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

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

Jos rakenteessa on sisäsmyygi, 
Tescon Incav -nurkkakappale 
leikataan sopivan kokoiseksi 
apuviivan kohdalta. Nurkkakap-
paleen suojapaperi poistetaan 
ja kappale kiinnitetään raken-
teen nurkkaan. 

Contega Solido SL -liitos-
nauhan kapeampi suojapaperi 
irrotetaan ja nauha kiinnitetään 
karmiin apuviivaa myöten. Ik-
kunan yläpuolella liitosnauhaa 
jatketaan toisella nauhalla niin, 
että se ulottuu yläpuoliseen hir-
teen saakka. Jos rakenteessa on 
sisäsmyygi, liitosnauha tuodaan 
nurkkakappaleen päälle. Muu-
ten nauhat tuodaan karmin kul-
missa toistensa yli ristiin (kuva). 

Toinen suojapaperi irrotetaan 
ja nauha kiinnitetään rakentee-
seen. Sisäsmyygin ilmatiiveys 
varmistetaan nurkkaan siveltä-
vällä Wyflexa-tiivistysmassalla. 

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

Nauhojen tartunta varmistetaan 
painamalla nauhoja alustaansa 
vasten telalla tai lastalla. Nau-
han alle ei saa jäädä alueita, 
joissa nauha ei ole tarttunut 
alustaansa.

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

Liitospintojen tulee olla puhtaita, pölyttömiä, kuivia ja hyvin 
kiinni alustassaan. Liitosnauhan alle jäävät vastepinnat puhdis-
tetaan tartuntaa heikentävistä aineista ennen nauhan asenta-
mista. 

Jos nauha tarttuu huonosti, vastepinnat alustetaan pohjustus-
aineella ennen nauhan asentamista.

ASENNETUN IKKUNAN TIIVISTÄMINEN 
SISÄPUOLISEEN HIRSIRAKENTEESEEN

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

Liitosnauha kiinnitetään apuviivaa myöten 
ensin karmiin ja sitten rakenteeseen. 

Karmin reunaan piirretään apuviiva niin, että 
se jää tulevan peitelistan alle.
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29 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 Solido SL
Diffuusioavoin liitosnauha ikkunoiden ja ovien 
karmeihin rakennuksen sisäpuolelle.

Contega Solido EXO
Diffuusiotiivis liitosnauha ikkunoiden ja ovien 
karmeihin rakennuksen ulkopuolelle.

Wyflexa
Siveltävä tiivistysmassa hankaliin paikkoihin.

Contega Solido SL


