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!JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT HUOMIOITAVAA

LEIKKAUSKUVATYÖVAIHEET

2 TIIVISTALO - Ikkunoiden tiivistäminen rakennuksen ulkokuoreen

1. Contega-liitosnauhojen kapeampi 
suojapaperi irrotetaan ja nauhat kiinni-
tetään ikkunan karmin reunaan. Conte-
ga Solido SL-D asennetaan karmin 
sisäreunaan ja Contega Solido EXO-D 
ulkoreunaan. 

Karmin kulmissa nauhaa jatketaan 
kulman yli ja nauhan liimapinnat pu-
ristetaan yhteen. Jotta nauha ulottuisi 
ympäröivän rakenteen nurkkaan, on 
ylityslenkin pituuden oltava 1,5 kertai-
nen tilkeraon leveyteen nähden. Ylitys-
lenkin juuressa ilmatiiveys varmistetaan 
tarvittaessa Orcon F -tiivistysliimalla.

2. Liitosnauha Extoseal Encors asen-
netaan suojapaperia irrottaen ikkuna-
aukkoon. Nauha asennetaan ensin 
vaakaosalle ja nostetaan sitten sivuosil-
le vähintään 150 mm:n korkeuteen. 
Lopuksi nauha painetaan huolellisesti 
ikkuna-aukon nurkan pohjaan saakka.

3. Kun ikkuna on asennettu paikoilleen, 
ikkunakarmiin asennettu Contega 
Solido EXO-D -liitosnauha kiinnitetään 
rakenteeseen ja Extoseal Encors -nau-
han päälle.

Asennuksen jälkeen nauhojen tartun-
ta varmistetaan painamalla nauhoja 
alustaansa vasten telalla tai lastalla. 
Nauhan alle ei saa jäädä alueita, jois-
sa nauha ei ole tarttunut alustaansa.

Lopuksi vesipellin asennus ja pinta-
käsittelyt tehdään niin, että tiivistys ei 
vaurioidu.

Karmi asennetaan paikoilleen ja Contega 
Solido EXO-D -nauha kiinnitetään rakentee-
seen. Lopuksi nauhat peitetään vesipellillä.

Contega Solido -liitosnauhat asennetaan 
ikkunan karmiin ennen karmin asentamista 
paikoilleen. 

Extoseal Encors -liitosnauha asennetaan 
vaakaosalle ja nostetaan reunoille.
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•	 Liitosnauhan leveys valitaan niin, 
että liitospintojen vähimmäislevey-
det täyttyvät. 

•	 Liitosnauhojen jatkosten limityksen 
on oltava vähintään 50 mm. 

•	 Liitosnauhan vastepinnan lämpöti-
lan on oltava vähintään +10 oC.

•	Ulkoseinärakenteen tuuletus suunni-
tellaan jokaiselle kohteelle erikseen 
kohteen erityispiirteet huomioiden.

Extoseal Encors
Diffuusiotiivis venyvä butyyliliitosnauha rakennusosi-

en liittymiin

Contega Solido EXO-D
Diffuusioavoin liitosnauha ikkunoiden ja ovien kar-

meihin rakennuksen ulkopuolelle

Contega Solido SL-D
Diffuusiotiivis liitosnauha ikkunoiden ja ovien kar-

meihin rakennuksen sisäpuolelle

≥ 20

Extoseal Encors

Contega Solido Exo-D

≥ 30

UUDEN IKKUNAN TIIVISTÄMINEN 
BETONISEEN ULKOSEINÄÄN

Contega-liitosnauhat asennetaan ikkunan karmiin ennen karmin 

asentamista paikoilleen. Karmipinnat puhdistetaan tartuntaa 

heikentävistä aineista ennen liitosnauhan asentamista. 

Liitosnauhan alle jäävät betoniset vastepinnat tasoitetaan tai 

hiotaan timantilla tasaisiksi. Tasoitetut vastepinnat alustetaan 

Tescon Primer RP -pohjustusaineella.



!JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT HUOMIOITAVAA

LEIKKAUSKUVATYÖVAIHEET

3 TIIVISTALO - Ikkunoiden tiivistäminen rakennuksen ulkokuoreen

1. Contega-liitosnauhojen kapeampi 
suojapaperi irrotetaan ja nauhat kiinni-
tetään ikkunan karmin reunaan. Conte-
ga Solido SL-D asennetaan karmin 
sisäreunaan ja Contega Solido EXO-D 
ulkoreunaan. 

Karmin kulmissa nauhaa jatketaan 
kulman yli ja nauhan liimapinnat pu-
ristetaan yhteen. Jotta nauha ulottuisi 
ympäröivän rakenteen nurkkaan, on 
ylityslenkin pituuden oltava 1,5 kertai-
nen tilkeraon leveyteen nähden. 

Ylityslenkin juuressa ilmatiiveys varmis-
tetaan tarvittaessa Orcon F -tiivistyslii-
malla.

2. Karmin ja apukarmin välinen eristys 
esim. polyuretaanivaahdotus leikataan 
karmipinnan tasoon. Ikkuna-aukon 
kivipinnat tasoitetaan, jotta Extoseal 
Encors -liitosnauha voidaan asentaa 
tasaiselle pinnalle. 

Liitosnauha Extoseal Encors asenne-
taan suojapaperia irrottaen ikkuna-
aukkoon. Nauha asennetaan ensin 
vaakaosalle ja nostetaan sitten sivuosil-
le vähintään 150 mm:n korkeuteen. 
Lopuksi nauha painetaan huolellisesti 
ikkuna-aukon nurkan pohjaan saakka.

3. Kun ikkuna on asennettu, Contega 
Solido EXO-D -liitosnauha kiinnite-
tään rakenteeseen ja Extoseal Encors 
-nauhan päälle.

Tartunta varmistetaan painamalla 
nauhoja alustaansa vasten telalla 
tai lastalla. Nauhan alle ei saa jäädä 
alueita, joissa nauha ei ole tarttunut 
alustaansa.

Lopuksi vesipellin asennus ja pinta-
käsittelyt tehdään niin, että tiivistys ei 
vaurioidu.

Karmi asennetaan paikoilleen ja Contega 
Solido EXO-D -nauha kiinnitetään rakentee-
seen. Lopuksi nauhat peitetään vesipellillä.

Contega Solido -liitosnauhat asennetaan 
ikkunan karmiin ennen karmin asentamista 
paikoilleen. 

Extoseal Encors -liitosnauha asennetaan 
vaakaosalle ja nostetaan reunoille.
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•	 Liitosnauhan leveys valitaan niin, 
että liitospintojen vähimmäislevey-
det täyttyvät. 

•	 Liitosnauhojen jatkosten limityksen 
on oltava vähintään 50 mm. 

•	 Liitosnauhan vastepinnan lämpöti-
lan on oltava vähintään +10 oC.

•	Ulkoseinärakenteen tuuletus suunni-
tellaan jokaiselle kohteelle erikseen 
kohteen erityispiirteet huomioiden.

Extoseal Encors
Diffuusiotiivis venyvä butyyliliitosnauha rakennusosi-

en liittymiin

Contega Solido EXO-D
Diffuusioavoin liitosnauha ikkunoiden ja ovien kar-

meihin rakennuksen ulkopuolelle

Contega Solido SL-D
Diffuusiotiivis liitosnauha ikkunoiden ja ovien kar-

meihin rakennuksen sisäpuolelle

≥ 20

≥ 30

Extoseal Encors

Contega Solido Exo-D

Ulkoseinän
rappaus

UUDEN IKKUNAN TIIVISTÄMINEN 
ERISTERAPATTUUN ULKOSEINÄÄN

Contega-liitosnauhat asennetaan ikkunan karmiin ennen karmin 

asentamista paikoilleen. Karmipinnat puhdistetaan tartuntaa 

heikentävistä aineista ennen liitosnauhan asentamista. 
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LEIKKAUSKUVATYÖVAIHEET

4 TIIVISTALO - Ikkunoiden tiivistäminen rakennuksen ulkokuoreen

1. Contega-liitosnauhojen kapeampi 
suojapaperi irrotetaan ja nauhat kiin-
nitetään ikkunan karmiin. Solido SL-D 
asennetaan karmin sisäreunaan ja 
Solido EXO-D ulkoreunaan. 

