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Contega-liitosnauhan ka-
peampi suojapaperi irrotetaan 
ja nauha kiinnitetään karmin 
reunaan. Contega SL asenne-
taan sisäreunaan ja Contega 
EXO ulkoreunaan. 

Karmin kulmissa nauhaa jatke-
taan kulman yli ja nauhan liima-
pinnat puristetaan yhteen. Jotta 
nauha ulottuisi ympäröivän 
rakenteen nurkkaan, on ylityslen-
kin pituuden oltava 1,5 kertainen 
tilkeraon leveyteen nähden. 
Ylityslenkin juuressa ilmatiiveys 
varmistetaan tarvittaessa Orcon 
F -tiivistysliimalla.

Ikkuna asennetaan pai-
koilleen. Uretaanivaahto asenne-
taan tilkerakoon ja ylimääräinen 
vaahto leikataan pois.

Liitosnauhan suojapaperi irrote-
taan ja nauha kiinnitetään ra-
kenteeseen. Ikkunan yläpuolella 
liitosnauhaa jatketaan toisella 
nauhalla niin, että se ulottuu 
yläpuoliseen hirteen saakka. Jos 
nauha jää kulmissa laskokselle, 
laskos tiivistetään Tescon-tiivistys-
teipillä.

Orcon F -tiivistysliima levitetään 
n. 4 mm läpimittaisena ja n. 3 
cm pituisena palkona hirsikerto-
jen väliseen saumaan karapuun 
viereen. 

Karapuu tiivistetään sei-
nään Tescon No.1 -teipillä. Teippi 
painetaan huolellisesti kiinni hir-
sikertojen väleihin asennettuihin 
liimapalkoihin. 

Liitosnauhojen tartunta varmis-
tetaan painamalla niitä alus-
taansa vasten telalla tai lastalla. 
Nauhojen alle ei saa jäädä 
alueita, joissa nauha ei ole tart-
tunut alustaansa.

Peitelistat asennetaan paikoil-
leen. Pintakäsittelyt tehdään 
niin, että tiivistys ei vaurioidu.

Karapuut kiinnitetään paikoilleen ja tilkeraot täytetään eristeel-
lä valmistajan ohjeen mukaisesti. 

Contega-liitosnauhat asennetaan ikkunan karmiin ennen kar-
min asentamista paikoilleen. Liitosnauhan alle jäävät vastepin-
nat puhdistetaan tartuntaa heikentävistä aineista ennen nau-
han asentamista.

UUDEN IKKUNAN TIIVISTÄMINEN 
SISÄPUOLISEEN HIRSIRAKENTEESEEN

Karapuu tiivistetään Orcon F -liimalla ja 
Tescon-teipillä. Peitelistat voidaan asentaa.

Kun ikkuna on asennettu paikoilleen, yli-
määräinen vaahto leikataan pois ja nauhat 
kiinnitetään rakenteeseen.

Contega Solido -liitosnauhat asennetaan 
ikkunan karmiin ennen karmin asentamista 
paikoilleen. 
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25 TIIVISTALO - CONTEGA-tiivistysjärjestelmä ikkunoille ja oville

JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT HUOMIOITAVAA !

HIRSIRAKENNE

•	 Liitosnauhan vastepinnan on 
oltava karmissa 5 mm ja ympä-
röivässä rakenteessa vähintään 
30 mm leveä.

•	 Liitosnauhojen jatkosten limityk-
sen on oltava vähintään 50 mm. 

•	 Liitosnauhan vastepinnan lämpö-
tilan on oltava vähintään +10 oC.

•	 Jos liitosnauha tarttuu huonosti 
alustaansa, nauhan vastepinta 
käsitellään pohjustusaineella.

Contega SL ja Contega EXO
Liitosnauhat ikkunoiden ja ovien karmeihin rakennuksen 
sisä- ja ulkopuolelle.

Tescon No.1
Venyvä tiivistysteippi.

Orcon F
Tiivistysliima.

Contega SL


