
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 
vedenkestävä 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 
asennettu paikoilleen.

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

Nauha soveltuu erinomaisesti asennettujen 
ikkunoiden ja ovien karmin tiivistämiseen 
ympäröiviin rakenteisiin . Yhdessä ikkunan 
sisäpuolelle asennettavan diffuusiotiiviin CONTEGA 
SOLIDO SL -liitonauhan kanssa järjestelmä antaa 
rakenteille täydellisen suojan ikkuna-aukkojen 
kautta tulevaa kosteusrasitusta vastaan.

TUOTEKUVAUS

Diffuusioavoin liitosnauha asennettujen ikkunoiden ja ovien karmeihin 
rakennuksen ulkopuolelle

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.



Suojapaperin jako (mm)

20 / 60

20 / 40 / 40

20 / 70 / 60

20 / 100 / 80

Pituus (m)

30

30

30

30

Leveys (mm)

80

100

150

200 

EAN

4026639154392

4026639154408

4026639154415

4026639154422 

Tuote nro

15439

15440

15441

15442 

Kpl / ltk

8

8

4

4 

Pintamateriaali    Polypropyleenikudos (PP)

Höyrynsulkukalvo   Polypropyleeni-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

Tartuntapintojen vähimmäisleveydet Höylätty puu 10 mm, betoni ja puukuitulevy 30 mm,

     muut pinnat 20 mm.

TEKNISET TIEDOT

IKKUNA- JA OVIAUKKOJEN TIIVISTÄMINEN

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

Puhtaassa ikkunan karmissa liitosnauhalle riittää 10 
mm:n vastepinta. Katso muiden tartuntapintojen 
vähimmäisleveydet alla olevasta taulukosta.

Alustan kunnostaminen

Liitosnauhan vastepinnat puhdistetaan 
tartuntaa heikentävistä aineista. Irtonaiset 
ja huonosti alustassa kiinni olevat kerrokset 
poistetaan ja pinnat imuroidaan puhtaaksi. 
Huokoinen puukuitulevy pohjustetaan TESCON RP 
-pohjustusaineella.

Ikkunapellin alle suositellaan asennettavaksi 
EXTOSEAL ENCORS -butyylinauha suojaamaan 
aukkojen alapuolisia runkorakenteita viistosateilta 
ja valumavesiltä.

Liitosnauhan asentaminen

ikkunapelti poistetaan ja Extoseal Encors 
-liitosnauha asennetaan kapeaa suojapaperia 
purkaen ikkunan karmin alareunaan. Nauha 
kiinnitetään ensin karmin vaakaosalle ja nostetaan 
ylös sivuosille vähintään 150 mm:n korkeuteen. 
Jäljellä olevat suojapaperit irrotetaan ja nauha 
kiinnitetään rakenteeseen. Lopuksi nauha 
painetaan huolellisesti ikkuna-aukon nurkkaan.

Contega Solido EXO -liitosnauhasta leikataan 
ikkuna-aukon mittaisia paloja. Kapeampi 
suojapaperi irrotetaan ja nauha kiinnitetään 
ikkunan karmiin. Leveämpi suojapaperi irrotetaan 
ja nauha kiinnitetään ympäröivään rakenteeseen. 

Vesipelti voidaan asentaa. Näkyviin jäävä osa 
liitosnauhaa peitetään listalla.

Työohjeet ovat ladattavissa myös 
internetosoitteesta  www.tiivistalo.fi 

JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT

EXTOSEAL ENCORS
Venyvä liitosnauha

CONTEGA SOLIDO SL
Liitosnauha sisäpuolelle

TESCON PRIMER RP
Pohjustusaine


