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SOLITEX KANKAIDEN OMINAISUUDET

Ulkoseinien tuulensuojakankaana käytettävän SOLITEX WA:n dif-
fuusiovastus (sd) on ainoastaan 0,01 m. Mikrokuiturakenteensa 
ansiosta kangas on kuitenkin kestävä ja pitää hyvin sadetta. 

SOLITEX Mento tuulensuoja-aluskatteen diffuusiovastus (sd) on 
jopa alle 0,02 m. SOLITEX Mento on vesihöyrynläpäisevyytensä 
lisäksi vesitiivis siihen laminoidun hydrofiilisen kalvon vaikutukses-
ta. Kalvo sijaitsee kankaan kerrosrakenteessa kahden mikrokui-
tuisen polypropyleenikerroksen välissä. Hydrofiilisessa kalvossa ei 
ole lainkaan huokosia, vaan kosteuden siirtyminen kalvon läpi 
perustuu kalvomateriaalissa olevien kemiallisten yhdisteiden 
keskinäisiin reaktioihin.

Hydrofiilisen kalvon etuna tavallisimpiin mikrohuokosia sisältäviin 
kalvoihin nähden on sen toimivuuden säilyminen vakiona myös 
pitkällä aikavälillä ja muuttuvissa olosuhteissa. Kalvon kosteu-
densiirtokyky ei heikkene edes kankaan likaantuessa ja se jopa 
paranee ympäröivän ilman suhteellisen kosteuden kasvaessa. 

SULJETTU KATTOJÄRJESTELMÄ

Suljetussa kattojärjestelmässä höyrynsulun ja 
aluskatteen välinen tila asennetaan täyteen 
eristettä ja yläpohja tuulettuu vesikatteen ja 
tuulensuoja-aluskatteen välissä. Järjestelmä 
tuo kustannussäästöä, koska vaadittava eris-
tepaksuus saavutetaan aikaisempaa ohuem-
malla rakenteella. Lisäksi sillä saavutetaan 
noin neljän prosentin säästö lämmitysenergian 
kulutuksessa. 

Järjestelmä voidaan toteuttaa vain SOLITEX 
Mento tuulensuoja-aluskatteella ja yhdessä 
System INTELLO -tiivistysjärjestelmän kanssa.

TALVI KESÄ

Yhteensopivat järjestelmäkomponentit

Ulkoseinien tuulensuojakangas

Yhdistetty aluskate ja tuulensuojakangas

Lisätiedot, tuotetuki ja työohjeet:

SOLITEX katto on suljettu kattojärjestelmä. 
Järjestelmän avulla voidaan puurakenteisen 
yläpohjan höyrynsulun ja tuulensuoja-aluskatteen 
välinen tila asentaa täyteen eristettä ja yläpohjan 
tuuletus toteuttaa tuulensuoja-aluskatteen 
yläpuolella, kun tuotteiden käytössä noudatetaan 
asennusohjeita.

Serti�kaatti Nro VTT-C-8875-12SOLITEX KATTO - Suljettu kattojärjestelmä

SOLITEX Mento tuulensuoja-aluskate on vesitiivis, mutta se päästää kosteuden 
lävitseen ulkoilmaan. Rakenteen sisäpuolella INTELLO höyrynsulku sallii kesäai-
kaisen kuivumisen myös sisätilojen suuntaan.

SOLITEX Mento tuulensuoja-aluskatteen vesitiiveys ja erinomaiset kosteuden-
siirto-ominaisuudet perustuvat huokosettomaan hydrofiiliseen kalvoon, joka on 
laminoitu kankaan kerrosrakenteeseen kahden mikrokuitukerroksen väliin.
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sd 0,02 m ... 0,08 m
W1, vesipatsas > 10 m
340 N / 5 cm - 250 N / 5 cm
260 N - 360 N
40 % - 50 %
-40° C ... +100° C
E
6 kk suojaamattomana
PP kudos, TEEE kalvo, PP kudos
210 g / m2
Pituus 50 m / Leveys 1,5 m
Pituus 50 m / Leveys 3,0 m

Diffuusiovastus (H2O)
Vesitiiveysluokka
Vetolujuus (pit. - lev.)
Repäisylujuus (pit. - lev.)
Venyvyys (pit. - lev.)
Lämmönkestävyys
Paloluokitus
Säänkestävyys
Materiaali
Paino
Pinta-ala 75 m2
Pinta-ala 150 m2

