
Schadsto�geprüft nach:

EXTOSEAL MAGOV

EXTOSEAL MAGOV on vesitiivis ja erittäin venyvä 
butyylikuminauha. Nauhan tarkoitus on muodostaa 
vesitiivis liitos eri rakennusmateriaalien välille. 
Nauha asennetaan esimerkiksi viemäriputken ja 
lattian rajaan.

Nauha mukautuu tiiviisti alustaansa kiinni eikä 
palaudu venytettynä alkuperäiseen muotoonsa. 

Extoseal Magov -liitosnauhassa on kaksiosainen 
suojapaperi, joten se on helppo asentaa ensin 
putken ympärille ja sitten lattiaan. Venyvyytensä 
johdosta Extoseal Magov kiinnittyy nurkkiin ja 
muihin hankaliin paikkoihin helposti ja rypyttömästi.

TUOTEKUVAUS

Vesitiivis butyylikuminauha läpivientien tiivistämiseen.

KÄYTTÖKOHTEET

EDUT

 ✔ Läpivientiputket sisällä ja ulkona.

 ✔ Sileät ja tiiviit tasoitepinnat.

 ✔ Maalatut pinnat.

 ✔ Sileät betonipinnat.

 ✔ Harkko- ja tiilirakenteet.

 ✔ Kipsi- ja rakennuslevyt.

 ✔ Puu-, muovi- ja metallipinnoille.

 ✔ Erittäin venyvä materiaali. 

 ✔ Venytyksen jälkeinen palautumien vähäistä.

 ✔ Tarttuu myös mineraalisille pinnoille.

 ✔ Ei sisällä haitallisia haihtuvia yhdisteitä.

 ✔ Suojaa rakenteita myös rakennusaikana.

 ✔ Hitsautuu lämmön vaikutuksesta.

 ✔ Helppo työstää.

 ✔ 2-osainen suojapaperi.

 ✔ Liimapinta koko nauhan leveydellä. 

 ✔ Merkkiainekaasutiivis.



Putki (mm)

Alkaen 100

Pituus (m)

10

Leveys (mm)

60

EAN

4026639143433

Tuote nro

14343

Kpl / ltk

5

Pintamateriaali    Venyvä polyetyleenikalvo (PE)

Liima     Butyylikumi

Väri      Harmaa butyylikumi,  sininen pintakangas

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

Paksuus    n. 2,0 mm (DIN EN1849-2)

Paino     n. 3,7 kg / m2

Säänkesto     3 kk suojaamattomana

Työskentelylämpötila    Alkaen +5 °C - +35 °C

Lämpötilankesto    Pitkäaikaisesti -20 °C - +80 °C

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 
uretaanipurseista, betoniliimasta ja muista 
tartuntaa heikentävistä aineista, kuten esimerkiksi 
öljystä ja rasvasta. Irtonaiset ja huonosti alustassa 
kiinni olevat kerrokset poistetaan ja lopuksi pinnat 
pyyhitään puhtaaksi pölystä.

Sileät ja huokoiset alustat suositellaan 
pohjustettavaksi TESCON PRIMER RP 
-pohjustusaineella. Testipalan liimaus on 
suositeltavaa, jos alustan sopivuus aiheuttaa 
epävarmuutta. 

Liitosnauhan asentaminen

EXTOSEAL Magovon venyvä butyylikuminen 
liitosnauha, joka mukautuu tiiviisti alustaansa kiinni 
eikä palaudu alkuperäiseen muotoonsa.

Nauha leikataan hieman putken ympärysmittaa 
pitemmäksi. Toinen suojapeperi poistetaan ja 
nauha asennetaan kaksin kerroin putken ympärille 
putken ja lattian rajaan niin, että nauhan päät 
liimautuvat tiukasti kiinni toisiinsa eikä väliin jää 
esimerkiksi suojapaperia.

Toinen suojapaperi irrotetaan ja nauhaa 
venytetään niin, että se asettuu rypyttömästi 
alustaansa. Lopuksi nauha hierretään käsin tai 
lastalla tiiviisti alustaansa. 

Butyylikumin tartunta heikkenee viileässä. 
Tartuntaa voi parantaa sopivalla liuottimella, kuten 
esimerkiksi mineraalitärpätillä, joka lisää kumin 
tahmeutta.

Työohjeet ovat ladattavissa myös 
internetosoitteesta  www.tiivistalo.fi 

JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT

TESCON PRIMER RP
Pohjustusaine


