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CONTEGA TIIVISTYSJÄRJESTELMÄ IKKUNOILLE JA OVILLE

Contega-tiivistysjärjestelmä on kehitetty suojaamaan rakenteita kosteudelta. Järjestelmän avulla tiivistetään ikkuna- ja oviaukot ympäröiviin rakenteisiin niin, ettei sadevesi tai asumisesta
johtuva sisäilman kosteus pääse sisään seinärakenteisiin.
Contega-tiivistysjärjestelmä voidaan asentaa ikkunoiden ja
ovien karmien ympärille ikkunoiden asennuksen yhteydessä tai
jälkikäteen ikkunoiden ollessa paikoillaan. Järjestelmä soveltuu
käytettäväksi kaikkien seinärakenteiden ja kaikkien tavallisimpien eristemateriaalien kanssa.

OIKEA ASENNUSTAPA
SISÄPUOLELLA

Riittääkö sisäpuolella
saumavaahto?

OIKEA ASENNUSTAPA
ULKOPUOLELLA

Riittääkö ulkopuolella
vuorilauta?

SAUMAVAAHTO EI PIDÄTÄ VESIHÖYRYÄ

VUORILAUTA EI OLE VEDENPITÄVÄ

Huoneilmaan pääsee jatkuvasti kosteutta asumisesta johtuen (pyykin kuivaaminen, saunan ja
suihkun käyttäminen, hengitys, ruoanlaitto jne.).
Kohonnut vesihöyrynpaine pyrkii talviaikaan tasaantumaan ulospäin höyrynsulun vuotokohdista
ja rakenteiden liitoksista.

Kun tuuli törmää julkisivuun, sen mukanaan tuoma sadevesi nousee seinää pitkin ylös päin ja tunkeutuu vesipellin alle ja vuorilaudan tai peitelistan
taakse ikkunan tilkerakoon. Ikkunan ja rakenteen
välinen liitos on suojattava pitkäaikaisesti vedenpitävillä liitosnauhoilla niin, ettei myöskään valumavesi pääse seinärakenteen sisään.

Jos ikkunan liitossauman tiivistämiseen on käytetty
ainoastaan PU -vaahtoa, sauma ei ole höyrytiivis.
Liika ilmankosteus pääsee siirtymään vaahtokerroksen läpi ja tiivistyy rakenteen kylmille pinnoille.
Liitossauman vaahdotus ei siis yksinään riitä, vaan
sauma tulee lisäksi tiivistää sisäpuolelta diffuusiotiiviillä liitosnauhalla tai tiivistysteipillä.

✔✔ Sisäpuolella ikkunan liitossauman on oltava
diffuusiotiivis ja pitkäaikaisesti ilmatiivis.
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Rakennuksen ullkopuolella karmin ja seinäpinnan
välisen liitoksen on oltava tuulenpitävä, kaatosadetiivis ja säänkestävä. Liitosnauhan päälle pitää
voida tarvittaessa tasoittaa ja sen höyrynvastus
saa olla korkeintaan neljäsosa sisäpuolen nauhan
höyrynvastuksesta (Sd < 0,7 m).

✔✔ Ulkopuolella liitossauman on oltava diffuusioavoin ja roiskevesitiivis.

UUDEN IKKUNAN TIIVISTÄMINEN
SISÄPUOLISEEN BETONIRAKENTEESEEN
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.

1

Contega-liitosnauhan kapeampi suojapaperi irrotetaan
ja nauha kiinnitetään karmin
reunaan. Contega Solido SL-D
asennetaan sisäreunaan ja
Contega Solido EXO-D ulkoreunaan.
Karmin kulmissa nauhaa jatketaan kulman yli ja nauhan liimapinnat puristetaan yhteen. Jotta
nauha ulottuisi ympäröivän
rakenteen nurkkaan, on ylityslenkin pituuden oltava 1,5 kertainen
tilkeraon leveyteen nähden.
Ylityslenkin juuressa ilmatiiveys
varmistetaan tarvittaessa Orcon
F -tiivistysliimalla.

Contega Solido -liitosnauhat asennetaan
ikkunan karmiin ennen karmin asentamista
paikoilleen.
4
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Kun karmi on kierretty,
ikkuna asennetaan paikoilleen.
Uretaanivaahto asennetaan tilkerakoon ja ylimääräinen vaahto leikataan kuivuttuaan pois.
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Lopuksi nauha peitetään
tasoitteella. Pintakäsittelyt tehdään niin, että tiivistys ei vaurioidu.

Liitosnauhan suojapaperi irrotetaan ja nauha kiinnitetään
rakenteeseen. Tartunta varmistetaan painamalla nauhaa alustaansa vasten telalla tai lastalla.
Nauhan alle ei saa jäädä alueita, joissa nauha ei ole tarttunut
alustaansa.
Jos nauha jää kulmissa laskokselle, laskos tiivistetään Tescontiivistysteipillä.

Kun ikkuna on asennettu paikoilleen, ylimääräinen vaahto leikataan pois ja nauhat
kiinnitetään rakenteeseen.

Tiivistyksen tarkistamisen jälkeen liitosnauha
peitetään tasoitteella niin, että tiivistys ei
vaurioidu.

BETONIRAKENNE

Contega Solido SL-D

JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT
Contega Solido SL-D

HUOMIOITAVAA
•

Liitosnauhan vastepinnan on
oltava karmissa 5 mm ja ympäröivässä rakenteessa vähintään
30 mm leveä.

•

Liitosnauhojen jatkosten limityksen on oltava vähintään 50 mm.

•

Liitosnauhan vastepinnan lämpötilan on oltava vähintään +10 oC.

•

Jos liitosnauha tarttuu huonosti
alustaansa, nauhan vastepinta
käsitellään pohjustusaineella.

Diffuusiotiivis liitosnauha ikkunoiden ja ovien
karmeihin rakennuksen sisäpuolelle.

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

Tescon Primer RP
Pohjustusaine liitosnauhojen ja tiivistysteippien
tartunnan parantamiseen
5
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TIIVISTALO - CONTEGA-tiivistysjärjestelmä ikkunoille ja oville

UUDEN IKKUNAN TIIVISTÄMINEN
ULKOPUOLISEEN BETONIRAKENTEESEEN
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.

1

Contega-liitosnauhojen
kapeampi suojapaperi irrotetaan ja nauhat kiinnitetään ikkunan karmin reunaan. Contega
Solido SL-D asennetaan karmin
sisäreunaan ja Contega Solido
EXO-D ulkoreunaan.
Karmin kulmissa nauhaa jatketaan kulman yli ja nauhan liimapinnat puristetaan yhteen. Jotta
nauha ulottuisi ympäröivän
rakenteen nurkkaan, on ylityslenkin pituuden oltava 1,5 kertainen
tilkeraon leveyteen nähden.
Ylityslenkin juuressa ilmatiiveys
varmistetaan tarvittaessa Orcon
F -tiivistysliimalla.

Contega Solido -liitosnauhat asennetaan
ikkunan karmiin ennen karmin asentamista
paikoilleen.
6

2

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

3

Kun ikkuna on asennettu paikoilleen, uretaanivaahto
asennetaan tilkerakoon ja leikataan karmipinnan tasoon.
Ikkunakarmiin asennettu Contega Solido EXO-D -liitosnauha
kiinnitetään rakenteeseen ja
Extoseal Encors -nauhan päälle.
Asennuksen jälkeen nauhojen
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
pintakäsittelyt tehdään niin, että
tiivistys ei vaurioidu.

Extoseal Encors -liitosnauha asennetaan
vaakaosalle ja nostetaan reunoille.

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

BETONIRAKENNE

Contega Solido Exo-D

Extoseal Encors
≥ 30
≥ 20

JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT
Contega Solido EXO-D

HUOMIOITAVAA
•

Liitosnauhan vastepinnan on
oltava karmissa 5 mm ja ympäröivässä rakenteessa vähintään
30 mm leveä.

•

Liitosnauhojen jatkosten limityksen on oltava vähintään 50 mm.

•

Liitosnauhan vastepinnan lämpötilan on oltava vähintään +10 oC.

Diffuusioavoin liitosnauha ikkunoiden ja ovien
karmeihin rakennuksen ulkopuolelle.

Extoseal Encors
Diffuusiotiivis venyvä butyyliliitosnauha rakennusosien liittymiin.

•

Contega Solido SL-D
Diffuusiotiivis liitosnauha ikkunoiden ja ovien
karmeihin rakennuksen sisäpuolelle.
7
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TIIVISTALO - CONTEGA-tiivistysjärjestelmä ikkunoille ja oville

Ulkoseinärakenteen tuuletus
suunnitellaan jokaiselle kohteelle
erikseen kohteen erityispiirteet
huomioiden.

UUDEN IKKUNAN TIIVISTÄMINEN
ERISTERAPATTUUN ULKOSEINÄÄN
Contega-liitosnauhat asennetaan ikkunan karmiin ennen karmin
asentamista paikoilleen.
Karmipinnat puhdistetaan tartuntaa heikentävistä aineista ennen
liitosnauhan asentamista. Pintojen tulee olla puhtaita, pölyttömiä
ja kuivia.

