinästä tai tuulesta. 

Tämä asennusohje noudattaa em. 
standardien mukaista oikeaa asen-
nustapaa. Tässä ohjeessa suositellut 
materiaalit täyttävät standardien 
mukaiset vaatimukset. Lisäksi ohjeen 
materiaaleista on olemassa tutki-
mustulokset, joiden mukaan niiden 
elinkaari on vähintään viisikymmentä 
vuotta.

Oikea ja turvallinen ikkunan asennus

Huoneilmaan pääsee jatkuvasti kos-
teutta asumisesta johtuen (pyykin 
kuivaaminen, saunan ja suihkun 
käyttäminen, hengitys, ruoanlaitto 
jne.). Kohonnut vesihöyrynpaine 
pyrkii talviaikaan tasaantumaan 
ulospäin höyrynsulun vuotokohdista 
ja rakenteiden liitoksista. 

Jos ikkunan liitossauman tiivistä-
miseen on käytetty ainoastaan PU 
-vaahtoa, sauma ei ole höyrytiivis. 
Liika ilmankosteus pääsee siir-
tymään vaahtokerroksen läpi ja 
tiivistyy rakenteen kylmille pinnoil-
le. Rakenteisiin tiivistynyt vesi voi 
myöhemmin aiheuttaa kosteus- ja 
homevaurioita.

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

Riittääkö 
saumavaahto?
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Karmi liitetään ulko- ja sisäpuolelta 
ympäröivään rakenteeseen liitosnau-
hoilla. Kivirakenteille tarkoitetuissa 
nauhoissa on yleensä yhtenäinen 
liimapinta. Puurakenteiden nauhoissa 
on tavallisesti kaksi teippiraitaa, joista 
toinen liimataan ikkunaan ja toinen 
ympäröivään rakenteeseen. Sekä 
ulko- että sisäpuolen nauhat kiinnite-
tään karmiin ennen karmin asentamis-
ta paikoilleen. 

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

tiivis ja diffuusiotiivis liitos-
nauha)

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 seinäpinnan välisen liitoksen on 
oltava ilmatiivis 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 läpivientikau-
luksilla tai tiivistysteipillä. Raken-
nusaikainen kosteus on poistettava 
riittävällä tuulettamisella.

2. Lämmöneristys

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

3. Ulkopuolen liitosnauha
Esim. Contega Solido EXO

Rakennuksen ullkopuolella karmin 
ja seinäpinnan välisen liitoksen on 
oltava tuulenpitävä, kaatosadetiivis 
ja säänkestävä. Liitosnauhan päälle 
pitää voida tarvittaessa tasoittaa ja 
sen höyrynvastus saa olla korkeintaan 
neljäsosa sisäpuolen nauhan höyryn-
vastuksesta (Sd < 0,7 m).

Rakennuksen ulkovaippa tulee suoja-
ta niin, ettei rakenteisiin pääse valu-
mavesiä. Rakenteiden kastuminen on 
estettävä myös rakennusaikana.

Turpoavat tiivistysnauhat

Jos julkisivun rakenne on sellainen, 
että liitosnauhaa ei voi asentaa, ulko-
puolella voi käyttää turpoavaa tiivis-
tysnauhaa. Nauha liimataan karmiin 
ennen karmin asentamista paikoilleen. 
Nauha laajenee vähitellen roiskevesi-
tiiviiksi liitokseksi.

Turvalliseen asennukseen tarvittavat materiaalit

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

2. Lämmöneristeeksi sopivat esi-
merkiksi PU-vaahto ja saumavilla.

3. Sisäpuolella ikkunan liitossauman 
on oltava diffuusiotiivis ja pitkäaikai-
sesti ilmatiivis. Liitossauman tiivistä-
miseen sopii esimerkiksi CONTEGA 
SOLIDO SL.

Valitse
oikeat materiaalit

1.

2.

3.
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Asentaminen karmiin

Jotta liitosnauhan liima tarttuisi 
pysyvästi, liitosnauha on kiinnitettävä 
karmiin vähintään 5 mm:n leveydeltä. 
Lisäksi karmin lämpötilan on oltava 
vähintään +10 °C. Ennen nauhan 
kiinnittämistä karmin pinta puhdiste-
taan pölystä, rasvasta ja silikonista. 
Lohkeilevat maalit ja vastaavat poiste-
taan. Epätasaiset alustat tasoitetaan 
ja pohjustetaan Tescon Primer RP 
-pohjustusaineella.

Nauha liimataan karmiin suojapaperia 
purkaen niin, että se asettuu kaut-
taaltaan tiiviisti karmin ulkokehälle. 
Karmin kulmissa nauhaan tehdään 
laskos, jotta liitosnauhalle saadaan 
työvaraa ikkuna-aukon nurkissa. Jotta 
nauha ulottuisi ympäröivän rakenteen 
nurkkaan, on laskoksen pituuden 
oltava 1,5 kertainen tilkeraon levey-
teen nähden. Kun karmi asennetaan 
paikoilleen, nauha taitetaan mutkalle 
rakenteiden väliin.

Asentaminen rakenteeseen

Liitosnauhan vastepinnoilta poistetaan 
pöly, muottiöljy, betoniliima ja muut 
tarttumista heikentävät epäpuhtaudet. 
Betonissa epätasaiset alustat tasoi-
tetaan ja pohjustetaan Tescon Primer 
RP -pohjustusaineella. Ympäröivän 
rakenteen lämpötilan tulee olla yli +10 
°C, vastepinnan vähintään 30 mm 
leveä ja betonin suhteellisen kosteu-
den alle 95 %.

