TYÖOHJEET s. 4 - 29

		

Ikkuna- ja oviaukot

4		

Asennetut ikkunat ja ovet puurakenteessa

5		

Asennetut ikkunat ja ovet hirsirakenteessa

6		

Asennetut ikkunat ja ovet betonirakenteessa

7		

Asennetut ikkunat ja ovet tiilirakenteessa

8		

Asennetut ikkunat ja ovet teräsrakenteessa

		

Alapohjan ja ulkoseinän liitokset

9		

Betonilaatan ja puurungon liitos

10-11

Betonilaatan ja tiiliseinän liitos

12-13

Betonilaatan ja betoniseinän liitos

14		

Puurossipohjan ja puurungon liitos

		

Yläpohjan ja ulkoseinän liitokset

15		

Ristikkorakenteisen puuyläpohjan ja puurungon liitos

16		

Ristikkorakenteisen puuyläpohjan ja hirsiseinän liitos

17		

Palkkirakenteisen puuyläpohjan ja hirsiseinän liitos

18		

Ristikkorakenteisen puuyläpohjan ja betonirungon liitos

19		

Ristikkorakenteisen puuyläpohjan ja tiilirungon liitos

20		

Ristikkorakenteisen puuyläpohjan ja harkkorungon liitos

		Seinien liitokset
21		

Puurakenteisen ulkoseinän ja betonielementin liitos

22-23

Betonirakenteisen huoneistonväliseinän ja betonielementin liitos

		Höyrynsulun läpiviennit
24-25		

Savuhormin tiivistäminen höyrynsulkuun

26		

LVI-putkien tiivistäminen höyrynsulkuun

27		

Sähköputkien ja kaapeleiden tiivistäminen höyrynsulkuun

28		

Sähkörasioiden tiivistäminen höyrynsulkuun

29

Välipohjapalkkien tiivistäminen höyrynsulkuun

		Tutustu myös detaljikirjastoomme osoitteessa: www.tiivistalo.fi/detaljikirjasto

TUOTEKORTIT s. 32 - 79

		Liitosnauhat
32		

CONTEGA SL - Diffuusiotiivis liitosnauha ikkunoiden ja ovien karmeihin rakennuksen sisäpuolelle

34		

CONTEGA SOLIDO SL - Diffuusiotiivis liitosnauha rakennuksen sisäpuolelle

36		

TESCON INCAV - Ilmatiivis liimattava sisänurkan tiivistyskappale

38		

TESCON INVEX - Ilmatiivis liimattava ulkonurkan tiivistyskappale

40		

TESCON PROFECT - Taitettu kulmaliitosnauha sisä- ja ulkopuolelle

		Tiivistysteipit
42		

TESCON No.1 - Venyvä yleisteippi sisä- ja ulkopuolelle

44		

TESCON VANA - Venymätön tuulensuoja- ja yleisteippi

		Läpivientikaulukset
46		

KAFLEX MONO - Tiivistyslaippa yhdelle 6 – 12 mm:n läpimittaiselle kaapelille tai putkelle

48		

KAFLEX DUO - Tiivistyslaippa kahdelle 6 – 12 mm:n läpimittaiselle kaapelille tai putkelle

50		

KAFLEX MULTI - Tiivistyslaippa kuudelletoista 6 – 12 mm:n läpimittaiselle kaapelille tai putkelle

52		

ROFLEX 20 - Tiivistyslaippa yhdelle 15 – 30 mm:n läpimittaiselle kaapelille tai putkelle

54		

ROFLEX 20 MULTI - Tiivistyslaippa yhdeksälle 15 – 30 mm:n läpimittaiselle kaapelille tai putkelle

56		

ROFLEX 30 - 300 - Tiivistyslaipat 30 – 350 mm:n läpimittaisille putkille

58		

ROFLEX SOLIDO - Liimattavat ja ylitasoitettavat tiivistyslaipat 50 – 220 mm:n läpimittaisille putkille

60		

KAFLEX POST - Halkaistu teippi 6 – 12 mm:n läpimittaiselle asennetulle kaapelille tai putkelle

62		

INSTAABOX - Ilmatiivis asennuslaatikko sähkörasioille

64		

STOPPA - Tiivistystulpat kaapeleiden asennusputkien päiden tiivistämiseen

		

Pohjustusaineet, pinnoitteet ja tiivistysliimat

65		

AEROSANA FLEECE - Kuitukangas rakenteiden liitosten tiivistämiseen

66		

AEROSANA VISCONN - Korkeapaineruiskulla levitettävä tiivistyspinnoite

68		

AEROSANA VISCONN FIBRE - Siveltimellä tai telalla levitettävä kuituvahvistettu tiivistyspinnoite