Diffuusioavoin yhdistetty aluskate ja tuulensuojakangas. 
Kudottua mikrokuitua, välissä yhtenäinen TEEE-kelmu.

sd 0,02 m ... 0,08 m
W1, vesipatsas > 10 m
230 N / 5 cm - 180 N / 5 cm
180 N - 240 N
45 % - 65 %
-40° C ... +100° C
E
3 kk suojaamattomana
PP kudos, TEEE kalvo, PP kudos
140 g / m2
Pituus 50 m / Leveys 1,5 m
Pituus 50 m / Leveys 3,0 m

Diffuusiovastus (H2O)
Vesitiiveysluokka
Vetolujuus (pit. - lev.)
Repäisylujuus (pit. - lev.)
Venyvyys (pit. - lev.)
Lämmönkestävyys
Paloluokitus
Säänkestävyys
Materiaali
Paino
Pinta-ala 75 m2
Pinta-ala 150 m2

Diffuusioavoin yhdistetty aluskate ja tuulensuojakangas. 
Kudottua mikrokuitua, välissä yhtenäinen TEEE-kelmu.

sd 0,02 m ... 0,08 m
W1, vesipatsas > 10 m
205 N / 5 cm - 170 N / 5 cm
100 N - 100 N
50 % - 50 %
-40° C ... +100° C
E
3 kk suojaamattomana
PP kudos, TEEE kalvo, PP kudos
110 g / m2
Pituus 50 m / Leveys 1,5 m
Pituus 50 m / Leveys 3,0 m

Diffuusiovastus (H2O)
Vesitiiveysluokka
Vetolujuus (pit. - lev.)
Repäisylujuus (pit. - lev.)
Venyvyys (pit. - lev.)
Lämmönkestävyys
Paloluokitus
Säänkestävyys
Materiaali
Paino
Pinta-ala 75 m2
Pinta-ala 150 m2

Diffuusioavoin yhdistetty aluskate ja tuulensuojakangas. 
Kudottua mikrokuitua, välissä yhtenäinen TEEE-kelmu.

sd 0,01
W2, suojaa sateelta
190 N / 5 cm - 145 N / 5 cm
145 N - 110 N
80 % - 85 %
-40° C ... +100° C
E
3 kk suojaamattomana
PP mikrokuitukudos
100 g / m2
Pituus 50 m / Leveys 1,5 m
Pituus 50 m / Leveys 3,0 m

Diffuusiovastus (H2O)
Vesitiiveysluokka
Vetolujuus (pit. - lev.)
Repäisylujuus (pit. - lev.)
Venyvyys (pit. - lev.)
Lämmönkestävyys
Paloluokitus
Säänkestävyys
Materiaali
Paino
Pinta-ala 75 m2
Pinta-ala 150 m2

Diffuusioavoin ulkoseinien tuulensuojakangas. Kudottua 
mikrokuitua. Suojaa sateelta.

INTELLO ja INTELLO Plus
Kosteutta ohjaavat höyrynsul-
kukankaat. Kosteuden mukaan 
muuttuva diffuusiovastus.

TESCON No.1
Yleisteippi höyrynsulkujen ja 
ulkokankaiden limitysten tiivis-
tämiseen. Venyy jopa 50 %.

DUPLEX
Kaksipuolinen teippi kankai-
den limitysten tiivistämiseen. 
Asennetaan vuotien väliin.

KAFLEX
Kaulukset sähköjohtojen ja 
-kaapeleiden tiivistämiseen. 
Valmis liimapinta.

ROFLEX
Kaulukset paksujen putkien 
tiivistämiseen. Kiinnitetään 
alustaansa TESCON teipillä.

TESCON Naidec
Butyylikuminauha tuuletusri-
mojen kiinnityksessä syntyvien 
reikien paikkaamiseen.

CONTEGA EXO
Liitosnauha ikkuna- ja oviauk-
kojen tiivistämiseen ympä-
röiviin puurakenteisiin.

ORCON F
Tiivistysliima ilmatiiveyden 
varmistamiseen hankalissa 
asennuspaikoissa.

TESCON Primer
Pohjustusaine TESCON Primer 
varmistaa teippien pysyvyyden 
huokoisilla liimausalustoilla.

