
ORCON LINE

ORCON LINE on suojapaperilla varustettu 
rullaan pakattu tiivistysliima, joka sopii kaikkien  
pro clima -höyrynsulkujen, -aluskatteiden ja 
-tuulensuojakankaiden tiivistämiseen toisiinsa ja 
sileille tai rosoisille pinnoille. Sillä saa ilmatiiviin 
liitoksen myös mineraalisiin pintoihin. Rullaan 
pakattu liima ei sotke paikkoja ja sen menekki 
voidaan laskea tarkasti.

Tiivistysliimaa suositellaan käytettäväksi 
ilmatiiveyden varmistamiseen kaikissa hankalissa 
asennuspaikoissa, kuten esimerkiksi rakennuksen 
nurkissa ja höyrynsulun laskoksissa. Orgon Line 
-tiivistysliimanauhalla voidaan varmistaa liitoksen 
tiiveys myös puristusliitoksissa.

ORCON LINE ei sovellu pohjustamattomille 
metallipinnoille tiivistämiseen. Käytä metallipinnoilla 
pro clima -teippejä.

TUOTEKUVAUS

Tiivistysliimanauha pro clima -kankaiden tiivistämiseen toisiinsa ja rosoisille 
pinnoille  

KÄYTTÖKOHTEETEDUT

 ✔ Betonipinnat.

 ✔ Kevytsorapinnat.

 ✔ Puupinnat.

 ✔ Höyrynsulkujen tiivistämiseen hankalissa 

paikoissa, kuten esimerkiksi nurkissa ja laskoksissa.

 ✔ Tarttuu ja pysyy hyvin.

 ✔ Menekki voidaan laskea juoksumetreinä.

 ✔ Nopea ja helppo asentaa.

 ✔ Ei kuivumisaikaa.

 ✔ Ei sotke.

 ✔ Ei sisällä haihtuvia haitallisia yhdisteitä.



Materiaali    Akryylihappo-kopolymeeridispersio

Väri      Valkoinen

Työskentelylämpötila    Alkaen +5 °C

Lämpötilankesto    Pitkäaikaisesti -20 °C - +80 °C

Riittoisuuus    15 m

Pakkasenkesto    Lyhytaikaisesti -20 °C saakka

Säilyvyys    24 kk huoneen lämmössä.

Rullan pituus     15 m 

Rullanleveys    10 mm

Sään kesto    Suojattava auringon valolta

TEKNISET TIEDOT

TIIVISTYSLIIMANAUHAN ASENTAMINEN

Alustan kunnostaminen

Vastepinnat puhdistetaan pölystä, 
uretaanipurseista, betoniliimasta ja muista 
tartuntaa heikentävistä aineista kuten öljystä ja 
rasvasta. Irtonaiset ja huonosti alustassa kiinni 
olevat kerrokset poistetaan. Lopuksi pinnat 
imuroidaan puhtaaksi pölystä.

Tiivistysliimanauhaa ei saa kiinnittää jäätyneelle tai 
märälle alustalle.

Liimanauhan kiinnittäminen

ORCON LINE tiivistysliima kiinnitetään alustaansa 
yhtenäisenä nauhana ja katkaistaan repäisemällä. 
Jos nauhaa joudutaan jatkamaan, seuraava 
pala limitetään n. 5 cm edellisen palan kylkeen ja 
nauhojen päät puristetaan tiukasti yhteen. 

Liimanauhan suojapaperi poistetaan ja 
höyrynsulku painetaan liimanauhaan. 
Liimanauhaa ei saa painaa lyttyyn. 

Varo irrottamasta suojapaperia liian pitkältä 
matkalta kerralla, sillä liima on erittäin tarttuvaa ja 
höyrynsulku saattaa mennä helposti ryppyyn. 

ORCON LINE liima saavuttaa täyden pitävyytensä 
noin vuorokauden kuluessa.

Työohjeet ovat ladattavissa myös 
internetosoitteesta  www.tiivistalo.fi 

JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT

TESCON VANA ja TESCON No.1
Tiivistysteipit

SOLITEX MENTO
Diffuusioavoimet ulkokankaat

INTELLO ja INTELLO PLUS
Kosteutta ohjaavat höyrynsulkukankaat


