
Schadsto�geprüft nach:

TESCON PROFECT

TESCON PROFECT on kaksin kerroin taitettu ilmatiivis 
kulmaliitosnauha. Siinä on suojapaperi vain toisella 
nauhan osalla, joten se on helppo ja nopea 
asentaa rakenteiden sisänurkkaan.

TESCON PROFECT soveltuu erinomaisesti esimerkiksi 
jo asennettujen ikkunoiden ja ovien karmien 
tiivistämiseen ympäröiviin rakenteisiin. 50 mm 
leveä nauha on erinomainen tuote ikkunoiden 
saneerauksessa, koska se voidaan heti peittää 
esim. 58 mm leveällä peitelistalla. 

TESCON PROFECT sopii myös läpivientipalkkien 
tiivistämiseen pro clima -höyrynsulkuihin, 
-tuulensuojakankaisiin ja -aluskatteisiin sekä 
rakenteiden liitoksiin rakennuksen sisänurkissa.

Liitosnauhassa on vesitiivis akrylaattiliima. Nauha 
soveltuu myös ulkokäyttöön.

TUOTEKUVAUS

Kulmaliitosnauha ikkuna-aukkojen ja rakenteiden sisänurkkien tiivistämiseen

KÄYTTÖKOHTEETEDUT

 ✔ Ikkunoiden ja ovien karmit

 ✔ Rakenteiden liitokset sisänurkissa

 ✔ Kaikki pro clima -kankaat

 ✔ Kipsi- ja rakennuslevyt

 ✔ Sileät tasoitepinnat

 ✔ Sileät betonipinnat

 ✔ Maalatut pinnat

 ✔ Muovi- ja metallipinnat

 ✔ Rakennusmateriaalien päästöluokka M1 

 ✔ Vain yksi suojapaperi

 ✔ Helppo asentaa rakenteiden sisänurkkiin

 ✔ Saatavana kahdella erilaisella taitoksen jaolla

 ✔ Vedenkestävä liima

 ✔ Vähäpäästöinen 

 ✔ Ylitasoitettavissa

 ✔ Sopii myös ulkokäyttöön



Pituus (m)

30

30

Leveys (mm)

50

60

EAN

4026639147790

4026639147783

Tuote nro

1AR02924

1AR02922

Kpl / ltk

20

20

Pintamateriaali    Polypropyleenikudos (PP)

Liima     Vedenkestävä akrylaattiliima 

Väri      Vaalean sininen 

Säänkesto     3 kk suojaamattomana

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

Lämpötilankesto    Pitkäaikaisesti -40 °C - +90 °C

Nauhan paksuus    0,5 mm 

Taitoksen jako     12 mm / 38 mm ja 25 mm / 35 mm

Säilytys     Viileässä ja kuivassa

Tartuntapintojen vähimmäisleveydet Höylätty puu 10 mm, muut pinnat 30 mm

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 %.

Puhtaassa ikkunan karmissa liitosnauhalle riittää 5 
mm:n vastepinta. Katso muiden tartuntapintojen 
vähimmäisleveydet alla olevasta taulukosta.

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.

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

Ikkuna-aukkojen tiivistäminen

Liitosnauhasta leikataan hieman karmin sivua 
pitempiä paloja. Nauhan suojapaperi poistetaan 

ja nauha kiinnitetään karmiin. Taitos avataan ja 
nauha kiinnitetään rakenteeseen. Lopuksi nauha 
hierretään käsin tai lastaa apuna käyttäen tiukasti 
kiinni alustaansa. 

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.

Läpivientipalkkien tiivistäminen 
höyrynsulkuun

Liitosnauhasta leikataan hieman palkin sivua 
pitempiä paloja. Liitosnauha asetellaan 
paikoilleen, taitos avataan ja nauha kiinnitetään 
liimapinnastaan palkin kylkeen. Nauhan 
suojapaperi poistetaan ja nauha kiinnitetään 
höyrynsulkuun. 

Työohjeet ovat ladattavissa myös 
internetosoitteesta  www.tiivistalo.fi 

JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT

TESCON PRIMER RP
Pohjustusaine

AEROSANA VISCONN
Tiivistyspinnoite

TESCON INCAV
Nurkkaliitoskappale

Taitoksen jako (mm)

12 / 38

25 / 35