1

Contega-liitosnauhojen
kapeampi suojapaperi irrotetaan ja nauhat kiinnitetään ikkunan karmin reunaan. Contega
Solido SL-D asennetaan karmin
sisäreunaan ja Contega Solido
EXO-D ulkoreunaan.
Karmin kulmissa nauhaa jatketaan kulman yli ja nauhan liimapinnat puristetaan yhteen. Jotta
nauha ulottuisi ympäröivän
rakenteen nurkkaan, on ylityslenkin pituuden oltava 1,5 kertainen
tilkeraon leveyteen nähden.
Ylityslenkin juuressa ilmatiiveys
varmistetaan tarvittaessa Orcon
F -tiivistysliimalla.

Contega Solido -liitosnauhat asennetaan
ikkunan karmiin ennen karmin asentamista
paikoilleen.
8

2

3

Karmin ja apukarmin
välinen eristys esim. polyuretaanivaahdotus leikataan karmipinnan tasoon.

Kun ikkuna on asennettu paikoilleen, uretaanivaahto
asennetaan tilkerakoon ja leikataan karmipinnan tasoon.

Ikkuna-aukon kivipinnat tasoitetaan, jotta Extoseal Encors
-liitosnauha voidaan asentaa
tasaiselle pinnalle.

Ikkunakarmiin asennettu Contega Solido EXO-D -liitosnauha
kiinnitetään rakenteeseen ja
Extoseal Encors -nauhan päälle.

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

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

Extoseal Encors -liitosnauha asennetaan
vaakaosalle ja nostetaan reunoille.

Lopuksi vesipellin asennus ja
pintakäsittelyt tehdään niin, että
tiivistys ei vaurioidu.

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

BETONIRAKENNE

Extoseal Encors
Contega Solido Exo-D

Ulkoseinän
rappaus

≥ 30

≥ 20

JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT
Contega Solido EXO-D

HUOMIOITAVAA
•

Liitosnauhan vastepinnan on
oltava karmissa 5 mm ja ympäröivässä rakenteessa vähintään
30 mm leveä.

•

Liitosnauhojen jatkosten limityksen on oltava vähintään 50 mm.

•

Liitosnauhan vastepinnan lämpötilan on oltava vähintään +10 oC.

Diffuusioavoin liitosnauha ikkunoiden ja ovien
karmeihin rakennuksen ulkopuolelle.

Extoseal Encors
Diffuusiotiivis venyvä butyyliliitosnauha rakennusosien liittymiin.

•

Contega Solido SL-D
Diffuusiotiivis liitosnauha ikkunoiden ja ovien
karmeihin rakennuksen sisäpuolelle.
9
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TIIVISTALO - CONTEGA-tiivistysjärjestelmä ikkunoille ja oville

Ulkoseinärakenteen tuuletus
suunnitellaan jokaiselle kohteelle
erikseen kohteen erityispiirteet
huomioiden.

ASENNETUN IKKUNAN TIIVISTÄMINEN
SISÄPUOLISEEN BETONIRAKENTEESEEN
Liitospintojen tulee olla puhtaita, pölyttömiä, kuivia ja hyvin
kiinni alustassaan. Karmipinnat puhdistetaan tartuntaa heikentävistä aineista ennen liitosnauhan asentamista.
Liitosnauhan alle jäävät betoniset vastepinnat tasoitetaan tai
hiotaan timantilla tasaisiksi. Tasoitettu liitosnauhan vastepinta
alustetaan Tescon Primer RP -pohjustusaineella.

1

Ikkuna voidaan tiivistää
joko Tescon Profect- tai Contega
Solido SL -liitosnauhalla. Karmin
reunaan piirretään apuviiva niin,
että se jää piiloon tulevan peitelistan alle.
Jos rakenteessa on sisäsmyygi,
Tescon Incav -nurkkakappale
leikataan sopivan kokoiseksi
apuviivan kohdalta. Nurkkakappaleen suojapaperi poistetaan
ja kappale kiinnitetään rakenteen nurkkaan.

Karmin reunaan piirretään apuviiva ja Tescon Incav -nurkkakappale leikataan sopivan
kokoiseksi apuviivan kohdalta.
10

2

Liitosnauha kiinnitetään
ikkunan tai oven karmiin apuviivaa myöten. Tescon Profect -liitosnauha asennetaan suoraan
rullalta, mutta Contega Solido
SL -nauhasta irrotetaan kapeampi suojapaperi. Kun nauhat
on asennettu karmiin, toinen
suojapaperi irrotetaan ja nauha
kiinnitetään rakenteeseen.
Nauhat kiinnitetään ensin pystysivuille. Kulmissa nauhat tuodaan
toistensa yli ristiin tai mahdollisen nurkkakappaleen päälle,
jolloin nurkan ilmatiiveys varmistetaan vielä Aerosana-Visconntiivistyspinnoitteella.

Liitosnauha kiinnitetään ensin karmiin ja sitten ympäröivään rakenteeseen. Nurkan ilmatiiveys varmistetaan Wyflexa-tiivistysmassalla.

3

Liitosnauhojen tartunta
varmistetaan painamalla nauhoja alustaansa vasten telalla
tai lastalla. Nauhan alle ei saa
jäädä alueita, joissa nauha ei
ole tarttunut alustaansa.
Lopuksi liitosnauha peitetään
tasoitteella, maalilla tai peitelistalla. Pintakäsittelyt tehdään
liitosnauhaa rikkomatta niin, että
tiivistys ei vaurioidu.

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

BETONIRAKENNE

Contega Solido SL
tai
Tescon Profect

JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT

HUOMIOITAVAA

!

•

Liitosnauhan vastepinnan on
oltava karmissa 5 mm ja ympäröivässä rakenteessa vähintään
30 mm leveä.

•

Liitosnauhojen jatkosten limityksen on oltava vähintään 50 mm.

Liitoskappale rakenteiden sisänurkkiin.

•

Aerosana Visconn

Liitosnauhan vastepinnan lämpötilan on oltava vähintään +10 oC.

•

Jos liitosnauha tarttuu huonosti
alustaansa, nauhan vastepinta
käsitellään pohjustusaineella.

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

Tescon Incav

Siveltävä tiivistyspinnoite sisänurkkiin
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TIIVISTALO - CONTEGA-tiivistysjärjestelmä ikkunoille ja oville

ASENNETUN IKKUNAN TIIVISTÄMINEN
ULKOPUOLISEEN BETONIRAKENTEESEEN
Liitospintojen tulee olla puhtaita, pölyttömiä, kuivia ja hyvin
kiinni alustassaan. Karmipinnat puhdistetaan tartuntaa heikentävistä aineista ennen liitosnauhan asentamista.
Liitosnauhan alle jäävät betoniset vastepinnat tasoitetaan tai
hiotaan timantilla tasaisiksi. Tasoitetut pinnat alustetaan Tescon
Primer RP -pohjustusaineella.

1

Liitosnauha Extoseal Encors asennetaan kapeaa suojapaperia purkaen ikkunan karmin
alareunaan. Nauha kiinnitetään
ensin karmin vaakaosalle ja nostetaan ylös sivuosille vähintään
150 mm:n korkeuteen.
Jäljellä olevat suojapaperit
irrotetaan ja nauha kiinnitetään
rakenteeseen. Lopuksi nauha
painetaan huolellisesti ikkunaaukon nurkan pohjaan saakka.

Extoseal Encors -liitosnauha kiinnitetään
ensin karmiin ja sitten ympäröivään rakenteeseen.
12

2

Contega Solido EXO
-liitosnauhasta leikataan ikkunaaukon mittaisia paloja. Kapeampi suojapaperi irrotetaan
ja nauha kiinnitetään ikkunan
karmin yläreunaan ja sivuille. Tämän jälkeen nauhan leveämpi
suojapaperi irrotetaan ja nauha
kiinnitetään ympäröivään rakenteeseen.

3

Vesipelti voidaan asentaa.
Näkyviin jäävä osa liitosnauhaa
peitetään listalla tai tarkoitukseen sopivalla pintamateriaalilla.
Vesipellin asennus ja pintakäsittelyt tehdään niin, että tiivistys ei
vaurioidu.

Kun liitosnauhat on asennettu,
niiden tartunta varmistetaan
painamalla nauhoja alustaansa
vasten telalla tai lastalla. Nauhan alle ei saa jäädä alueita,
joissa nauha ei ole tarttunut
alustaansa.

Contega Solido EXO -liitosnauha kiinnitetään
karmiin ja tuodaan sivuosilla Extoseal Encors
-liitosnauhan päälle.

Liitosnauhojen tiiveyden tarkastamisen
jälkeen pellitys voidaan asentaa.

BETONIRAKENNE

Extoseal Encors

20-30
≥ 20

JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT
Extoseal Encors

HUOMIOITAVAA
•

Liitosnauhan vastepinnan on
oltava karmissa 5 mm ja ympäröivässä rakenteessa vähintään
30 mm leveä.

•

Liitosnauhojen jatkosten limityksen on oltava vähintään 50 mm.

•

Liitosnauhan vastepinnan lämpötilan on oltava vähintään +10 oC.

•

Ulkoseinärakenteen tuuletus
suunnitellaan jokaiselle kohteelle
erikseen kohteen erityispiirteet
huomioiden.

Diffuusiotiivis venyvä butyyliliitosnauha rakennusosien liittymiin.