LÄMPÖERISTEET
SOLITEX -kankaat sopivat käytettäväksi yhdessä kaikkien eris-
temateriaalien kanssa. SOLITEX Katto voidaan toteuttaa vain 
yhdessä System INTELLO tiivistysjärjestelmän kanssa.

SOLITEX kankaat - Tekniset tiedot

SOLITEX kankaat - Yhteensopivat järjestelmäkomponentit



© Redi-Yhtiöt Oy 2012. Tuotetuki, työohjeet ja lisätiedot: www.tiivistalo.� © Redi-Yhtiöt Oy 2012. Tuotetuki, työohjeet ja lisätiedot: www.tiivistalo.�

TUULENSUOJAKANKAAN ASENTAMINEN
Ulkoseinien tuulensuojakankaat asennetaan räystään suun-
taisesti alhaalta alkaen. Limitykset tiivistetään TESCON No.1 
teipillä tai kaksipuolisella DUPLEX teipillä.

Diffuusioavoin tuulensuojakangas

Lisätiedot, tuotetuki ja työohjeet:

SOLITEX katto on suljettu kattojärjestelmä. Järjestelmän avulla voidaan 
puurakenteisen yläpohjan höyrynsulun ja tuulensuoja-aluskatteen välinen tila 
asentaa täyteen eristettä ja yläpohjan tuuletus toteuttaa tuulensuoja-
aluskatteen yläpuolella, kun tuotteiden käytössä noudatetaan asennusohjeita.

Serti�kaatti Nro VTT-C-8875-12SOLITEX KATTO - Tuulensuojakankaan asennusohjeet

SOLITEX WA

SOLITEX MENTO

SOLITEX MENTOSOLITEX MENTO

SOLITEX WA SOLITEX WA

SOLITEX WA

KATTOPALKIN LIITOS ULKOPUOLELTA
Ulkoseinien tuulensuoja suositellaan tiivistämään kattopalkkei-
hin ulkopuolelta. Tuulensuoja leikataan palkin kohdalta halki 
ja tiivistetään palkkiin TESCON No.1 tiivistysteipillä.

ALUSKATTEEN LIITOS ULKOPUOLELTA
Tuulensuojan yläreuna suositellaan liittämään aluskatteeseen 
ulkopuolelta. Liitos on helpointa tiivistää kaksipuolisella DUPLEX 
tiivistysteipillä.

AUKKOJEN TIIVISTÄMINEN
Puutalojen ikkuna- ja oviaukot tiivistetään CONTEGA EXO liitos-
nauhalla. Muut läpiviennit voidaan tiivistää samoilla kompo-
nenteilla ja työmenetelmillä kuin höyrynsulunkin kohdalla.

YLÄPOHJAN KOTELOINTI
Puhallusvillaeristettä käytettäessä yläpohja koteloidaan SOLI-
TEX WA tuulensuojakankaalla. Kotelointi jakaa puhallusvillan 
aiheuttamaa painetta tasaisesti katon eri alueille.

TUULENSUOJAMATERIAALIT

Ulkoseinän tuulensuojana voidaan käyttää 
kaikkia diffuusioavoimia tuulensuojamateriaa-
leja. Tuulensuojan asentamisessa ja tiivistämi-
sessä noudatetaan ensisijaisesti tuulensuojan 
valmistajan työohjeita.

Jos ohjeet puuttuvat tai rakenne ei ole tuulitii-
vis, voidaan rakenne tiivistää näiden ohjeiden 
mukaisesti.
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TUULENSUOJA-ALUSKATTEEN ASENTAMINEN 
Tuulensuoja-aluskatteet asennetaan tiukkana, räystään suun-
taisesti ja räystäältä alkaen. Limitykset tiivistetään joko valmiin 
liimaraidan avulla tai TESCON No.1 tai DUPLEX teipillä.

Yhdistetty aluskate ja tuulensuojakangas

Lisätiedot, tuotetuki ja työohjeet:

SOLITEX katto on suljettu kattojärjestelmä. Järjestelmän avulla voidaan 
puurakenteisen yläpohjan höyrynsulun ja tuulensuoja-aluskatteen välinen tila 
asentaa täyteen eristettä ja yläpohjan tuuletus toteuttaa tuulensuoja-
aluskatteen yläpuolella, kun tuotteiden käytössä noudatetaan asennusohjeita.

