
TESCON CROSSEAL

TESCON CROSSEAL on kaksitoiminen liitosnauha, 
joka sulkee elementtiseinän pinnan halkeamat ja 
liittää elementin ilmatiiviisti ala- ja yläpohjaan. 

TESCON CROSSEAL soveltuu erinomaisesti 
esimerkiksi liimapuusta valmistetun seinäelementin  
ja betonilaatan liitokseen. Kolmiosainen nauha 
on helppo asentaa elementin reunaan ennen 
elementin asentamista paikoilleen. TESCON 
CROSSEAL on ohut liitosnauha, joten sen päälle 
riittää hienotasoitus tai maalaus.

Liitosnauhassa on vesitiivis pitkäaikaistestattu 
Akrylat Solid -liima. Soveltuu myös ulkokäyttöön.

TUOTEKUVAUS

Liitosnauha puurakenteisten elementtien liittämiseen ala- ja yläpohjaan

KÄYTTÖKOHTEETEDUT

 ✔ Puurakenteiset elementit.

 ✔ Kipsi- ja rakennuslevyt.

 ✔ Sileät ja tiiviit tasoitepinnat.

 ✔ Maalatut pinnat.

 ✔ Sileät betonipinnat.

 ✔ Muovi- ja metallipinnat.

 ✔ Sulkee elementin halkeamat.

 ✔ Tiivistää elementin ja betonilaatan liitoksen.

 ✔ Vedenkestävä Akrylat Solid -liima.

 ✔ Joustava pintamateriaali.

 ✔ Säänkesto 6 kk.

 ✔ Vähäpäästöinen 

 ✔ Ylitasoitettavissa 



Pintamateriaali    Polypropyleenikudos (PP)

Liima     Vedenkestävä Akrylat Solid -liima 

Väri      Vaalean sininen 

Säänkesto     6 kk suojaamattomana

Työskentelylämpötila    Alkaen -10 °C (suosit. +10 °C)

Lämpötilankesto    Pitkäaikaisesti -40 °C - +90 °C

Rullan pituus     30 m 

Sivun pituus     50 / 50 / 90 mm

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 
imuroidaan puhtaaksi pölystä.

Suuremmat kolot tasoitetaan ennen 
liitoskappaleen asentamista. Sileät ja huokoiset 
alustat pohjustetaan TESCON PRIMER RP 
-pohjustusaineella.

Liitosnauhan asentaminen

Liitosnauhan pohjassa oleva toinen suojapaperi 
poistetaan ja nauha kiinnitetään rypyttömästi 
liimapinnastaan elementin reunaan. Toinen 
suojapaperi poistetaan, nauha taitetaan elementin 
alle ja hierretään tiiviisti alustaansa.

Kun elementti on asennettu paikoilleen, 
liitosnauhan jäljellä oleva suojapaperi poistetaan 
ja nauha hierretään tiiviisti alustaansa. 

Rakennuksen sisänurkissa ilmatiiveys voidaan 
varmistaa WYFLEXA -tiivistysmassalla tai 
nurkkaan asennetavalla TESCON INCAV 
-nurkkaliitoskappaleella

Huomioitavaa 

Varmista nauhan kätisyys ennen nauhan 
kiinnittämistä elementin reunaan. Nauha ei irtoa 
alustastaan kiinnittämisen jälkeen.

Työohjeet ovat ladattavissa myös 
internetosoitteesta  www.tiivistalo.fi 

JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT

TESCON PRIMER RP
Pohjustusaine

WYFLEXA
Siveltävä tiivistysmassa

TESCON INCAV
Nurkkaliitoskappale