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

Contega Solido SL
Diffuusiotiivis liitosnauha ikkunoiden ja ovien
karmeihin rakennuksen sisäpuolelle.
13
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TIIVISTALO - CONTEGA-tiivistysjärjestelmä ikkunoille ja oville

ASENNETUN IKKUNAN TIIVISTÄMINEN
ERISTERAPATTUUN ULKOSEINÄÄN
Liitospintojen tulee olla puhtaita, pölyttömiä, kuivia ja hyvin
kiinni alustassaan. Karmipinnat puhdistetaan tartuntaa heikentävistä aineista ennen liitosnauhan asentamista.
Liitosnauhan alle jäävät vastepinnat tasoitetaan tai hiotaan timantilla tasaisiksi. Tasoitettu liitosnauhan vastepinta alustetaan
Tescon Primer RP -pohjustusaineella.

1

Liitosnauha Extoseal Encors asennetaan kapeaa suojapaperia purkaen ikkunan karmin
alareunaan. Nauha kiinnitetään
ensin karmin vaakaosalle ja nostetaan ylös sivuosille vähintään
150 mm:n korkeuteen.
Jäljellä olevat suojapaperit
irrotetaan ja nauha kiinnitetään
rakenteeseen. Lopuksi nauha
painetaan huolellisesti ikkunaaukon nurkan pohjaan saakka.

Extoseal Encors -liitosnauha kiinnitetään
ensin karmiin ja sitten ympäröivään rakenteeseen.
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2

Contega Solido EXO
-liitosnauhasta leikataan ikkunaaukon mittaisia paloja. Kapeampi suojapaperi irrotetaan
ja nauha kiinnitetään ikkunan
karmin yläreunaan ja sivuille. Tämän jälkeen nauhan leveämpi
suojapaperi irrotetaan ja nauha
kiinnitetään ympäröivään rakenteeseen.

3

Vesipelti voidaan asentaa.
Näkyviin jäävä osa liitosnauhaa
peitetään listalla tai tarkoitukseen sopivalla pintamateriaalilla.
Vesipellin asennus ja pintakäsittelyt tehdään niin, että tiivistys ei
vaurioidu.

Kun liitosnauhat on asennettu,
niiden tartunta varmistetaan
painamalla nauhoja alustaansa
vasten telalla tai lastalla. Nauhan alle ei saa jäädä alueita,
joissa nauha ei ole tarttunut
alustaansa.

Contega Solido EXO -liitosnauha kiinnitetään
karmiin ja tuodaan sivuosilla Extoseal Encors
-liitosnauhan päälle.

Liitosnauhojen tiiveyden tarkastamisen
jälkeen pellitys voidaan asentaa.

BETONIRAKENNE

Extoseal Encors
Ulkoseinän
rappaus
20-30

≥ 20

JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT
Extoseal Encors

HUOMIOITAVAA
•

Liitosnauhan vastepinnan on
oltava karmissa 5 mm ja ympäröivässä rakenteessa vähintään
30 mm leveä.

•

Liitosnauhojen jatkosten limityksen on oltava vähintään 50 mm.

•

Liitosnauhan vastepinnan lämpötilan on oltava vähintään +10 oC.

•

Ulkoseinärakenteen tuuletus
suunnitellaan jokaiselle kohteelle
erikseen kohteen erityispiirteet
huomioiden.

Diffuusiotiivis venyvä butyyliliitosnauha rakennusosien liittymiin.

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

Contega Solido SL
Diffuusiotiivis liitosnauha ikkunoiden ja ovien
karmeihin rakennuksen sisäpuolelle.
15
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TIIVISTALO - CONTEGA-tiivistysjärjestelmä ikkunoille ja oville

UUDEN IKKUNAN TIIVISTÄMINEN
SISÄPUOLISEEN PUURAKENTEESEEN
Contega-liitosnauhat asennetaan ikkunan karmiin ennen karmin asentamista paikoilleen.
Liitosnauhan alle jäävät vastepinnat puhdistetaan tartuntaa
heikentävistä aineista ennen nauhan asentamistasta. Jos nauha tarttuu huonosti, vastepinnat alustetaan Tescon Primer RP
-pohjustusaineella ennen nauhan asentamista.

1

Contega-liitosnauhan kapeampi suojapaperi irrotetaan
ja nauha kiinnitetään karmin
reunaan. Contega SL asennetaan sisäreunaan ja Contega
EXO ulkoreunaan.

2

Kun karmi on kierretty,
ikkuna asennetaan paikoilleen.
Uretaanivaahto asennetaan tilkerakoon ja ylimääräinen vaahto leikataan kuivuttuaan pois.

Karmin kulmissa nauhaa jatketaan kulman yli ja nauhan liimapinnat puristetaan yhteen. Jotta
nauha ulottuisi ympäröivän
rakenteen nurkkaan, on ylityslenkin pituuden oltava 1,5 kertainen
tilkeraon leveyteen nähden.

Liitosnauhan suojapaperi irrotetaan ja nauha kiinnitetään
rakenteeseen. Tartunta varmistetaan painamalla nauhaa alustaansa vasten telalla tai lastalla.
Nauhan alle ei saa jäädä alueita, joissa nauha ei ole tarttunut
alustaansa.

Ylityslenkin juuressa ilmatiiveys
varmistetaan tarvittaessa Orcon
F -tiivistysliimalla.

Jos nauha jää kulmissa laskokselle, laskos tiivistetään Tescontiivistysteipillä.

Contega-liitosnauhat asennetaan ikkunan
karmiin ennen karmin asentamista paikoilleen.
16

Kun ikkuna on asennettu paikoilleen, ylimääräinen vaahto leikataan pois ja nauhat
kiinnitetään rakenteeseen.

3

Lopuksi nauha peitetään
tasoitteella. Pintakäsittelyt tehdään niin, että tiivistys ei vaurioidu.

Tiivistyksen tarkistamisen jälkeen liitosnauha
peitetään pintamateriaaleilla niin, että tiivistys ei vaurioidu.

PUURAKENNE

Contega SL

JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT
Contega SL

HUOMIOITAVAA
•

Liitosnauhan vastepinnan on
oltava karmissa 5 mm ja ympäröivässä rakenteessa vähintään
30 mm leveä.

•

Liitosnauhojen jatkosten limityksen on oltava vähintään 50 mm.

•

Liitosnauhan vastepinnan lämpötilan on oltava vähintään +10 oC.

•

Jos liitosnauha tarttuu huonosti
alustaansa, nauhan vastepinta
käsitellään pohjustusaineella.

Diffuusiotiivis liitosnauha ikkunoiden ja ovien
karmeihin rakennuksen sisäpuolelle

Contega EXO
Diffuusioavoin liitosnauha ikkunoiden ja ovien
karmeihin rakennuksen ulkopuolelle

Orcon F
Tiivistysliima
17
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TIIVISTALO - CONTEGA-tiivistysjärjestelmä ikkunoille ja oville

UUDEN IKKUNAN TIIVISTÄMINEN
ULKOPUOLISEEN PUURAKENTEESEEN
Contega-liitosnauhat asennetaan ikkunan karmiin ennen karmin
asentamista paikoilleen. Karmipinnat puhdistetaan tartuntaa heikentävistä aineista ennen liitosnauhan asentamista.
Liitosnauhan vastepintojen tulee olla puhtaita, pölyttömiä, kuivia
ja hyvin kiinni alustassaan. Jos nauha tarttuu huonosti, vastepinnat alustetaan pohjustusaineella ennen nauhan asentamista.

1

Contega-liitosnauhojen
kapeampi suojapaperi irrotetaan ja nauhat kiinnitetään
ikkunan karmin reunaan. Contega SL asennetaan karmin
sisäreunaan ja Contega EXO
ulkoreunaan.
Karmin kulmissa nauhaa jatketaan kulman yli ja nauhan liimapinnat puristetaan yhteen. Jotta
nauha ulottuisi ympäröivän
rakenteen nurkkaan, on ylityslenkin pituuden oltava 1,5 kertainen
tilkeraon leveyteen nähden.

2

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

Ylityslenkin juuressa ilmatiiveys
varmistetaan tarvittaessa Orcon
F -tiivistysliimalla.

Contega Solido -liitosnauhat asennetaan
ikkunan karmiin ennen karmin asentamista
paikoilleen.
18

3

Kun ikkuna on asennettu paikoilleen, uretaanivaahto
asennetaan tilkerakoon ja leikataan karmipinnan tasoon.
Ikkunakarmiin asennettu Contega EXO -liitosnauha kiinnitetään
rakenteeseen ja Extoseal Encors
-nauhan päälle.
Asennuksen jälkeen nauhojen
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
pintakäsittelyt tehdään niin, että
tiivistys ei vaurioidu.

Extoseal Encors -liitosnauha asennetaan
vaakaosalle ja nostetaan reunoille.

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

PUURAKENNE

Contega Exo
Extoseal Encors

≥ 20

JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT
Contega EXO

HUOMIOITAVAA
•

Liitosnauhan vastepinnan on
oltava karmissa 5 mm ja ympäröivässä rakenteessa vähintään
30 mm leveä.

•

Liitosnauhojen jatkosten limityksen on oltava vähintään 50 mm.

•

Liitosnauhan vastepinnan lämpötilan on oltava vähintään +10 oC.

Diffuusioavoin liitosnauha ikkunoiden ja ovien
karmeihin rakennuksen ulkopuolelle

Extoseal Encors
Diffuusiotiivis venyvä butyyliliitosnauha rakennusosien liittymiin

•

Contega SL
Diffuusiotiivis liitosnauha ikkunoiden ja ovien
karmeihin rakennuksen sisäpuolelle
19
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TIIVISTALO - CONTEGA-tiivistysjärjestelmä ikkunoille ja oville

Ulkoseinärakenteen tuuletus
suunnitellaan jokaiselle kohteelle
erikseen kohteen erityispiirteet
huomioiden.