Serti�kaatti Nro VTT-C-8875-12SOLITEX KATTO - Tuulensuoja-aluskatteen asennusohjeet

SOLITEX MENTOSOLITEX MENTO

SOLITEX MENTOSOLITEX MENTO

SOLITEX WA

SOLITEX MENTOSOLITEX MENTOSOLITEX MENTO

SOLITEX MENTOSOLITEX MENTOSOLITEX MENTO

SOLITEX MENTOSOLITEX MENTOSOLITEX MENTO

SOLITEX WA

SOLITEX MENTOSOLITEX MENTO

SOLITEX MENTOSOLITEX MENTOSOLITEX MENTO

SOLITEX MENTOSOLITEX MENTOSOLITEX MENTO

SOLITEX MENTOSOLITEX MENTOSOLITEX MENTO

ALUSKATEMATERIAALIT

SOLITEX katossa voidaan käyttää vain SOLITEX 
Mento tuulensuoja-aluskatteita. 

SOLITEX KATON TUULETTUMINEN

Alaräystäällä varmistetaan riittävä tuuletus-
rako räystäslautojen tai otsalautojen väliin. 
Tuuletusilman poistumiseen sopivia ratkaisuja 
myyvät kaikki yleisimmät katevalmistajat.

SOLITEX MENTO

TUULETUSRIMOJEN ASENTAMINEN
Tuuletusrimojen alapintaan kiinnitetään TESCON NAIDEC 
butyylikuminauha naulanreikien tiivistämiseksi. Puhallusvillaa 
käytettäessä kattotuolien väliin asennetaan myös apurima.

PIIPUN TIIVISTÄMINEN
Piippu tiivistetään tuulensuoja-aluskatteeseen yläpuolelta. 
Aluskatteen helmat nostetaan piipun kylkeä vasten ja liitos 
tiivistetään 15 cm leveällä TESCON No. 1 tiivistysteipillä. 

LÄPIVIENTIEN TIIVISTÄMINEN
Läpiviennit tiivistetään läpivientikomponentin valmistajan 
ohjeiden mukaisesti. Jos komponentti ei ole ilmatiivis, se tiivis-
tetään alapuolelta TESCON No.1 tiivistysteipillä.

ILMANOTTOAUKKOJEN ASENTAMINEN
Alaräystäällä varmistetaan riittävä tuuletusilman saanti. Katon 
harjalla tuuletusilman poistuminen varmistetaan esimerkiksi 
tuulettuvan harjatiilen avulla.
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ILMATIIVIS RAKENNE

System INTELLO ja SOLITEX Katto järjestelmä-
komponenteilla varmistetaan rakenteiden ilma-
tiiveys. Tämä tapahtuu tiivistämällä kankaiden 
liitokset ja kankaisiin tehtävät aukot testatuilla 
ja yhteensopivilla tiivistysteipeillä, liitosnauhoilla 
ja läpivientikauluksilla.

Asuinrakennuksen kosteusteknisen toimivuu-
den kannalta ilmatiiveys on ehdoton vaatimus 
kaikilla höyrynsulku- ja tuulitiiveysmateriaaleilla 
toteutetuille rakenteille.

Tiivistysteipit

Liitosnauhat

Kaulukset kaapeleille

Kaulukset LVI-putkille

Asennuslaatikko

Tiivistysmassa

Pohjustusaineet
Lisätiedot, tuotetuki ja työohjeet:

Testissä käytetyn lämpövanhennuksen aikana, joka 
pisimmillään vastasi noin 7,5 vuoden säilytystä 
vakio-olosuhteissa, ei todettu Akrylat Solid liiman 
tartunnan heikkenemistä millään tutkituista 
alustoista.

Testatut alustat: puu, betoni ja INTELLO höyrynsulku

Testausseloste VTT-S-07025-10Järjestelmäkomponentit

VÄHEMMÄN KOSTEUTTA

Talvella sisäilma sisältää enemmän kosteutta kuin viileämpi eris-
tekerros, joten kosteus pyrkii tasaantumaan eristeen suuntaan. 
Kosteus tasaantuu höyrynsulkukalvon läpi ja vuotokohtien kautta. 
Ilman huolellista tiivistämistä höyrynsulkukalvon vuotojen ai-
heuttama kosteuskuormitus on helposti jopa 250 g/m2 vuoro-
kaudessa. Kostuneessa rakenteessa kasvaa aina mikrobeja ja 
kasvustosta vapautuvat itiöt heikentävät sisäilman laatua ja 
aiheuttavat sairauksia. Pro clima tuotteilla ja niiden työohjeita 
noudattamalla ilmavuodot voidaan poistaa kokonaan.