70		

TESCON PRIMER RP - Liuotteeton pohjustusaine tarttuvuuden parantamiseen

72		

TESCON SPRIMER - Suihkutettava pohjustusaine tarttuvuuden parantamiseen

74		

ORCON F - Tiivistysliima pro clima -kankaiden tiivistämiseen toisiinsa ja rosoisille pinnoille

		Höyrynsulkukankaat
76		

INTELLO - Kosteutta ohjaava ilmatiivis höyrynsulkukangas

78		

INTELLO PLUS - Kosteutta ohjaava ilmatiivis höyrynsulkukangas lasikuituvahvikkeella

		Tutustu myös detaljikirjastoomme osoitteessa: www.tiivistalo.fi/detaljikirjasto

IKKUNOIDEN JA OVIEN TIIVISTÄMINEN
PUURAKENTEESSA
TYÖVAIHEET
1. Liitosnauhan alle jäävät vastepinnat puhdistetaan irtoavasta maalista,
pölystä ja rasvasta. Sileät vastepinnat
alustetaan Tescon Primer RP -pohjustusaineella. Epätasaiset vastepinnat
tasoitetaan ennen alustusta.

1

2

2 . Karmin reunaan piirretään apuviiva
niin, että se jää piiloon tulevan peitelistan alle. Jos rakenteessa on sisäsmyygi, Tescon Incav -nurkkakappale
leikataan sopivan kokoiseksi apuviivan
kohdalta ja kiinnitetään rakenteen
nurkkaan. Nurkan ilmatiiveys varmistetaan Aerosana Visconn -tiivistyspinnoitteella.

3. Liitosnauhan suojapaperi irrotetaan
ja Contega Solido SL- tai Tescon Profect -liitosnauha kiinnitetään karmiin
apuviivaa myöten. Nauha kiinnitetään
ensin karmin pystysivuille ja sen jälkeen
vaakasivuille. Karmin kulmissa nauhat
tuodaan toistensa yli ristiin.

Puhdista ja pohjusta liitosnauhan
vastepinnat.

Piirrä karmin reunaan apuviivat niin,
että ne jäävät peitelistan alle.

3

4

Contega Solido -liitosnauhan toinen
suojapaperi irrotetaan ja nauha kiinnitetään rakenteeseen. Käytettäessä
Tescon Profect -liitosnauhaa, nauhan
laskos avataan ja nauha kiinnitetään
liimapinnastaan rakenteeseen. Liitosnauhan alle ei saa jäädä ilmataskuja.

4. Lopuksi liitosnauha peitetään tasoitteella, maalilla tai peitelistalla.
Kiinnitä liitosnauha ensin karmiin ja
sitten ympäröivään rakenteeseen.

Asenna ikkunaruutu ja peitelistat.

JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT
Contega Solido SL tai Tescon Profect

!
•

Liitosnauhat asennettujen ikkunoiden ja ovien karmeihin rakennuksen sisäpuolelle.

Tescon Primer RP
Pohjustusaine huonosti tarttuville alustoille.

•

Liitosnauhan vastepinnan on oltava
karmissa 5 mm ja ympäröivässä rakenteessa vähintään 30 mm leveä.
Liitosnauhassa oleva liima tarttuu
hitaammin kylmässä. Liitosnauhan
vastepinnan lämpötilan olisi hyvä
olla vähintään +10 o C.

Tescon Incav ja Aerosana Visconn
Liitoskappale ja tiivistyspinnoite sisänurkkiin.

4

Tutustu detaljikirjastoomme: www.tiivistalo.fi/detaljikirjasto

IKKUNOIDEN JA OVIEN TIIVISTÄMINEN
HIRSIRAKENTEESSA
TYÖVAIHEET
Liitosnauhan alle jäävät vastepinnat
puhdistetaan huolellisesti ennen liitosnauhan asentamista.

1

2

1. Karmin reunaan piirretään apuviiva
niin, että se jää piiloon tulevan peitelistan alle. Jos rakenteessa on sisäsmyygi, Tescon Incav -nurkkakappale
leikataan sopivan kokoiseksi apuviivan
kohdalta ja kiinnitetään rakenteen
nurkkaan. Nurkan ilmatiiveys varmistetaan Orcon F -tiivistysliimalla.

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

3. Contega Solido SL -liitosnauhan
kapeampi suojapaperi irrotetaan ja
nauha kiinnitetään karmiin apuviivaa
myöten.

Piirrä karmin reunaan apuviivat niin,
että ne jäävät peitelistan alle.