ASENNETUN IKKUNAN TIIVISTÄMINEN
SISÄPUOLISEEN PUURAKENTEESEEN
Liitospintojen tulee olla puhtaita, pölyttömiä, kuivia ja hyvin
kiinni alustassaan. Liitosnauhan alle jäävät vastepinnat puhdistetaan ennen nauhan asentamista.
Jos alusta on epätasainen tai liitosnauha tarttuu huonosti alustaansa, vastepinnat alustetaan Tescon Primer RP -pohjustusaineella ennen liitosnauhan asentamista.

1

Ikkuna voidaan tiivistää
joko Tescon Profect- tai Contega
Solido SL -liitosnauhalla. Karmin
reunaan piirretään apuviiva niin,
että se jää piiloon tulevan peitelistan alle.
Jos rakenteessa on sisäsmyygi,
Tescon Incav -nurkkakappale
leikataan sopivan kokoiseksi
apuviivan kohdalta. Nurkkakappaleen suojapaperi poistetaan
ja kappale kiinnitetään rakenteen nurkkaan.

Karmin reunaan piirretään apuviiva niin, että
se jää tulevan peitelistan alle.
20

2

Liitosnauha kiinnitetään
ikkunan tai oven karmiin apuviivaa myöten. Tescon Profect -liitosnauha asennetaan suoraan
rullalta, mutta Contega Solido
SL -nauhasta irrotetaan kapeampi suojapaperi. Kun nauhat
on asennettu karmiin, toinen
suojapaperi irrotetaan ja nauha
kiinnitetään rakenteeseen.
Nauhat kiinnitetään ensin pystysivuille. Kulmissa nauhat tuodaan
toistensa yli ristiin (kuva) tai
mahdollisen nurkkakappaleen
päälle, jolloin nurkan ilmatiiveys
varmistetaan vielä AerosanaVisconn-tiivistyspinnoitteella.

Liitosnauha kiinnitetään apuviivaa myöten
ensin karmiin ja sitten rakenteeseen.

3

Liitosnauhojen tartunta
varmistetaan painamalla nauhoja alustaansa vasten telalla
tai lastalla. Nauhan alle ei saa
jäädä alueita, joissa nauha ei
ole tarttunut alustaansa.
Lopuksi liitosnauha peitetään
tasoitteella, maalilla tai peitelistalla. Pintakäsittelyt tehdään
liitosnauhaa rikkomatta niin, että
tiivistys ei vaurioidu.

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

PUURAKENNE

Contega Solido SL
tai
Tescon Profect

JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT
Contega Solido SL tai Tescon Profect
Diffuusioavoin liitosnauha asennettujen ikkunoiden ja ovien karmeihin rakennuksen sisäpuolelle

Contega Solido EXO
Diffuusioavoin liitosnauha ikkunoiden ja ovien
karmeihin rakennuksen ulkopuolelle

HUOMIOITAVAA
•

Liitosnauhan vastepinnan on
oltava karmissa 5 mm ja ympäröivässä rakenteessa vähintään
30 mm leveä.

•

Liitosnauhojen jatkosten limityksen on oltava vähintään 50 mm.

•

Liitosnauhan vastepinnan lämpötilan on oltava vähintään +10 oC.

•

Jos liitosnauha tarttuu huonosti
alustaansa, nauhan vastepinta
käsitellään pohjustusaineella.

Aerosana Visconn
Siveltävä tiivistyspinnoite
21
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TIIVISTALO - CONTEGA-tiivistysjärjestelmä ikkunoille ja oville

ASENNETUN IKKUNAN TIIVISTÄMINEN
ULKOPUOLISEEN PUURAKENTEESEEN
Karmin ja apukarmin välinen eristys esim. polyuretaanivaahdotus leikataan karmipinnan tasoon.
Liitosnauhan alle jäävät vastepinnat puhdistetaan tartuntaa
heikentävistä aineista ennen nauhan asentamista. Jos nauha
tarttuu huonosti, vastepinnat alustetaan pohjustusaineella ennen nauhan asentamista.

1

Liitosnauha Extoseal Encors asennetaan kapeaa suojapaperia purkaen ikkunan karmin
alareunaan. Nauha kiinnitetään
ensin karmin vaakaosalle ja nostetaan ylös sivuosille vähintään
150 mm:n korkeuteen.
Jäljellä olevat suojapaperit
irrotetaan ja nauha kiinnitetään
rakenteeseen. Lopuksi nauha
painetaan huolellisesti ikkunaaukon nurkan pohjaan saakka.

Extoseal Encors -liitosnauha kiinnitetään
ensin karmiin ja sitten ympäröivään rakenteeseen.
22

2

Contega Solido EXO
-liitosnauhasta leikataan ikkunaaukon mittaisia paloja. Kapeampi suojapaperi irrotetaan
ja nauha kiinnitetään ikkunan
karmin yläreunaan ja sivuille. Tämän jälkeen nauhan leveämpi
suojapaperi irrotetaan ja nauha
kiinnitetään ympäröivään rakenteeseen.

3

Vesipelti voidaan asentaa.
Näkyviin jäävä osa liitosnauhaa
peitetään listalla tai tarkoitukseen sopivalla pintamateriaalilla.
Vesipellin asennus ja pintakäsittelyt tehdään niin, että tiivistys ei
vaurioidu.

Kun liitosnauhat on asennettu,
niiden tartunta varmistetaan
painamalla nauhoja alustaansa
vasten telalla tai lastalla. Nauhan alle ei saa jäädä alueita,
joissa nauha ei ole tarttunut
alustaansa.

Contega Solido EXO -liitosnauha kiinnitetään
karmiin ja tuodaan sivuosilla Extoseal Encors
-liitosnauhan päälle.

Liitosnauhojen tiiveyden tarkastamisen
jälkeen pellitys voidaan asentaa.

PUURAKENNE

Extoseal Encors

20-30
≥ 20

JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT
Extoseal Encors

HUOMIOITAVAA
•

Liitosnauhan vastepinnan on
oltava karmissa 5 mm ja ympäröivässä rakenteessa vähintään
30 mm leveä.

•

Liitosnauhojen jatkosten limityksen on oltava vähintään 50 mm.

•

Liitosnauhan vastepinnan lämpötilan on oltava vähintään +10 oC.

•

Ulkoseinärakenteen tuuletus
suunnitellaan jokaiselle kohteelle
erikseen kohteen erityispiirteet
huomioiden.

Diffuusiotiivis venyvä butyyliliitosnauha rakennusosien liittymiin

Contega Solido EXO
Diffuusioavoin liitosnauha ikkunoiden ja ovien
karmeihin rakennuksen ulkopuolelle

Contega Solido SL
Diffuusiotiivis liitosnauha ikkunoiden ja ovien
karmeihin rakennuksen sisäpuolelle
23
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TIIVISTALO - CONTEGA-tiivistysjärjestelmä ikkunoille ja oville

UUDEN IKKUNAN TIIVISTÄMINEN
SISÄPUOLISEEN HIRSIRAKENTEESEEN
Karapuut kiinnitetään paikoilleen ja tilkeraot täytetään eristeellä valmistajan ohjeen mukaisesti.
Contega-liitosnauhat asennetaan ikkunan karmiin ennen karmin asentamista paikoilleen. Liitosnauhan alle jäävät vastepinnat puhdistetaan tartuntaa heikentävistä aineista ennen nauhan asentamista.

1

Contega-liitosnauhan kapeampi suojapaperi irrotetaan
ja nauha kiinnitetään karmin
reunaan. Contega SL asennetaan sisäreunaan ja Contega
EXO ulkoreunaan.
Karmin kulmissa nauhaa jatketaan kulman yli ja nauhan liimapinnat puristetaan yhteen. Jotta
nauha ulottuisi ympäröivän
rakenteen nurkkaan, on ylityslenkin pituuden oltava 1,5 kertainen
tilkeraon leveyteen nähden.

2

Ikkuna asennetaan paikoilleen. Uretaanivaahto asennetaan tilkerakoon ja ylimääräinen
vaahto leikataan pois.
Liitosnauhan suojapaperi irrotetaan ja nauha kiinnitetään rakenteeseen. Ikkunan yläpuolella
liitosnauhaa jatketaan toisella
nauhalla niin, että se ulottuu
yläpuoliseen hirteen saakka. Jos
nauha jää kulmissa laskokselle,
laskos tiivistetään Tescon-tiivistysteipillä.

Ylityslenkin juuressa ilmatiiveys
varmistetaan tarvittaessa Orcon
F -tiivistysliimalla.

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

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

Kun ikkuna on asennettu paikoilleen, ylimääräinen vaahto leikataan pois ja nauhat
kiinnitetään rakenteeseen.
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3

Karapuu tiivistetään seinään Tescon No.1 -teipillä. Teippi
painetaan huolellisesti kiinni hirsikertojen väleihin asennettuihin
liimapalkoihin.
Liitosnauhojen tartunta varmistetaan painamalla niitä alustaansa vasten telalla tai lastalla.
Nauhojen alle ei saa jäädä
alueita, joissa nauha ei ole tarttunut alustaansa.
Peitelistat asennetaan paikoilleen. Pintakäsittelyt tehdään
niin, että tiivistys ei vaurioidu.

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

HIRSIRAKENNE

Contega SL

JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT

HUOMIOITAVAA

!