PIENEMMÄT KUSTANNUKSET

Uuden pientalon ilmatiiveysluku on ilman huolellista vuotokoh-
tien tiivistämistä noin 5. Ilmatiiveysmittaukset ovat osoittaneet, 
että pro clima tuotteilla ja niiden työohjeita noudattamalla 
ilmatiiveysluku on poikkeuksetta alle 1. Lämpöenergian tarve 
pienenee tällöin jopa neljänneksen. Testatuilla ja yhteensopivilla 
järjestelmäkomponenteilla varmistetaan rakenteiden kosteustek-
ninen toimivuus rakennuksen koko eliniän ajaksi.

Pinta-ala 1 m2, rako 1 mm, paine-ero 20 Pa (= tuulen voimakkuus 2-3 m/s)
Lämpötila sisällä + 20 oC, lämpötila ulkona -10 oC
Kosteuden siirtymä 800 g / m2 / 24 h
Mittaus: Institut für Bauphysik, Stuttgart.

Jos rakennuksen vaippa vuotaa, lämpö karkaa ja kuljettaa kosteutta viileään 
eristekerrokseen. Liika vesihöyry tiivistyy kylmiin rakenteisiin.
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-40 °C ... +90 °C
-10 °C ... +45 °C
24 kk alkaen -20 °C
Akryyli-kopolymeeri, etanoli

Lämmönkestävyys
Asennuslämpötila
Säilyvyys
Materiaali
1 purkki 2,5 ltr riittää noin 400 m (60 mm liimaraita)

Pohjustusaine, joka varmistaa teippien pysyvyyden 
huokoisilla liimausalustoilla. Säilyy myös pakkasessa.

-40 °C ... +90 °C
-10 °C ... +45 °C
24 kk alkaen 0 °C
Akryyli-kopolymeeri

Lämmönkestävyys
Asennuslämpötila
Säilyvyys
Materiaali
1 purkki 2,5 ltr riittää noin 180 m (60 mm liimaraita)

Pohjustusaine, joka varmistaa teippien pysyvyyden 
huokoisilla liimausalustoilla. Säilytettävä lämpimässä.

-20 °C ... +80 °C
-10 °C ... +50 °C
24 kk alkaen -20 °C
Akrylaattiliima

Lämmönkestävyys
Asennuslämpötila
Säilyvyys
Materiaali
1 tuubi 310 ml riittää noin 15 m (5 mm liimaraita)
1 pussi 600 ml riittää noin 30 m (5 mm liimaraita)

Tiivistysliima ilmatiiveyden varmistamiseen hankalissa 
asennuspaikoissa. Pysyy ja tarttuu myös kivipinnoille.

-10 °C ... +80 °C
Taipuisa PE muovi
19,00 cm * 32,00 cm

Lämmönkestävyys
Materiaali
3:lle sähkörasialle

Asennuslaatikko sähkörasioiden tiivistämiseen höyrynsul-
kuun. Kiinnitetään tiivistysteipillä.

-40 °C ... +120 °C
EPDM kumi
50-90 mm lvi-putkelle
100-120 mm lvi-putkelle
120-170 mm lvi-putkelle
170-220 mm lvi-putkelle
220-270 mm lvi-putkelle
270-320 mm lvi-putkelle

Lämmönkestävyys
Materiaali
Ro�ex 50
Ro�ex 100
Ro�ex 150
Ro�ex 200
Ro�ex 250
Ro�ex 300

Läpivientikaulukset lvi-putkien tiivistämiseen höyrynsulkuun. 
Kaulukset kiinnitetään tiivistysteipillä.

-40 °C ... +120 °C
Voimapaperi, EPDM kumi
15-30 mm sähköputkelle
9:lle 15-30 mm sähköputkelle

Lämmönkestävyys
Materiaali
Ro�ex 20
Ro�ex 20 Multi

Läpivientikaulus sähköputkien tiivistämiseen höyrynsulkuun. 
Kauluksessa on valmis liimapinta.

