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Ikkuna voidaan tiivistää 
joko Tescon Profect- tai Contega 
Solido SL -liitosnauhalla. Karmin 
reunaan piirretään apuviiva niin, 
että se jää piiloon tulevan peite-
listan alle. 

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

Liitosnauha kiinnitetään 
ikkunan tai oven karmiin apuvii-
vaa myöten. Tescon Profect -lii-
tosnauha asennetaan suoraan 
rullalta, mutta  Contega Solido 
SL -nauhasta irrotetaan kape-
ampi suojapaperi. Kun nauhat 
on asennettu karmiin, toinen 
suojapaperi irrotetaan ja nauha 
kiinnitetään rakenteeseen. 

Nauhat kiinnitetään ensin pystys-
ivuille. Kulmissa nauhat tuodaan 
toistensa yli ristiin. Käytettäessä 
Tescon Incav -nurkkakappaletta, 
nauhat tuodaan nurkkakappa-
leen päälle ja nurkan ilmatiiveys 
varmistetaan Wyflexa-tiivistys-
massalla. 

Liitosnauhojen tartunta 
varmistetaan painamalla nau-
hoja alustaansa vasten telalla 
tai lastalla. Nauhan alle ei saa 
jäädä alueita, joissa nauha ei 
ole tarttunut alustaansa. 

Lopuksi liitosnauha peitetään 
tasoitteella, maalilla tai peite-
listalla. Pintakäsittelyt tehdään 
liitosnauhaa rikkomatta niin, että 
tiivistys ei vaurioidu.

Liitospintojen tulee olla puhtaita, pölyttömiä, kuivia ja hyvin 
kiinni alustassaan. Karmipinnat puhdistetaan tartuntaa heiken-
tävistä aineista ennen liitosnauhan asennusta. 

Liitosnauhan alle jäävät teräksiset vastepinnat hiotaan tarvitta-
essa tasaisiksi. Jos vastepinta jää epätasaiseksi tai huokoiseksi, 
vastepinnat alustetaan Wyflexa-tiivistysmassalla.

ASENNETUN IKKUNAN TIIVISTÄMINEN 
SISÄPUOLISEEN TERÄSRAKENTEESEEN

Liitosnauha peitetään tasoitteella, maalilla tai 
peitelistalla niin, että tiivistys ei vaurioidu.

Liitosnauha kiinnitetään ensin karmiin ja sit-
ten ympäröivään rakenteeseen. Nurkan ilma-
tiiveys varmistetaan Wyflexa-tiivistysmassalla.

Karmin reunaan piirretään apuviiva ja Tes-
con Incav -nurkkakappale leikataan sopivan 
kokoiseksi apuviivan kohdalta.
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45 TIIVISTALO - CONTEGA-tiivistysjärjestelmä ikkunoille ja oville

JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT HUOMIOITAVAA !

TERÄSRAKENNE

Contega Solido SL

Tescon Profect
tai

Contega Solido SL tai Tescon Profect
Liitosnauhat asennettujen ikkunoiden ja 
ovien karmeihin rakennuksen sisäpuolelle.

Tescon Incav
Liitoskappale rakenteiden sisänurkkiin.

Wyflexa
Siveltävä tiivistysmassa hankaliin paikkoihin.

•	 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.