•

Liitosnauhan vastepinnan on
oltava karmissa 5 mm ja ympäröivässä rakenteessa vähintään
30 mm leveä.

•

Liitosnauhojen jatkosten limityksen on oltava vähintään 50 mm.

Venyvä tiivistysteippi

•

Orcon F

Liitosnauhan vastepinnan lämpötilan 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

Tiivistysliima

25

TIIVISTALO - CONTEGA-tiivistysjärjestelmä ikkunoille ja oville

UUDEN IKKUNAN TIIVISTÄMINEN
ULKOPUOLISEEN HIRSIRAKENTEESEEN
Karapuut kiinnitetään paikoilleen ja tilkeraot täytetään eristeellä
valmistajan ohjeen mukaisesti.
Contega-liitosnauhat asennetaan ikkunan karmiin ennen karmin
asentamista paikoilleen. Liitosnauhan alle jäävät vastepinnat
puhdistetaan tartuntaa heikentävistä aineista ennen nauhan
asentamista.

1

Contega-liitosnauhojen
kapeampi suojapaperi irrotetaan ja nauhat kiinnitetään
ikkunan karmin reunaan. Contega SL asennetaan karmin
sisäreunaan ja Contega EXO
ulkoreunaan.
Karmin kulmissa nauhaa jatketaan kulman yli ja nauhan liimapinnat puristetaan yhteen. Jotta
nauha ulottuisi ympäröivän
rakenteen nurkkaan, on ylityslenkin pituuden oltava 1,5 kertainen
tilkeraon leveyteen nähden.

2

Orcon F -tiivistysliima levitetään n. 4 mm läpimittaisena
ja n. 3 cm pituisena palkona
hirsikertojen väliseen saumaan
karapuun viereen.
Liitosnauha Extoseal Encors
asennetaan suojapaperia irrottaen ikkuna-aukkoon. Nauha
asennetaan ensin vaakaosalle
ja nostetaan sitten sivuosille
vähintään 150 mm:n korkeuteen.
Lopuksi nauha painetaan huolellisesti ikkuna-aukon nurkan
pohjaan saakka.

Ylityslenkin juuressa ilmatiiveys
varmistetaan tarvittaessa Orcon
F -tiivistysliimalla.

Contega Solido -liitosnauhat asennetaan
ikkunan karmiin ennen karmin asentamista
paikoilleen.
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Extoseal Encors -liitosnauha asennetaan
vaakaosalle ja nostetaan reunoille.

3

Kun ikkuna on asennettu
paikoilleen, ikkunakarmiin 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.
Nauhojen tartunta varmistetaan
painamalla nauhoja alustaansa
vasten telalla tai lastalla. Vesipellin asennus ja pintakäsittelyt
tehdään niin, että tiivistys ei
vaurioidu.

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

HIRSIRAKENNE

Contega Exo
Extoseal Encors

≥ 20

JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT
Extoseal Encors

HUOMIOITAVAA
•

Liitosnauhan vastepinnan on
oltava karmissa 5 mm ja ympäröivässä rakenteessa vähintään
30 mm leveä.

•

Liitosnauhojen jatkosten limityksen on oltava vähintään 50 mm.

•

Liitosnauhan vastepinnan lämpötilan on oltava vähintään +10 oC.

Diffuusiotiivis venyvä butyyliliitosnauha rakennusosien liittymiin

Contega Solido EXO
Diffuusioavoin liitosnauha ikkunoiden ja ovien
karmeihin rakennuksen ulkopuolelle

•

Contega Solido SL
Diffuusiotiivis liitosnauha ikkunoiden ja ovien
karmeihin rakennuksen sisäpuolelle
27
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TIIVISTALO - CONTEGA-tiivistysjärjestelmä ikkunoille ja oville

Ulkoseinärakenteen tuuletus
suunnitellaan jokaiselle kohteelle
erikseen kohteen erityispiirteet
huomioiden.

ASENNETUN IKKUNAN TIIVISTÄMINEN
SISÄPUOLISEEN HIRSIRAKENTEESEEN
Liitosnauhan alle jäävät vastepinnat puhdistetaan tartuntaa
heikentävistä aineista ennen nauhan asentamista.
Jos nauha tarttuu huonosti, vastepinnat alustetaan Tescon
Primer -pohjustusaineella ennen nauhan asentamista.

1

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 hirsikertojen väliseen saumaan karapuun
viereen.
Jos rakenteessa on sisäsmyygi,
Tescon Incav -nurkkakappale
leikataan sopivan kokoiseksi
apuviivan kohdalta. Nurkkakappaleen suojapaperi poistetaan
ja kappale kiinnitetään rakenteen nurkkaan.

2

Contega Solido SL -liitosnauhan kapeampi suojapaperi
irrotetaan ja nauha kiinnitetään
karmiin apuviivaa myöten. Ikkunan yläpuolella liitosnauhaa
jatketaan toisella nauhalla niin,
että se ulottuu yläpuoliseen hirteen saakka. Jos rakenteessa on
sisäsmyygi, liitosnauha tuodaan
nurkkakappaleen päälle. Muuten nauhat tuodaan karmin kulmissa toistensa yli ristiin (kuva).
Toinen suojapaperi irrotetaan
ja nauha kiinnitetään rakenteeseen.

3

Karapuu tiivistetään seinään Tescon No.1 -teipillä. Teippi
painetaan huolellisesti kiinni hirsikertojen väleihin asennettuihin
liimapalkoihin.
Nauhojen tartunta varmistetaan
painamalla nauhoja alustaansa
vasten telalla tai lastalla. Nauhan alle ei saa jäädä alueita,
joissa nauha ei ole tarttunut
alustaansa.
Peitelistat asennetaan paikoilleen. Pintakäsittelyt tehdään
niin, että tiivistys ei vaurioidu.

Sisäsmyygin ilmatiiveys varmistetaan Orcon F -tiivistysliimalla.

Karmin reunaan piirretään apuviiva niin, että
se jää tulevan peitelistan alle.
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Liitosnauha kiinnitetään apuviivaa myöten
ensin karmiin ja sitten rakenteeseen.

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

HIRSIRAKENNE

Contega Solido SL

JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT
Contega Solido SL

HUOMIOITAVAA
•

Liitosnauhan vastepinnan on
oltava karmissa 5 mm ja ympäröivässä rakenteessa vähintään
30 mm leveä.

•

Liitosnauhojen jatkosten limityksen on oltava vähintään 50 mm.

•

Liitosnauhan vastepinnan lämpötilan on oltava vähintään +10 oC.

•

Jos liitosnauha tarttuu huonosti
alustaansa, nauhan vastepinta
käsitellään pohjustusaineella.

Diffuusiotiivis liitosnauha ikkunoiden ja ovien
karmeihin rakennuksen sisäpuolelle

Contega Solido EXO
Diffuusioavoin liitosnauha ikkunoiden ja ovien
karmeihin rakennuksen ulkopuolelle

Orcon F
Tiivistysliima
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TIIVISTALO - CONTEGA-tiivistysjärjestelmä ikkunoille ja oville

ASENNETUN IKKUNAN TIIVISTÄMINEN
ULKOPUOLISEEN HIRSIRAKENTEESEEN
Liitosnauhan alle jäävät vastepinnat puhdistetaan tartuntaa
heikentävistä aineista ennen nauhan asentamista.
Jos nauha tarttuu huonosti, vastepinnat alustetaan Tescon
Primer -pohjustusaineella ennen nauhan asentamista.

1

Orcon F -tiivistysliima levitetään n. 4 mm läpimittaisena
ja n. 3 cm pituisena palkona
hirsikertojen väliseen saumaan
karapuun viereen.
Liitosnauha Extoseal Encors
asennetaan kapeaa suojapaperia purkaen ikkunan karmin
alareunaan. Nauha kiinnitetään
ensin karmin vaakaosalle ja nostetaan ylös sivuosille vähintään
150 mm:n korkeuteen.
Loput suojapaperit irrotetaan
ja nauha kiinnitetään rakenteeseen. Nauha painetaan huolellisesti aukon nurkkiin.

Extoseal Encors -liitosnauha kiinnitetään
ensin karmiin ja sitten ympäröivään rakenteeseen.
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2

Contega Solido EXO
-liitosnauhasta leikataan ikkunaaukon mittaisia paloja. Kapeampi suojapaperi irrotetaan
ja nauha kiinnitetään ikkunan
karmin yläreunaan ja sivuille. Tämän jälkeen nauhan leveämpi
suojapaperi irrotetaan ja nauha
kiinnitetään ympäröivään rakenteeseen.
Karapuu tiivistetään seinään
Contega Solido EXO -liitosnauhalla. Nauha painetaan huolellisesti kiinni hirsikertojen väleihin
asennettuihin liimapalkoihin.

Contega Solido EXO -liitosnauha kiinnitetään
karmiin ja tuodaan sivuosilla Extoseal Encors
-liitosnauhan päälle.

3

Nauhojen tartunta varmistetaan painamalla nauhoja
alustaansa vasten telalla tai
lastalla. Nauhan alle ei saa jäädä alueita, joissa nauha ei ole
tarttunut alustaansa.
Vesipelti voidaan asentaa.
Näkyviin jäävä osa liitosnauhaa
peitetään listalla tai tarkoitukseen sopivalla pintamateriaalilla.
Vesipellin asennus ja pintakäsittelyt tehdään niin, että tiivistys ei
vaurioidu.