-40 °C ... +120 °C
Voimapaperi, EPDM kumi
6-12 mm sähköjohdolle
2:lle 6-12 mm sähköjohdolle
16:lle 6-12 mm sähköjohdolle

Lämmönkestävyys
Materiaali
Ka�ex Mono
Ka�ex Duo
Ka�ex Multi

Läpivientikaulukset sähköjohtojen tiivistämiseen höyrynsul-
kuun. Kauluksissa on valmis liimapinta.

-40 °C ... +120 °C
PE kudos, akrylaattiliima
6-12 mm kaapelille

Lämmönkestävyys
Materiaali
Ka�ex Post

Läpivientikaulus jo asennettujen kaapeleiden tiivistämiseen 
höyrynsulkuun. Kauluksessa on valmis liimapinta.

-40 °C ... +90 °C
< -10 °C
24 kk
PET huopa, välissä PP-C kalvo
Leveys 20,00 cm

Lämmönkestävyys
Asennuslämpötila
Säilyvyys
Materiaali
15 m rulla

Liitosnauha ja rappausverkko puurakenteisen yläpohjan 
höyrynsulun liittämiseen ulkoseinän kivirakenteeseen.

-40 °C ... +90 °C
< -10 °C
24 kk
PET huopa, välissä PP-C kalvo
Leveys 8,50 cm

Lämmönkestävyys
Asennuslämpötila
Säilyvyys
Materiaali
15 m rulla

Liitosnauha ikkuna- ja oviaukkojen tiivistämiseen 
ympäröiviin sisäpuolisiin kivirakenteisiin. 

-40 °C ... +90 °C
< -10 °C
24 kk
PP kudos, alla PP-C kalvo
Leveys 6,50 cm
Leveys 8,50 cm

Lämmönkestävyys
Asennuslämpötila
Säilyvyys
Materiaali
30 m rulla
30 m rulla

Liitosnauha ikkuna- ja oviaukkojen tiivistämiseen 
ympäröiviin sisäpuolisiin puurakenteisiin. 

-40 °C ... +90 °C
< -10 °C
24 kk
PP kudos,  alla TEEE kalvo
Leveys 8,50 cm

Lämmönkestävyys
Asennuslämpötila
Säilyvyys
Materiaali
30 m rulla

Liitosnauha ikkuna- ja oviaukkojen tiivistämiseen 
ympäröiviin ulkopuolisiin puurakenteisiin. 

-40 °C ... +90 °C
< -10 °C
24 kk
PE kudos, akrylaattiliima
Leveys 5,00 cm
Leveys 15,00 cm

Lämmönkestävyys
Asennuslämpötila
Säilyvyys
Materiaali
30 m rulla
30 m rulla

Venyvä ja erittäin pitävä yleisteippi höyrynsulkujen ja 
ulkokankaiden limitysten tiivistämiseen. 

-40 °C ... +90 °C
< -10 °C
24 kk
Akrylaattiliima, vahvisteverkko
Leveys 2,50 cm

Lämmönkestävyys
Asennuslämpötila
Säilyvyys
Materiaali
20 m rulla

Kaksipuolinen teippi höyrynsulkujen ja ulkokankaiden 
limitysten tiivistämiseen.  Asennetaan vuotien väliin.

-20 °C ... +85 °C
+5 °C ... +35 °C
24 kk
Butyylikumi
Leveys 5,00 cm

Lämmönkestävyys
Asennuslämpötila
Säilyvyys
Materiaali
20 m rulla

Kaksipuolinen butyylikuminauha tuuletusrimojen ja 
ruoteiden kiinnityksessä syntyvien reikien paikkaamiseen.

Tekniset tiedot



Pysyvästi ilmatiiviillä tiivistysteipeillä, liitoskankailla ja 
läpivientikauluksilla varmistetaan rakenteille mahdolli-
simman pieni talviaikainen kosteusrasitus. Kosteutta 
ohjaava INTELLO höyrynsulku ja hengittävät SOLITEX 
kankaat antavat suuren kesäaikaisen kuivumisvaran.

Järjestelmäkomponentit ovat yhteensopivia keskenään 
ja ohjeiden mukaisten alusmateriaalien kanssa. 

TIIVISTALO kosteudenhallintajärjestelmissä asuinraken-
nuksen kosteustekninen toimivuus otetaan huomioon 
kaikissa rakenteissa ja kaikissa rakennusvaiheissa.

Työohjeita huolellisesti noudattamalla järjestelmät 
antavat parasta mahdollista suojaa kosteus- ja 
homevaurioita vastaan kaikissa sääolosuhteissa.