Asenna Orcon F -tiivistysliimaa hirsikertojen väliin karapuun viereen.

3

4

Toinen suojapaperi irrotetaan ja nauha
kiinnitetään sivuilla karapuuhun ja
alapuolella ylimpään hirsikertaan. Yläpuolella liitosnauhaa jatketaan toisella
nauhalla niin, että se ulottuu yläpuoliseen hirteen saakka.

4. Karapuu tiivistetään seinään Tescon
No.1 -teipillä. Teippi painetaan huolellisesti kiinni hirsikertojen väleihin
asennettuihin liimapalkoihin.
Lopuksi ikkunaruutu ja peitelistat asennetaan paikoilleen.

Kiinnitä liitosnauha ensin karmiin ja
sitten ympäröivään rakenteeseen.

Tiivistä karapuun ja seinän välinen
rako. Asenna ikkuna ja peitelistat.

JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT
Contega Solido SL, Tescon No.1 ja
Tescon Incav
Liitosnauhat ja tiivistysteipit puu-, betoni-, tiili- ja
teräsrakenteille.

Tescon Primer RP
Pohjustusaine huonosti tarttuville alustoille.

Orcon F

!
•

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 o C.

•

Jos liitosnauha tarttuu huonosti
alustaansa, nauhan vastepinta
käsitellään pohjustusaineella.

Tiivistysliima
Tutustu detaljikirjastoomme: www.tiivistalo.fi/detaljikirjasto
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IKKUNOIDEN JA OVIEN TIIVISTÄMINEN
BETONIRAKENTEESSA
TYÖVAIHEET
1. Liitosnauhan alle jäävät vastepinnat
tasoitetaan tai hiotaan timantilla tasaisiksi ja pohjustetaan Tescon Primer RP
-pohjustusaineella. Epätasaiset vastepinnat oikaistaan tasoitteella ennen
pohjustamista.

1

2

2 . Karmin reunaan piirretään apuviiva
niin, että se jää piiloon tulevan peitelistan alle. Käytettäessä Tescon Incav
-nurkkakappaletta, kappale leikataan
sopivan kokoiseksi apuviivan kohdalta.
Suojapaperi poistetaan ja kappale
kiinnitetään rakenteen nurkkaan.

3. Liitosnauhan suojapaperi irrotetaan
ja Contega Solido- tai Tescon Profect -liitosnauha kiinnitetään karmiin
apuviivaa myöten. Nauha kiinnitetään
ensin karmin pystysivuille ja sen jälkeen
vaakasivuille.
Contega Solido -liitosnauhan toinen
suojapaperi irrotetaan ja nauha kiinnitetään rakenteeseen. Käytettäessä
Tescon Profect -liitosnauhaa, nauhan
laskos avataan ja nauha kiinnitetään
liimapinnastaan rakenteeseen. Liitosnauhan alle ei saa jäädä ilmataskuja.

Puhdista ja pohjusta liitosnauhan
vastepinnat.

Piirrä apuviivat ja sovita Incav -nurkkapala viivojen mukaan.

3

4

Nurkan ilmatiiveys varmistetaan liitosnauhan päälle siveltävällä Aerosana
Visconn -tiivistyspinnoitteella.

4. Lopuksi liitosnauha peitetään tasoitteella, maalilla tai peitelistalla.

Kiinnitä liitosnauhat ja varmista ilmatiiveys Aerosana Visconn -tiivistyspinnoitteella.

Peitä liitosnauha tasoitteella ja asenna ikkunaruutu ja peitelistat.

JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT
Contega Solido SL tai Tescon Profect

!
•

Liitosnauhat asennettujen ikkunoiden ja ovien karmeihin rakennuksen sisäpuolelle.

•

Tescon Primer RP
Pohjustusaine huonosti tarttuville alustoille.

Tescon Incav ja Aerosana Visconn
Liitoskappale ja tiivistyspinnoite sisänurkkiin.

6

•

Liitosnauhan vastepinnan on oltava
karmissa 5 mm ja ympäröivässä rakenteessa vähintään 30 mm leveä.
Liitosnauhassa oleva liima tarttuu
hitaammin kylmässä. Liitosnauhan
vastepinnan lämpötilan olisi hyvä
olla vähintään +10 o C.
Tescon Incav -nurkkaliitoskappaleet
kiinnitetään paikoilleen ennen liitosnauhan asentamista.