Liitosnauhojen tiiveyden tarkastamisen
jälkeen pellitys voidaan asentaa.

HIRSIRAKENNE

Extoseal Encors

20-30

≥ 20

JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT
Extoseal Encors

HUOMIOITAVAA
•

Liitosnauhan vastepinnan on
oltava karmissa 5 mm ja ympäröivässä rakenteessa vähintään
30 mm leveä.

•

Liitosnauhojen jatkosten limityksen on oltava vähintään 50 mm.

•

Liitosnauhan vastepinnan lämpötilan on oltava vähintään +10 oC.

•

Ulkoseinärakenteen tuuletus
suunnitellaan jokaiselle kohteelle
erikseen kohteen erityispiirteet
huomioiden.

Diffuusiotiivis venyvä butyyliliitosnauha rakennusosien liittymiin.

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

Contega Solido SL
Diffuusiotiivis liitosnauha ikkunoiden ja ovien
karmeihin rakennuksen sisäpuolelle.
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TIIVISTALO - CONTEGA-tiivistysjärjestelmä ikkunoille ja oville

UUDEN IKKUNAN TIIVISTÄMINEN
SISÄPUOLISEEN TIILIRAKENTEESEEN
Contega-liitosnauhat asennetaan ikkunan karmiin ennen karmin asentamista paikoilleen. Karmipinnat puhdistetaan tartuntaa heikentävistä aineista ennen liitosnauhan asentamista.
Liitosnauhan alle jäävät tiilipinnat oikaistaan tasoitteella ja hiotaan tasaisiksi. Tasoitetut vastepinnat alustetaan Tescon Primer
RP -pohjustusaineella.

1

Contega-liitosnauhan kapeampi suojapaperi irrotetaan
ja nauha kiinnitetään karmin
reunaan. Contega Solido SL-D
asennetaan sisäreunaan ja
Contega Solido EXO-D ulkoreunaan.
Karmin kulmissa nauhaa jatketaan kulman yli ja nauhan liimapinnat puristetaan yhteen. Jotta
nauha ulottuisi ympäröivän
rakenteen nurkkaan, on ylityslenkin pituuden oltava 1,5 kertainen
tilkeraon leveyteen nähden.
Ylityslenkin juuressa ilmatiiveys
varmistetaan tarvittaessa Orcon
F -tiivistysliimalla.

Contega Solido -liitosnauhat asennetaan
ikkunan karmiin ennen karmin asentamista
paikoilleen.
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2

Kun karmi on kierretty,
ikkuna asennetaan paikoilleen.
Uretaanivaahto asennetaan tilkerakoon ja ylimääräinen vaahto leikataan kuivuttuaan pois.

3

Lopuksi nauha peitetään
tasoitteella. Pintakäsittelyt tehdään niin, että tiivistys ei vaurioidu.

Liitosnauhan suojapaperi irrotetaan ja nauha kiinnitetään
rakenteeseen. Tartunta varmistetaan painamalla nauhaa alustaansa vasten telalla tai lastalla.
Nauhan alle ei saa jäädä alueita, joissa nauha ei ole tarttunut
alustaansa.
Jos nauha jää kulmissa laskokselle, laskos tiivistetään Tescontiivistysteipillä.

Kun ikkuna on asennettu paikoilleen, ylimääräinen vaahto leikataan pois ja nauhat
kiinnitetään rakenteeseen.

Tiivistyksen tarkistamisen jälkeen liitosnauha
peitetään tasoitteella niin, että tiivistys ei
vaurioidu.

TIILIRAKENNE

Contega Solido SL-D

JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT
Contega Solido SL-D

HUOMIOITAVAA
•

Liitosnauhan vastepinnan on
oltava karmissa 5 mm ja ympäröivässä rakenteessa vähintään
30 mm leveä.

•

Liitosnauhojen jatkosten limityksen on oltava vähintään 50 mm.

•

Liitosnauhan vastepinnan lämpötilan on oltava vähintään +10 oC.

•

Jos liitosnauha tarttuu huonosti
alustaansa, nauhan vastepinta
käsitellään pohjustusaineella.

Diffuusiotiivis liitosnauha ikkunoiden ja ovien
karmeihin rakennuksen sisäpuolelle.

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

Tescon Primer RP
Pohjustusaine liitosnauhojen ja tiivistysteippien
tartunnan parantamiseen
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TIIVISTALO - CONTEGA-tiivistysjärjestelmä ikkunoille ja oville

UUDEN IKKUNAN TIIVISTÄMINEN
ULKOPUOLISEEN TIILIRAKENTEESEEN
Contega-liitosnauhat asennetaan ikkunan karmiin ennen karmin
asentamista paikoilleen. Karmipinnat puhdistetaan tartuntaa heikentävistä aineista ennen liitosnauhan asentamista.
Liitosnauhan alle jäävät tiilipinnat oikaistaan tasoitteella ja hiotaan tasaisiksi. Tasoitetut vastepinnat alustetaan Tescon Primer RP
-pohjustusaineella.

1

Contega-liitosnauhojen
kapeampi suojapaperi irrotetaan ja nauhat kiinnitetään ikkunan karmin reunaan. Contega
Solido SL-D asennetaan karmin
sisäreunaan ja Contega Solido
EXO-D ulkoreunaan.
Karmin kulmissa nauhaa jatketaan kulman yli ja nauhan liimapinnat puristetaan yhteen. Jotta
nauha ulottuisi ympäröivän
rakenteen nurkkaan, on ylityslenkin pituuden oltava 1,5 kertainen
tilkeraon leveyteen nähden.
Ylityslenkin juuressa ilmatiiveys
varmistetaan tarvittaessa Orcon
F -tiivistysliimalla.

Contega Solido -liitosnauhat asennetaan
ikkunan karmiin ennen karmin asentamista
paikoilleen.
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2

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

3

Kun ikkuna on asennettu paikoilleen, uretaanivaahto
asennetaan tilkerakoon ja leikataan karmipinnan tasoon.
Ikkunakarmiin asennettu Contega Solido EXO-D -liitosnauha
kiinnitetään rakenteeseen ja
Extoseal Encors -nauhan päälle.
Asennuksen jälkeen nauhojen
tartunta varmistetaan painamalla 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 peitetään vesipellillä tai esimerkiksi
turpoavalla nauhalla.

Extoseal Encors -liitosnauha asennetaan
vaakaosalle ja nostetaan reunoille.

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

TIILIRAKENNE

Contega Solido Exo-D
Extoseal Encors

≥ 30

≥ 20

JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT
Contega Solido EXO-D

HUOMIOITAVAA
•

Liitosnauhan vastepinnan on
oltava karmissa 5 mm ja ympäröivässä rakenteessa vähintään
30 mm leveä.

•

Liitosnauhojen jatkosten limityksen on oltava vähintään 50 mm.

•

Liitosnauhan vastepinnan lämpötilan on oltava vähintään +10 oC.

Diffuusioavoin liitosnauha ikkunoiden ja ovien
karmeihin rakennuksen ulkopuolelle.

Extoseal Encors
Diffuusiotiivis venyvä butyyliliitosnauha rakennusosien liittymiin.

•

Contega Solido SL-D
Diffuusiotiivis liitosnauha ikkunoiden ja ovien
karmeihin rakennuksen sisäpuolelle.
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TIIVISTALO - CONTEGA-tiivistysjärjestelmä ikkunoille ja oville

Ulkoseinärakenteen tuuletus
suunnitellaan jokaiselle kohteelle
erikseen kohteen erityispiirteet
huomioiden.

ASENNETUN IKKUNAN TIIVISTÄMINEN
SISÄPUOLISEEN TIILIRAKENTEESEEN
Contega-liitosnauhat asennetaan ikkunan karmiin ennen karmin asentamista paikoilleen. Karmipinnat puhdistetaan tartuntaa heikentävistä aineista ennen liitosnauhan asentamista.
Liitosnauhan alle jäävät tiilipinnat oikaistaan tasoitteella ja hiotaan tasaisiksi. Tasoitetut vastepinnat alustetaan Tescon Primer
RP -pohjustusaineella.

1

Ikkuna voidaan tiivistää
joko Tescon Profect- tai Contega
Solido SL -liitosnauhalla.
Karmin reunaan piirretään
apuviiva niin, että se jää piiloon
tulevan peitelistan alle.
Jos rakenteessa on sisäsmyygi,
Tescon Incav -nurkkakappale
leikataan sopivan kokoiseksi
apuviivan kohdalta. Nurkkakappaleen suojapaperi poistetaan
ja kappale kiinnitetään rakenteen nurkkaan.

Karmin reunaan piirretään apuviiva ja Tescon Incav -nurkkakappale leikataan sopivan
kokoiseksi apuviivan kohdalta.
36

2

Liitosnauha kiinnitetään
ikkunan tai oven karmiin apuviivaa myöten. Tescon Profect -liitosnauha asennetaan suoraan
rullalta, mutta Contega Solido
SL -nauhasta irrotetaan kapeampi suojapaperi. Kun nauhat
on asennettu karmiin, toinen
suojapaperi irrotetaan ja nauha
kiinnitetään rakenteeseen.
Nauhat kiinnitetään ensin pystysivuille. Kulmissa nauhat tuodaan
toistensa yli ristiin tai mahdollisen nurkkakappaleen päälle,
jolloin nurkan ilmatiiveys varmistetaan vielä Aerosana Visconntiivistyspinnoitteella.