Karmin kulmissa nauhaa jatketaan 
kulman yli ja nauhan liimapinnat pu-
ristetaan yhteen. Jotta nauha ulottuisi 
ympäröivän rakenteen nurkkaan, on 
ylityslenkin pituuden oltava 1,5 kertai-
nen tilkeraon leveyteen nähden. Ylitys-
lenkin juuressa ilmatiiveys varmistetaan 
tarvittaessa Orcon F -tiivistysliimalla.

2. Liitosnauha Extoseal Encors asen-
netaan suojapaperia irrottaen ikkuna-
aukkoon ensin vaakaosalle ja sitten 
sivuosille vähintään 150 mm:n korke-
uteen. Nauha painetaan huolellisesti 
ikkuna-aukon nurkan pohjaan saakka.

3. Kun ikkuna on asennettu paikoilleen, 
uretaanivaahto asennetaan tilkera-
koon ja leikataan karmipinnan tasoon. 
Karmiin asennettu Solido EXO-D -liitos-
nauha kiinnitetään rakenteeseen ja 
Extoseal Encors -nauhan päälle.

Asennuksen jälkeen nauhojen tartun-
ta varmistetaan painamalla nauhoja 
alustaansa vasten telalla tai lastalla. 
Nauhan alle ei saa jäädä alueita, jois-
sa nauha ei ole tarttunut alustaansa.

Kun tiilivuoraus on muurattu, ikkunan ja 
tiilen välinen rako peitetään vesipellillä  
tai esimerkiksi turpoavalla nauhalla.

Karmi asennetaan paikoilleen ja Contega 
Solido EXO-D -nauha kiinnitetään rakentee-
seen. Vuoraus ja vesipelti voidaan asentaa.

Contega Solido -liitosnauhat asennetaan 
ikkunan karmiin ennen karmin asentamista 
paikoilleen. 

Extoseal Encors -liitosnauha asennetaan 
vaakaosalle ja nostetaan reunoille.
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•	 Liitosnauhan leveys valitaan niin, 
että liitospintojen vähimmäislevey-
det täyttyvät. 

•	 Liitosnauhojen jatkosten limityksen 
on oltava vähintään 50 mm. 

•	 Liitosnauhan vastepinnan lämpöti-
lan on oltava vähintään +10 oC.

•	Ulkoseinärakenteen tuuletus suunni-
tellaan jokaiselle kohteelle erikseen 
kohteen erityispiirteet huomioiden.

Extoseal Encors
Diffuusiotiivis venyvä butyyliliitosnauha rakennusosi-

en liittymiin

Contega Solido EXO-D
Diffuusioavoin liitosnauha ikkunoiden ja ovien kar-

meihin rakennuksen ulkopuolelle

Contega Solido SL-D
Diffuusiotiivis liitosnauha ikkunoiden ja ovien kar-

meihin rakennuksen sisäpuolelle

≥ 30

≥ 20

Extoseal Encors

Contega Solido Exo-D

UUDEN IKKUNAN TIIVISTÄMINEN 
MUURATTUUN ULKOKUOREEN

Contega-liitosnauhat asennetaan ikkunan karmiin ennen karmin 

asentamista paikoilleen. Karmipinnat puhdistetaan tartuntaa 

heikentävistä aineista ennen liitosnauhan asentamista. 

Liitosnauhan alle jäävät tiilipinnat oikaistaan tasoitteella ja hio-

taan tasaisiksi. Tasoitetut vastepinnat alustetaan Tescon Primer 

RP -pohjustusaineella.

VERSIO 1



!JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT HUOMIOITAVAA

LEIKKAUSKUVATYÖVAIHEET

5 TIIVISTALO - Ikkunoiden tiivistäminen rakennuksen ulkokuoreen

Karmi asennetaan paikoilleen ja Contega 
Solido EXO-D -nauha kiinnitetään rakentee-
seen. Lopuksi nauhat peitetään vesipellillä.

Contega Solido -liitosnauhat asennetaan 
ikkunan karmiin ennen karmin asentamista 
paikoilleen. 

Extoseal Encors -liitosnauha asennetaan 
vaakaosalle ja nostetaan reunoille.
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•	 Liitosnauhan leveys valitaan niin, 
että liitospintojen vähimmäislevey-
det täyttyvät. 

