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Contega-liitosnauhojen 
kapeampi suojapaperi irrote-
taan ja nauhat kiinnitetään ikku-
nan karmin reunaan. Contega 
Solido SL-D asennetaan karmin 
sisäreunaan ja Contega Solido 
EXO-D 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.

Liitosnauha Extoseal En-
cors asennetaan suojapaperia 
irrottaen ikkuna-aukkoon. Nau-
ha asennetaan ensin vaakaosal-
le ja nostetaan sitten sivuosille 
vähintään 150 mm:n korkeuteen. 

Lopuksi nauha painetaan huo-
lellisesti ikkuna-aukon nurkan 
pohjaan saakka.

Kun ikkuna on asennettu 
paikoilleen, ikkunakarmiin asen-
nettu Contega Solido EXO-D 
-liitosnauha painetaan Extoseal 
Encors -nauhan päälle.

Asennuksen jälkeen nauhojen 
tartunta varmistetaan painamal-
la nauhoja alustaansa vasten 
telalla tai lastalla. Nauhan alle ei 
saa jäädä alueita, joissa nauha 
ei ole tarttunut alustaansa.

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

Contega-liitosnauhat asennetaan ikkunan karmiin ennen karmin 
asentamista paikoilleen. Karmipinnat puhdistetaan tartuntaa hei-
kentävistä aineista ennen liitosnauhan asennusta. 

Liitosnauhan vastepintojen tulee olla puhtaita, pölyttömiä, kuivia 
ja hyvin kiinni alustassaan. Jos nauha tarttuu huonosti, vastepin-
nat alustetaan pohjustusaineella ennen nauhan asentamista.

UUDEN IKKUNAN TIIVISTÄMINEN 
ULKOPUOLISEEN TIILIRAKENTEESEEN

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

Extoseal Encors -liitosnauha asennetaan 
vaakaosalle ja nostetaan reunoille.

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

JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT HUOMIOITAVAA !

TIILIRAKENNE

≥ 30

≥ 20

Extoseal Encors

Contega Solido Exo-D

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

Extoseal Encors
Diffuusiotiivis venyvä butyyliliitosnauha raken-
nusosien liittymiin.

Contega Solido SL-D
Diffuusioavoin liitosnauha ikkunoiden ja ovien 
karmeihin rakennuksen sisäpuolelle.

•	 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.

•	Ulkoseinärakenteen tuuletus 
suunnitellaan jokaiselle kohteelle 
erikseen kohteen erityispiirteet 
huomioiden.