Liitosnauha kiinnitetään ensin karmiin ja sitten ympäröivään rakenteeseen. Nurkan ilmatiiveys varmistetaan Wyflexa-tiivistysmassalla.

3

Liitosnauhojen tartunta
varmistetaan painamalla nauhoja alustaansa vasten telalla
tai lastalla. Nauhan alle ei saa
jäädä alueita, joissa nauha ei
ole tarttunut alustaansa.
Lopuksi liitosnauha peitetään
tasoitteella, maalilla tai peitelistalla. Pintakäsittelyt tehdään
liitosnauhaa rikkomatta niin, että
tiivistys ei vaurioidu.

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

TIILIRAKENNE

Contega Solido SL
tai
Tescon Profect

JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT

HUOMIOITAVAA

!

•

Liitosnauhan vastepinnan on
oltava karmissa 5 mm ja ympäröivässä rakenteessa vähintään
30 mm leveä.

•

Liitosnauhojen jatkosten limityksen on oltava vähintään 50 mm.

Liitoskappale rakenteiden sisänurkkiin

•

Aerosana Visconn

Liitosnauhan vastepinnan lämpötilan on oltava vähintään +10 oC.

•

Jos liitosnauha tarttuu huonosti
alustaansa, nauhan vastepinta
käsitellään pohjustusaineella.

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

Tescon Incav

Siveltävä tiivistyspinnoite sisänurkkiin
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ASENNETUN IKKUNAN TIIVISTÄMINEN
ULKOPUOLISEEN TIILIRAKENTEESEEN
Contega-liitosnauhat asennetaan ikkunan karmiin ennen karmin asentamista paikoilleen. Karmipinnat puhdistetaan tartuntaa heikentävistä aineista ennen liitosnauhan asentamista.
Liitosnauhan alle jäävät tiilipinnat oikaistaan tasoitteella ja hiotaan tasaisiksi. Tasoitetut vastepinnat alustetaan Tescon Primer
RP -pohjustusaineella.

1

Liitosnauha Extoseal Encors asennetaan kapeaa suojapaperia purkaen ikkunan karmin
alareunaan. Nauha kiinnitetään
ensin karmin vaakaosalle ja nostetaan ylös sivuosille vähintään
150 mm:n korkeuteen.
Jäljellä olevat suojapaperit
irrotetaan ja nauha kiinnitetään
rakenteeseen. Lopuksi nauha
painetaan huolellisesti ikkunaaukon nurkan pohjaan saakka.

Extoseal Encors -liitosnauha kiinnitetään
ensin karmiin ja sitten ympäröivään rakenteeseen.
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2

Contega Solido EXO
-liitosnauhasta leikataan ikkunaaukon mittaisia paloja. Kapeampi suojapaperi irrotetaan
ja nauha kiinnitetään ikkunan
karmin yläreunaan ja sivuille. Tämän jälkeen nauhan leveämpi
suojapaperi irrotetaan ja nauha
kiinnitetään ympäröivään rakenteeseen.

3

Vesipelti voidaan asentaa.
Näkyviin jäävä osa liitosnauhaa
peitetään listalla tai tarkoitukseen sopivalla pintamateriaalilla.
Vesipellin asennus ja pintakäsittelyt tehdään niin, että tiivistys ei
vaurioidu.

Kun liitosnauhat on asennettu,
niiden tartunta varmistetaan
painamalla nauhoja alustaansa
vasten telalla tai lastalla. Nauhan alle ei saa jäädä alueita,
joissa nauha ei ole tarttunut
alustaansa.

Contega Solido EXO -liitosnauha kiinnitetään
karmiin ja tuodaan sivuosilla Extoseal Encors
-liitosnauhan päälle.

Liitosnauhojen tiiveyden tarkastamisen
jälkeen pellitys voidaan asentaa.

TIILIRAKENNE

Extoseal Encors

20-30

JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT
Extoseal Encors

HUOMIOITAVAA
•

Liitosnauhan vastepinnan on
oltava karmissa 5 mm ja ympäröivässä rakenteessa vähintään
30 mm leveä.

•

Liitosnauhojen jatkosten limityksen on oltava vähintään 50 mm.

•

Liitosnauhan vastepinnan lämpötilan on oltava vähintään +10 oC.

•

Ulkoseinärakenteen tuuletus
suunnitellaan jokaiselle kohteelle
erikseen kohteen erityispiirteet
huomioiden.

Diffuusiotiivis venyvä butyyliliitosnauha rakennusosien liittymiin.

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

Contega Solido SL
Diffuusiotiivis liitosnauha ikkunoiden ja ovien
karmeihin rakennuksen sisäpuolelle.
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TIIVISTALO - CONTEGA-tiivistysjärjestelmä ikkunoille ja oville

UUDEN IKKUNAN TIIVISTÄMINEN
SISÄPUOLISEEN TERÄSRAKENTEESEEN
Contega-liitosnauhat asennetaan ikkunan karmiin ennen karmin asentamista paikoilleen.
Liitosnauhan alle jäävät vastepinnat puhdistetaan tartuntaa
heikentävistä aineista ennen nauhan asentamista.

1

Contega-liitosnauhan kapeampi suojapaperi irrotetaan
ja nauha kiinnitetään karmin
reunaan. Contega Solido SL-D
asennetaan sisäreunaan ja
Contega Solido EXO-D ulkoreunaan.
Karmin kulmissa nauhaa jatketaan kulman yli ja nauhan liimapinnat puristetaan yhteen. Jotta
nauha ulottuisi ympäröivän
rakenteen nurkkaan, on ylityslenkin pituuden oltava 1,5 kertainen
tilkeraon leveyteen nähden.
Ylityslenkin juuressa ilmatiiveys
varmistetaan tarvittaessa Orcon
F -tiivistysliimalla.

Contega Solido -liitosnauhat asennetaan
ikkunan karmiin ennen karmin asentamista
paikoilleen.
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2

Kun karmi on kierretty,
ikkuna asennetaan paikoilleen.
Uretaanivaahto asennetaan tilkerakoon ja ylimääräinen vaahto leikataan kuivuttuaan pois.

3

Lopuksi nauha peitetään
tasoitteella. Pintakäsittelyt tehdään niin, että tiivistys ei vaurioidu.

Liitosnauhan suojapaperi irrotetaan ja nauha kiinnitetään
rakenteeseen. Tartunta varmistetaan painamalla nauhaa alustaansa vasten telalla tai lastalla.
Nauhan alle ei saa jäädä alueita, joissa nauha ei ole tarttunut
alustaansa.
Jos nauha jää kulmissa laskokselle, laskos tiivistetään Tescontiivistysteipillä.

Kun ikkuna on asennettu paikoilleen, ylimääräinen vaahto leikataan pois ja nauhat
kiinnitetään rakenteeseen.

Tiivistyksen tarkistamisen jälkeen liitosnauha
peitetään tasoitteella niin, että tiivistys ei
vaurioidu.

TERÄSRAKENNE

Contega Solido SL-D

JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT
Contega Solido SL-D

HUOMIOITAVAA
•

Liitosnauhan vastepinnan on
oltava karmissa 5 mm ja ympäröivässä rakenteessa vähintään
30 mm leveä.

•

Liitosnauhojen jatkosten limityksen on oltava vähintään 50 mm.

•

Liitosnauhan vastepinnan lämpötilan on oltava vähintään +10 oC.

•

Jos liitosnauha tarttuu huonosti
alustaansa, nauhan vastepinta
käsitellään pohjustusaineella.

Diffuusiotiivis liitosnauha ikkunoiden ja ovien
karmeihin rakennuksen sisäpuolelle

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

Aerosana Visconn
Siveltävä tiivistyspinnoite sisänurkkiin
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TIIVISTALO - CONTEGA-tiivistysjärjestelmä ikkunoille ja oville

UUDEN IKKUNAN TIIVISTÄMINEN
ULKOPUOLISEEN TERÄSRAKENTEESEEN
Contega-liitosnauhat asennetaan ikkunan karmiin ennen karmin
asentamista paikoilleen. Karmipinnat puhdistetaan tartuntaa heikentävistä aineista ennen liitosnauhan asentamista.
Liitosnauhan vastepintojen tulee olla puhtaita, pölyttömiä, kuivia
ja hyvin kiinni alustassaan. Jos nauha tarttuu huonosti, vastepinnat alustetaan pohjustusaineella ennen nauhan asentamista.

1

Contega-liitosnauhojen
kapeampi suojapaperi irrotetaan ja nauhat kiinnitetään ikkunan karmin reunaan. Contega
Solido SL-D asennetaan karmin
sisäreunaan ja Contega Solido
EXO-D ulkoreunaan.
Karmin kulmissa nauhaa jatketaan kulman yli ja nauhan liimapinnat puristetaan yhteen. Jotta
nauha ulottuisi ympäröivän
rakenteen nurkkaan, on ylityslenkin pituuden oltava 1,5 kertainen
tilkeraon leveyteen nähden.
Ylityslenkin juuressa ilmatiiveys
varmistetaan tarvittaessa Orcon
F -tiivistysliimalla.

Contega Solido -liitosnauhat asennetaan
ikkunan karmiin ennen karmin asentamista
paikoilleen.
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2

3

Liitosnauha Extoseal Encors asennetaan suojapaperia
irrottaen ikkuna-aukkoon. Nauha asennetaan ensin vaakaosalle ja nostetaan sitten sivuosille
vähintään 150 mm:n korkeuteen.