•	 Liitosnauhojen jatkosten limityksen 
on oltava vähintään 50 mm. 

•	 Liitosnauhan vastepinnan lämpöti-
lan on oltava vähintään +10 oC.

•	Ulkoseinärakenteen tuuletus suunni-
tellaan jokaiselle kohteelle erikseen 
kohteen erityispiirteet huomioiden.

Extoseal Encors
Diffuusiotiivis venyvä butyyliliitosnauha rakennusosi-

en liittymiin

Contega Solido EXO-D
Diffuusioavoin liitosnauha ikkunoiden ja ovien kar-

meihin rakennuksen ulkopuolelle

Contega Solido SL-D
Diffuusiotiivis liitosnauha ikkunoiden ja ovien kar-

meihin rakennuksen sisäpuolelle

≥ 30

Extoseal Encors

Contega Solido Exo-D

UUDEN IKKUNAN TIIVISTÄMINEN 
MUURATTUUN ULKOKUOREEN

VERSIO 2

1. Contega-liitosnauhojen kapeampi 
suojapaperi irrotetaan ja nauhat kiin-
nitetään ikkunan karmiin. Solido SL-D 
asennetaan karmin sisäreunaan ja 
Solido EXO-D ulkoreunaan. 

Karmin kulmissa nauhaa jatketaan 
kulman yli ja nauhan liimapinnat pu-
ristetaan yhteen. Jotta nauha ulottuisi 
ympäröivän rakenteen nurkkaan, on 
ylityslenkin pituuden oltava 1,5 kertai-
nen tilkeraon leveyteen nähden. Ylitys-
lenkin juuressa ilmatiiveys varmistetaan 
tarvittaessa Orcon F -tiivistysliimalla.

2. Liitosnauha Extoseal Encors asen-
netaan suojapaperia irrottaen ikkuna-
aukkoon ensin vaakaosalle ja sitten 
sivuosille vähintään 150 mm:n korke-
uteen. Nauha painetaan huolellisesti 
ikkuna-aukon nurkan pohjaan saakka.

3. Kun ikkuna on asennettu paikoilleen, 
uretaanivaahto asennetaan tilkera-
koon ja leikataan karmipinnan tasoon. 
Karmiin asennettu Solido EXO-D -liitos-
nauha kiinnitetään rakenteeseen ja 
Extoseal Encors -nauhan päälle.

Asennuksen jälkeen nauhojen tartun-
ta varmistetaan painamalla nauhoja 
alustaansa vasten telalla tai lastalla. 
Nauhan alle ei saa jäädä alueita, jois-
sa nauha ei ole tarttunut alustaansa.

Kun tiilivuoraus on muurattu, ikkunan ja 
tiilen välinen rako peitetään vesipellillä  
tai esimerkiksi turpoavalla nauhalla.

Contega-liitosnauhat asennetaan ikkunan karmiin ennen karmin 

asentamista paikoilleen. Karmipinnat puhdistetaan tartuntaa 

heikentävistä aineista ennen liitosnauhan asentamista. 

Liitosnauhan alle jäävät tiilipinnat oikaistaan tasoitteella ja hio-

taan tasaisiksi. Tasoitetut vastepinnat alustetaan Tescon Primer 

RP -pohjustusaineella.
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LEIKKAUSKUVATYÖVAIHEET

6 TIIVISTALO - Ikkunoiden tiivistäminen rakennuksen ulkokuoreen

1. Contega-liitosnauhojen kapeampi 
suojapaperi irrotetaan ja nauhat kiinni-
tetään ikkunan karmin reunaan. Conte-
ga Solido SL-D asennetaan karmin 
sisäreunaan ja Contega Solido EXO-D 
ulkoreunaan. 

Karmin kulmissa nauhaa jatketaan 
kulman yli ja nauhan liimapinnat pu-
ristetaan yhteen. Jotta nauha ulottuisi 
ympäröivän rakenteen nurkkaan, on 
ylityslenkin pituuden oltava 1,5 kertai-
nen tilkeraon leveyteen nähden. Ylitys-
lenkin juuressa ilmatiiveys varmistetaan 
tarvittaessa Orcon F -tiivistysliimalla.