Jos nauha kiinnitetään PE-kalvoon 
(höyrynsulkumuovi), lämpötilan tulee 
olla yli +15 °C. Höyrynsulkukalvossa 
ei saa olla silikaatteja tai rasvoja, jotka 
estävät liiman tarttuvuuden.

Kun karmi on asennettu paikoilleen, 
liitosnauha liimataan rakenteeseen. 
Karmin kulmissa laskostusta puretaan 
nauhaa painamalla niin, että nauha 
asettuu ilmatiiviisti ympäröivän raken-
teen nurkkiin. Tarvittaessa ilmatiiveys 
varmistetaan liitosnauhan päälle sivel-
lettävällä Wyflexa-tiivistysmassalla. 

Liitosnauhan päälle voi maalata tai 
sen voi peittää tasoitteella.

Jos ikkuna on jo asennettu

Jos ikkuna on jo asennettu ja vaah-
dotettu, tiivistysnauha voidaan liimata 
karmin päälle. On kuitenkin huoleh-
dittava siitä, että liitosnauhan vaste-
pinta karmissa on vähintään 5 mm ja 
ympäröivässä rakenteessa 30 mm. 
Nauhan näkyviin jäävä osa voidaan 
peittää esimerkiksi peitelistalla. 

Ikkunapellit 

Ikkunapellin alle asennetaan vesitiivis 
itseliimautuva Extoseal Encors -bu-
tyylinauha. Nauhan tarkoitus on estää 
valumisveden vuotaminen ikkunapel-
tien raosta seinärakenteisiin. Nauha 
liimataan aukon alareunaan niin, että 
se nousee myös aukon sivuille noin 
10 cm. Lopuksi nauha peitetään ikku-
napellillä ja vuorilaudalla.

Liitosnauhan asentaminen

Kun karmi on asennettu paikoil-
leen, liitosnauhan suojapaperi 
poistetaan ja nauha liimataan 
ympäröivään rakenteeseen.

Liitosnauha liimataan karmiin. 
Karmin kulmissa nauhaan teh-
dään laskos, jotta liitosnauhalle 
saadaan työvaraa ikkuna-aukon 
nurkissa.
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CONTEGA SOLIDO SL
Diffuusiotiivis liitosnauha sisäpuolelle.

Diffuusiovastus (sd H2O) 2,80 m
Paksuus   0,2 mm
Rullan pituus  30 m
Rullan leveys  8 / 10 / 15 / 20 cm
Lämmönkestokyky  Pitkäaikaisesti –40 °C ... +90 °C
Asennuslämpötila  > +10 °C
Säilyvyys   24 kk
Säänkesto  Suojaamattomana 3 kk 
Väri   Valkoinen
Pintamateriaali  Polypropeeni (PP) kudos 
Höyrynsulkukalvo  Polypropeeni-kopolymeerikalvo
Liima   Akrylat Solid -liima

CONTEGA SOLIDO EXO
Diffuusioavoin liitosnauha ulkopuolelle.

Diffuusiovastus (sd H2O) 0,7 m
Paksuus   0,2 mm
Rullan pituus  30 m
Rullan leveys  8 / 10 / 15 / 20 cm
Lämmönkestokyky  Pitkäaikaisesti –40 °C ... +90 °C
Asennuslämpötila  > +10 °C
Säilyvyys   24 kk
Säänkesto  Suojaamattomana 3 kk
Väri   Musta
Pintamateriaali  Polypropeeni (PP) kudos 
Höyrynsulkukalvo  Polypropeeni-kopolymeerikalvo
Liima   Akrylat Solid -liima

Tuotteiden tekniset tiedot

TESCON PRIMER RP
Pakkasenkestävä pohjustusaine, jonka 
päälle voi asentaa liitosnauhat välittömästi 
märkään pintaan ilman kuivumisaikaa.

Lämmönkestokyky  -40 °C ... +90 °C
Asennuslämpötila  -10 °C … +45 °C
Säilyvyys   Säilytettävä lämpimässä
Riittoisuus  n. 10 m2 / litra
Väri   Turkoosi
Materiaali   Akryyli-kopolymeeri, vesiohenteinen

EXTOSEAL ENCORS
Venyvä butyylikuminauha ikkuna- ja 
oviaukkojen suojaamiseen valumavesiltä.

Paksuus   n. 1,1 mm
Rullan pituus  20 m
Rullan leveys  10 / 15 / 20 / 30 cm
Lämmönkestokyky  Pitkäaikaisesti -20 °C ... +80 °C
Asennuslämpötila  -10 °C ... +35 °C
Säilyvyys   24 kk
Säänkesto  Suojaamattomana 3 kk
Väri   Musta
Pintamateriaali  Polyetyleeni (PE) -kudos
Pohjamateriaali  Akrylaatilla modifioitu butyylikumi

Kulmissa laskostusta puretaan 
nauhaa painamalla niin, että nau-
ha asettuu ilmatiiviisti ympäröivän 
rakenteen nurkkiin. 

Ikkunapellin alle asennetaan 
vesitiivis itseliimautuva Extoseal 
Encors -butyylinauha.
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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