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

Lopuksi nauha painetaan huolellisesti ikkuna-aukon nurkan
pohjaan saakka.

Asennuksen jälkeen nauhojen
tartunta varmistetaan painamalla nauhoja alustaansa vasten
telalla tai lastalla. Nauhan alle ei
saa jäädä alueita, joissa nauha
ei ole tarttunut alustaansa.
Näkyviin jäävä osa liitosnauhaa
peitetään listalla tai muulla pintamateriaalilla. Vesipellin asennus ja pintakäsittelyt tehdään
niin, että tiivistys ei vaurioidu.

Extoseal Encors -liitosnauha asennetaan
vaakaosalle ja nostetaan reunoille.

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

TERÄSRAKENNE

Extoseal Encors

≥ 30
≥ 20

JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT
Contega Solido EXO-D

HUOMIOITAVAA
•

Liitosnauhan vastepinnan on
oltava karmissa 5 mm ja ympäröivässä rakenteessa vähintään
30 mm leveä.

•

Liitosnauhojen jatkosten limityksen on oltava vähintään 50 mm.

•

Liitosnauhan vastepinnan lämpötilan on oltava vähintään +10 oC.

Diffuusioavoin liitosnauha ikkunoiden ja ovien
karmeihin rakennuksen ulkopuolelle.

Extoseal Encors
Diffuusiotiivis venyvä butyyliliitosnauha rakennusosien liittymiin.

•

Contega Solido SL-D
Diffuusiotiivis liitosnauha ikkunoiden ja ovien
karmeihin rakennuksen sisäpuolelle.
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Ulkoseinärakenteen tuuletus
suunnitellaan jokaiselle kohteelle
erikseen kohteen erityispiirteet
huomioiden.

ASENNETUN IKKUNAN TIIVISTÄMINEN
SISÄPUOLISEEN TERÄSRAKENTEESEEN
Liitospintojen tulee olla puhtaita, pölyttömiä, kuivia ja hyvin
kiinni alustassaan. Karmipinnat puhdistetaan tartuntaa heikentävistä aineista ennen liitosnauhan asentamista.
Liitosnauhan alle jäävät teräksiset vastepinnat hiotaan tarvittaessa tasaisiksi. Jos nauha tarttuu huonosti, vastepinnat alustetaan pohjustusaineella ennen nauhan asentamista.

1

Ikkuna voidaan tiivistää
joko Tescon Profect- tai Contega
Solido SL -liitosnauhalla. Karmin
reunaan piirretään apuviiva niin,
että se jää piiloon tulevan peitelistan alle.
Jos rakenteessa on sisäsmyygi,
Tescon Incav -nurkkakappale
leikataan sopivan kokoiseksi
apuviivan kohdalta. Nurkkakappaleen suojapaperi poistetaan
ja kappale kiinnitetään rakenteen nurkkaan.

Karmin reunaan piirretään apuviiva ja Tescon Incav -nurkkakappale leikataan sopivan
kokoiseksi apuviivan kohdalta.
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2

Liitosnauha kiinnitetään
ikkunan tai oven karmiin apuviivaa myöten. Tescon Profect -liitosnauha asennetaan suoraan
rullalta, mutta Contega Solido
SL -nauhasta irrotetaan kapeampi suojapaperi. Kun nauhat
on asennettu karmiin, toinen
suojapaperi irrotetaan ja nauha
kiinnitetään rakenteeseen.
Nauhat kiinnitetään ensin pystysivuille. Kulmissa nauhat tuodaan
toistensa yli ristiin tai mahdollisen nurkkakappaleen päälle,
jolloin nurkan ilmatiiveys varmistetaan vielä Aerosana Visconntiivistyspinnoitteella.

Liitosnauha kiinnitetään ensin karmiin ja sitten ympäröivään rakenteeseen. Nurkan ilmatiiveys varmistetaan Wyflexa-tiivistysmassalla.

3

Liitosnauhojen tartunta
varmistetaan painamalla nauhoja alustaansa vasten telalla
tai lastalla. Nauhan alle ei saa
jäädä alueita, joissa nauha ei
ole tarttunut alustaansa.
Lopuksi liitosnauha peitetään
tasoitteella, maalilla tai peitelistalla. Pintakäsittelyt tehdään
liitosnauhaa rikkomatta niin, että
tiivistys ei vaurioidu.

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

TERÄSRAKENNE

Contega Solido SL
tai
Tescon Profect

JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT

HUOMIOITAVAA

!

•

Liitosnauhan vastepinnan on
oltava karmissa 5 mm ja ympäröivässä rakenteessa vähintään
30 mm leveä.

•

Liitosnauhojen jatkosten limityksen on oltava vähintään 50 mm.

Liitoskappale rakenteiden sisänurkkiin

•

Aerosana Visconn

Liitosnauhan vastepinnan lämpötilan on oltava vähintään +10 oC.

•

Jos liitosnauha tarttuu huonosti
alustaansa, nauhan vastepinta
käsitellään pohjustusaineella.

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

Tescon Incav

Siveltävä tiivistyspinnoite sisänurkkiin
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ASENNETUN IKKUNAN TIIVISTÄMINEN
ULKOPUOLISEEN TERÄSRAKENTEESEEN
Liitospintojen tulee olla puhtaita, pölyttömiä, kuivia ja hyvin
kiinni alustassaan. Karmipinnat puhdistetaan tartuntaa heikentävistä aineista ennen liitosnauhan asentamista.
Liitosnauhan alle jäävät teräksiset vastepinnat hiotaan tarvittaessa tasaisiksi. Jos nauha tarttuu huonosti, vastepinnat alustetaan pohjustusaineella ennen nauhan asentamista.

1

Liitosnauha Extoseal Encors asennetaan kapeaa suojapaperia purkaen ikkunan karmin
alareunaan. Nauha kiinnitetään
ensin karmin vaakaosalle ja nostetaan ylös sivuosille vähintään
150 mm:n korkeuteen.
Jäljellä olevat suojapaperit
irrotetaan ja nauha kiinnitetään
rakenteeseen. Lopuksi nauha
painetaan huolellisesti ikkunaaukon nurkan pohjaan saakka.

Extoseal Encors -liitosnauha kiinnitetään
ensin karmiin ja sitten ympäröivään rakenteeseen.
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2

Contega Solido EXO
-liitosnauhasta leikataan ikkunaaukon mittaisia paloja. Kapeampi suojapaperi irrotetaan
ja nauha kiinnitetään ikkunan
karmin yläreunaan ja sivuille. Tämän jälkeen nauhan leveämpi
suojapaperi irrotetaan ja nauha
kiinnitetään ympäröivään rakenteeseen.

3

Vesipelti voidaan asentaa.
Näkyviin jäävä osa liitosnauhaa
peitetään listalla tai tarkoitukseen sopivalla pintamateriaalilla.
Vesipellin asennus ja pintakäsittelyt tehdään niin, että tiivistys ei
vaurioidu.

Kun liitosnauhat on asennettu,
niiden tartunta varmistetaan
painamalla nauhoja alustaansa
vasten telalla tai lastalla. Nauhan alle ei saa jäädä alueita,
joissa nauha ei ole tarttunut
alustaansa.

Contega Solido EXO -liitosnauha kiinnitetään
karmiin ja tuodaan sivuosilla Extoseal Encors
-liitosnauhan päälle.

Liitosnauhojen tiiveyden tarkastamisen
jälkeen pellitys voidaan asentaa.

TERÄSRAKENNE

Extoseal Encors

20-30

≥ 20

JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT
Extoseal Encors

HUOMIOITAVAA
•

Liitosnauhan vastepinnan on
oltava karmissa 5 mm ja ympäröivässä rakenteessa vähintään
30 mm leveä.

•

Liitosnauhojen jatkosten limityksen on oltava vähintään 50 mm.

•

Liitosnauhan vastepinnan lämpötilan on oltava vähintään +10 oC.

•

Ulkoseinärakenteen tuuletus
suunnitellaan jokaiselle kohteelle
erikseen kohteen erityispiirteet
huomioiden.

Diffuusiotiivis venyvä butyyliliitosnauha rakennusosien liittymiin.

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

Contega Solido SL
Diffuusiotiivis liitosnauha ikkunoiden ja ovien
karmeihin rakennuksen sisäpuolelle.
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TURVALLISET TUOTTEET
Rakennusmateriaaleista riippumatta asuinrakennuksen vaipan ilmatiiveys on ehdoton
edellytys sille, ettei talviaikainen kosteus tai
sadevesi pääse rakenteisiin.
Tiivis rakenne saadaan aikaan tiivistämällä
ikkuna- ja oviaukot, rakennuksen vaippaan
tehtävät reiät ja rakenteiden liitokset tarkoitukseen sopivilla liitosnauhoilla.

STATTU ASE
ETE
N
IN

PA
STA
NU

CONTEGA-tiivistysjärjestelmän mukaisesti
asennettujen ikkunaliitosten ilmatiiveys on
merkkiainetestattu Suomessa ohjekortin RT-1411197 mukaisesti.

MERK
KIA

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

ILMATIIVIYSTUTKIMUS

2016
RT
-1 4-1 1 197

CONTEGA-tiivistysjärjestelmän mukainen asennustapa on yhteensopiva Saksalaisen RAL
(DIN 4107) ja Itävaltalaisen ÖNORM (B 5320)
-ikkunanasennusstandardien 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

48