2. Liitosnauha Extoseal Encors asen-
netaan suojapaperia irrottaen ikkuna-
aukkoon. Nauha asennetaan ensin 
vaakaosalle ja nostetaan sitten sivuosil-
le vähintään 150 mm:n korkeuteen. 
Lopuksi nauha painetaan huolellisesti 
ikkuna-aukon nurkan pohjaan saakka.

3. Kun ikkuna on asennettu paikoilleen, 
ikkunakarmiin asennettu Contega 
Solido EXO-D -liitosnauha kiinnitetään 
rakenteeseen ja Extoseal Encors -nau-
han päälle.

Asennuksen jälkeen nauhojen tartun-
ta varmistetaan painamalla nauhoja 
alustaansa vasten telalla tai lastalla. 
Nauhan alle ei saa jäädä alueita, jois-
sa nauha ei ole tarttunut alustaansa.

Lopuksi vesipellin asennus ja pinta-
käsittelyt tehdään niin, että tiivistys ei 
vaurioidu.

Karmi asennetaan paikoilleen ja Contega 
Solido EXO-D -nauha kiinnitetään rakentee-
seen. Vesipelti voidaan asentaa paikoilleen.

Contega Solido -liitosnauhat asennetaan 
ikkunan karmiin ennen karmin asentamista 
paikoilleen. 

Extoseal Encors -liitosnauha asennetaan 
vaakaosalle ja nostetaan reunoille.
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•	 Liitosnauhan leveys valitaan niin, 
että liitospintojen vähimmäislevey-
det täyttyvät. 

•	 Liitosnauhojen jatkosten limityksen 
on oltava vähintään 50 mm. 

•	 Liitosnauhan vastepinnan lämpöti-
lan on oltava vähintään +10 oC.

•	Ulkoseinärakenteen tuuletus suunni-
tellaan jokaiselle kohteelle erikseen 
kohteen erityispiirteet huomioiden.

Extoseal Encors
Diffuusiotiivis venyvä butyyliliitosnauha rakennusosi-

en liittymiin

Contega Solido EXO-D
Diffuusioavoin liitosnauha ikkunoiden ja ovien kar-

meihin rakennuksen ulkopuolelle

Contega Solido SL-D
Diffuusiotiivis liitosnauha ikkunoiden ja ovien kar-

meihin rakennuksen sisäpuolelle

Extoseal Encors

≥ 20

Contega Solido Exo-D

UUDEN IKKUNAN TIIVISTÄMINEN 
PUURAKENTEISEEN ULKOSEINÄÄN

Liitospintojen tulee olla puhtaita, pölyttömiä, kuivia ja hyvin kiinni 

alustassaan. Karmipinnat puhdistetaan tartuntaa heikentävistä 

aineista ennen liitosnauhan asentamista. 

Contega-liitosnauhat asennetaan ikkunan karmiin ennen karmin 

asentamista paikoilleen.
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7 TIIVISTALO - Ikkunoiden tiivistäminen rakennuksen ulkokuoreen

1. Contega-liitosnauhojen kapeampi 
suojapaperi irrotetaan ja nauhat kiinni-
tetään ikkunan karmin reunaan. Conte-
ga SL asennetaan karmin sisäreunaan 
ja Contega EXO ulkoreunaan. 

Karmin kulmissa nauhaa jatketaan 
kulman yli ja nauhan liimapinnat pu-
ristetaan yhteen. Jotta nauha ulottuisi 
ympäröivän rakenteen nurkkaan, on 
ylityslenkin pituuden oltava 1,5 kertai-
nen tilkeraon leveyteen nähden. Ylitys-
lenkin juuressa ilmatiiveys varmistetaan 
tarvittaessa Orcon F -tiivistysliimalla.

2. Orcon F -tiivistysliima levitetään n. 4 
mm läpimittaisena ja n. 3 cm pituisena 
palkona hirsikertojen väliseen sau-
maan karapuun viereen. 

Liitosnauha Extoseal Encors asenne-
taan suojapaperia irrottaen ikkuna-
aukkoon. Nauha asennetaan ensin 
vaakaosalle ja nostetaan sitten sivuille 
n. 150 mm:n korkeuteen. Nauha paine-
taan huolellisesti aukon nurkkiin.

