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Liitosnauhan vastepintojen 
alustaminen

Ikkunan karmi

Karmin lämpötilan tulee aina olla 
vähintään +10 °C, jotta liitosnau-
han liima tarttuu. Karmin pinta 
puhdistetaan pölystä, rasvasta ja 
silikonista. 

Ympäröivä betonirakenne

Betonin lämpötilan tulee olla yli 
+10 °C ja suhteellisen kosteuden 
alle 95 %, jotta liima tarttuu. 

Betonista on poistettava pöly, 
muottiöljy, betoniliima ja muut 
liiman tarttumista heikentävät 
epäpuhtaudet. Sileät pinnat 
alustetaan tarvittaessa Tescon 
Primer RP -pohjustusaineella. 
Epätasaiset vastepinnat aluste-
taan Wyflexa-tiivistysmassalla. 

Liitosnauhan asentaminen 
karmiin

Kapeampi suojapaperi irrotetaan 
ja tiivistysnauha kiinnitetään kar-
min ulkokehän sisäreunaan. Kar-
min kulmissa nauhaa jatketaan 
kulman yli ja nauhan liimapinnat 
puristetaan yhteen. Jotta nauha 
ulottuisi ympäröivän rakenteen 
nurkkaan, on ylityslenkin pituu-
den oltava 1,5-kertainen tilkeraon 
leveyteen nähden.

Karmin asentaminen pai-
koilleen

Kun ikkuna asennetaan paikoil-
leen, liitosnauha taitetaan kaksin 
kerroin karmin ja rakenteen väliin. 
Uretaanivaahto asennetaan til-
kerakoon ja ylimääräinen vaahto 
leikataan kuivuttuaan pois.

Liitosnauhan asentaminen 
ympäröivään rakenteeseen

Kun karmi on asennettu pai-
koilleen, liitosnauha liimataan 
rakenteeseen suojapaperia pur-
kaen niin, että se asettuu tiiviisti 
ympäröivän rakenteen pintaan. 
Karmin kulmien kohdalla laskos-
tusta puretaan nauhaa paina-
malla niin, että nauha asettuu 
ilmatiiviisti ympäröivän rakenteen 
nurkkiin. Tarvittaessa rakenteen 
ilmatiiveys varmistetaan liitos-
nauhan päälle sivellettävällä 
Wyflexa-tiivistysmassalla. 

Lopuksi liitosnauhan näkyviin 
jäävä osa peitetään tasoitteella, 
maalilla tai peitelistalla.

Liitosnauhan suojapaperi 
poistetaan ja nauha liima-
taan rakenteeseen.

Karmin kulmissa nauhaan 
tehdään laskos, jotta se ulot-
tuisi aukon nurkkaan.

Kun karmi asennetaan, lii-
tosnauha taitetaan mutkalle 
karmin ja rakenteen väliin.

Tämä ohje
koskee tilannetta, 

jossa ikkunaa ei ole 
vielä asennettu.



Liitosnauhan vastepintojen 
alustaminen

Ikkunan karmi

Karmin lämpötilan tulee aina olla 
vähintään +10 °C, jotta liitosnau-
han liima tarttuu. Karmin pinta 
puhdistetaan pölystä, rasvasta 
ja silikonista. Lohkeilevat maalit 
ja vastaavat poistetaan. Huokoi-
set alustat pohjustetaan Tescon 
Primer RP -pohjustusaineella.

Ympäröivä betonirakenne

Betonin lämpötilan tulee olla yli 
+10 °C ja suhteellisen kosteuden 
alle 95 %, jotta liima tarttuu. 

Betonista on poistettava pöly, 
muottiöljy, betoniliima ja muut 
liiman tarttumista heikentävät 
epäpuhtaudet. Sileät pinnat 
alustetaan tarvittaessa Tescon 
Primer RP -pohjustusaineella. 
Epätasaiset vastepinnat aluste-
taan Wyflexa-tiivistysmassalla. 

Liitosnauhan asentaminen

Karmin reunaan piirretään 
apuviiva niin, että se jää piiloon 
tulevan peitelistan alle. 

Liitosnauhasta leikataan sopivan 
pituinen pala. Kapeampi suo-
japaperi irrotetaan ja Contega 
Solido -liitosnauha kiinnitetään 
karmiin apuviivaa myöten. 
Nauha kiinnitetään ensin karmin 
pystysivuille ja sen jälkeen vaaka-
sivuille niin, että ikkuna-aukon 
nurkissa nauhojen päät menevät 
toistensa yli ristiin.

Toinen suojapaperi irrotetaan ja 
nauha kiinnitetään rakenteeseen. 
Liitosnauhan alle ei saa jäädä 
ilmataskuja. 

Tarvittaessa rakenteen ilmatiiveys 
varmistetaan liitosnauhan päälle 
sivellettävällä Wyflexa-tiivistys-
massalla. 

Liitosnauha voidaan peittää ta-
soitteella, maalilla tai peitelistalla.

Tescon Incav -nurkkakappa-
leen asentaminen

Valmiiksi asennetuissa ikkunoissa 
tiivistäminen on varminta aloittaa 
nurkan muotoon taitetulla Tescon 
Incav -nurkkakappaleella. 

Tescon Incav leikataan ensin 
sopivan kokoiseksi ja kiinnitetään 
sitten rakenteen nurkkaan ennen 
liitosnauhan asentamista. 

Tescon Incav -nurkkakappale 
helpottaa rakenteen nurkan 
tiivistämistä.

Kapeampi suojapaperi irrote-
taan ja Contega Solido -liitos-
nauha kiinnitetään karmiin. 

Toinen suojapaperi irrotetaan 
ja nauha kiinnitetään ympä-
röivään rakenteeseen. 

Tämä ohje 
koskee tilannetta, 
jossa ikkuna on jo 

asennettu.
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