
CONTEGA SOLIDO EXO-D

CONTEGA SOLIDO EXO-D 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-D -liitosnauhassa on 
pitkäikäiseksi todettu vedenkestävä Akrylat Solid 
-liima. Liima tarttuu erittäin hyvin alustaansa. 

Liitosnauhassa on liimaa koko nauhan leveydellä, 
joten se voidaan asentaa karmin etureunaan, jos 
ikkuna on jo asennettu paikoilleen. Liitosnauhassa 
on toinen liimaraita nauhan päällä, joten se 
voidaan asentaa myös karmin ja ikkuna-aukon 
väliin nauhaa taittamatta.

SOLIDO EXO-D on erittäin ohut, vain 0,2 mm paksu 
liitosnauha, joten sen päälle riittää hienotasoitus 
tai maalaus.Yhdessä ikkunan sisäpuolelle 
asennettavan diffuusiotiiviin CONTEGA SOLIDO SL 
-liitonauhan kanssa järjestelmä antaa rakenteille 
täydellisen suojan ikkuna-aukkojen kautta tulevaa 
kosteusrasitusta vastaan.

TUOTEKUVAUS

Diffuusioavoin liitosnauha 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.

 ✔ Liimaraita myös nauhan päällä.

 ✔ Yksi tuote, monta käyttötarkoitusta.



Pituus (m)

30

30

Leveys (mm)

80

100 

EAN

4026639161352

4026639161369

Tuote nro

16135

16136 

Kpl / ltk

8

8 

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

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

Puhtaassa ikkunan karmissa liitosnauhalle riittää 5 
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 
lopuksi pinnat imuroidaan puhtaaksi. Suuremmat 
kolot tasoitetaan. Huonosti tarttuvat alustat 
pohjustetaan ennen liitosnauhan kiinnittämistä.

Liitosnauhan asentaminen

Ikkunapellin alle suositellaan asennettavaksi 
EXTOSEAL ENCORS -butyylinauha ennen 
liitosnauhan asentamista. Butyylinauha suojaa 
aukkojen alapuolisia runkorakenteita viistosateilta 
ja valumavesiltä. 

Ikkuna-asennuksen yhteydessä liitosnauha 
asennetaan karmin ulkoreunaan ennen ikkunoiden 
asentamista. Jotta rakenteen nurkkiin saadaan 
työvaraa, nauhaan tehdään karmin kulmissa 
laskokset puristamalla nauhan liimapinnat 
yhteen. Laskoksen sopiva pituus on n. 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 asennetaan 
karmin päälle niin, että se jää piiloon peitelistan 
alle. Kulmissa nauhat tuodaan toistensa yli ristiin.

Jos rakenteessa on sisäsmyygi, nurkkiin 
asennetaan ensin Tescon Incav -nurkkakappaleet. 
Nauha kiinnitetään karmiin niin, että sen päät 
ulottuvat nurkkakappaleen päälle. Vaihtoehtoisesti 
sisänurkan voi tiivistää AEROSANA VISCONN 
-tiivistyspinnoitteella.

Työohjeet ovat ladattavissa myös 
internetosoitteesta  www.tiivistalo.fi 

JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT

TESCON PRIMER RP
Pohjustusaine

CONTEGA SOLIDO SL
Liitosnauha sisäpuolelle

TESCON INCAV
Nurkkaliitoskappale

EXTOSEAL ENCORS
Venyvä liitosnauha

Suojapaperin jako (mm)

20 / 60

20 / 40 / 40