3. Kun ikkuna on asennettu paikoil-
leen, karmiin asennettu Contega 

EXO -liitosnauha painetaan kiinni 
rakenteeseen niin, että sen alaosa 
tulee Extoseal Encors -nauhan päälle. 
Karapuu tiivistetään seinään Contega 
EXO -liitosnauhalla. Nauha painetaan 
huolellisesti kiinni hirsikertojen väleihin 
asennettuihin liimapalkoihin.

Vesipellin asennus ja pintakäsittelyt 
tehdään niin, että tiivistys ei vaurioidu.

Karmi asennetaan paikoilleen ja Contega 
EXO -nauha kiinnitetään rakenteeseen. Vesi-
pelti voidaan asentaa paikoilleen.

Contega-iitosnauhat asennetaan ikkunan 
karmiin ennen karmin asentamista paikoil-
leen. 

Extoseal Encors -liitosnauha asennetaan 
vaakaosalle ja nostetaan reunoille.
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•	 Liitosnauhan leveys valitaan niin, 
että liitospintojen vähimmäislevey-
det täyttyvät. 

•	 Liitosnauhojen jatkosten limityksen 
on oltava vähintään 50 mm. 

•	 Liitosnauhan vastepinnan lämpöti-
lan on oltava vähintään +10 oC.

•	Ulkoseinärakenteen tuuletus suunni-
tellaan jokaiselle kohteelle erikseen 
kohteen erityispiirteet huomioiden.

Extoseal Encors
Diffuusiotiivis venyvä butyyliliitosnauha rakennusosien 

liittymiin

Contega EXO
Diffuusioavoin liitosnauha ikkunoiden ja ovien karmeihin 

rakennuksen ulkopuolelle

Contega SL
Diffuusiotiivis liitosnauha ikkunoiden ja ovien karmeihin 

rakennuksen sisäpuolelle

≥ 20

Extoseal Encors

Contega Exo

UUDEN IKKUNAN TIIVISTÄMINEN 
HIRSIRAKENTEISEEN ULKOSEINÄÄN

Karapuut kiinnitetään paikoilleen ja tilkeraot täytetään eristeellä 

valmistajan ohjeen mukaisesti. 

Contega-liitosnauhat asennetaan ikkunan karmiin ennen karmin 

asentamista paikoilleen.
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INETESTATTU ASENNUSTAPA

RT-14-11197

ILMATIIVIYSTUTKIMUS

2016

Rakennusmateriaaleista riippumatta asuinraken-
nuksen vaipan ilmatiiveys on ehdoton edellytys 
sille, ettei talviaikainen kosteus tai sadevesi pää-
se rakenteisiin.

Tiivis rakenne saadaan aikaan tiivistämällä ikku-
na- ja oviaukot, rakennuksen vaippaan tehtävät 
reiät ja rakenteiden liitokset tarkoitukseen sopivil-
la liitosnauhoilla. 

CONTEGA-tiivistysjärjestelmässä käytetään 
ainoastaan pitkäaikaisesti pysyvyystestattuja Pro 
Clima -tuotteita. Tuotteet ovat VOC-päästötestat-
tuja ISO 16000 -standardin mukaisesti. Ne ovat 
yhteensopivia keskenään ja ohjeiden mukaisten 
rakennusmateriaalien kanssa.

CONTEGA-tiivistysjärjestelmän mukaisesti asen-
nettujen ikkunaliitosten ilmatiiveys on merkkiaine-
testattu Suomessa ohjekortin RT-14-11197 mukai-
sesti. 

CONTEGA-tiivistysjärjestelmän mukainen asen-
nustapa on yhteensopiva Saksalaisen RAL (DIN 
4107) ja Itävaltalaisen ÖNORM (B 5320) -ikku-
nanasennusstandardien kanssa.

PRO CLIMA -MAAHANTUOJA:

Redi-Yhtiöt Oy
Yrittäjäntie 24
01800 KLAUKKALA

TUOTETUKI:

TIIVISTALO
www.tiivistalo.fi
0207 439 675
info@tiivistalo.fi

MYYNTI:

TIIVISTALO
0207 439 672
myynti@tiivistalo.fi
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