Tutustu detaljikirjastoomme: www.tiivistalo.fi/detaljikirjasto

IKKUNOIDEN JA OVIEN TIIVISTÄMINEN
TIILIRAKENTEESSA
TYÖVAIHEET
1. Liitosnauhan alle jäävät vastepinnat puhdistetaan irtoavasta maalista,
pölystä ja rasvasta ja tasoitetaan sileäksi. Tasoitettu liitosnauhan vastepinta
alustetaan Tescon Primer RP -pohjustusaineella.

1

2

2 . Karmin reunaan piirretään apuviiva
niin, että se jää tulevan peitelistan
alle. Tescon Incav -nurkkakappale
leikataan sopivan kokoiseksi apuviivan
kohdalta ja asennetaan rakenteen
nurkkaan.

3. Liitosnauhan suojapaperi irrotetaan
ja Contega Solido- tai Tescon Profect -liitosnauha kiinnitetään karmiin
apuviivaa myöten. Nauha kiinnitetään
ensin karmin pystysivuille ja sen jälkeen
vaakasivuille.
Contega Solido -liitosnauhan toinen
suojapaperi irrotetaan ja nauha kiinnitetään rakenteeseen. Käytettäessä
Tescon Profect -liitosnauhaa, nauhan
laskos avataan ja nauha kiinnitetään
liimapinnastaan rakenteeseen. Liitosnauhan alle ei saa jäädä ilmataskuja.

Puhdista ja pohjusta liitosnauhan
vastepinnat.

Piirrä apuviivat ja sovita Incav -nurkkapala viivojen mukaan.

3

4

Nurkan ilmatiiveys varmistetaan liitosnauhan päälle siveltävällä Aerosana
Visconn -tiivistyspinnoitteella.

4. Lopuksi liitosnauha peitetään tasoitteella, maalilla tai peitelistalla.
Kiinnitä liitosnauhat ja varmista ilmatiiveys Aerosana Visconn -tiivistyspinnoitteella.

Asenna ikkunaruutu ja tasoite tai
peitelistat valintasi mukaan.

JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT
Contega Solido SL tai Tescon Profect

!
•

Liitosnauhat asennettujen ikkunoiden ja ovien karmeihin rakennuksen sisäpuolelle.

•

Tescon Primer RP
Pohjustusaine huonosti tarttuville alustoille.

Tescon Incav ja Aerosana Visconn
Liitoskappale ja tiivistyspinnoite sisänurkkiin.

•

Liitosnauhan vastepinnan on oltava
karmissa 5 mm ja ympäröivässä rakenteessa vähintään 30 mm leveä.
Liitosnauhassa oleva liima tarttuu
hitaammin kylmässä. Liitosnauhan
vastepinnan lämpötilan olisi hyvä
olla vähintään +10 o C.
Tescon Incav -nurkkaliitoskappaleet
kiinnitetään paikoilleen ennen liitosnauhan asentamista.

Tutustu detaljikirjastoomme: www.tiivistalo.fi/detaljikirjasto
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IKKUNOIDEN JA OVIEN TIIVISTÄMINEN
TERÄSRAKENTEESSA
TYÖVAIHEET
1. Liitosnauhan alle jäävät vastepinnat puhdistetaan irtoavasta maalista,
pölystä ja rasvasta ja alustetaan tarvittaessa Tescon Primer RP -pohjustusaineella.

1

2

2 . Karmin reunaan piirretään apuviiva
niin, että se jää piiloon tulevan peitelistan alle. Tescon Incav -nurkkakappale
leikataan sopivan kokoiseksi apuviivan
kohdalta. Suojapaperi poistetaan ja
kappale kiinnitetään rakenteen nurkkaan.

3. Liitosnauhan suojapaperi irrotetaan
ja Contega Solido- tai Tescon Profect -liitosnauha kiinnitetään karmiin
apuviivaa myöten. Nauha kiinnitetään
ensin karmin pystysivuille ja sen jälkeen
vaakasivuille.
Contega Solido -liitosnauhan toinen
suojapaperi irrotetaan ja nauha kiinnitetään rakenteeseen. Käytettäessä
Tescon Profect -liitosnauhaa, nauhan
laskos avataan ja nauha kiinnitetään
liimapinnastaan rakenteeseen. Liitosnauhan alle ei saa jäädä ilmataskuja.

Puhdista ja pohjusta liitosnauhan
vastepinnat.

Piirrä apuviivat ja sovita Incav -nurkkapala viivojen mukaan.

3

4

Nurkan ilmatiiveys varmistetaan liitosnauhan päälle siveltävällä Aerosana
Visconn -tiivistyspinnoitteella.

4. Lopuksi liitosnauha peitetään listalla.
Kiinnitä liitosnauhat ja varmista ilmatiiveys Aerosana Visconn -tiivistyspinnoitteella.

Asenna peitelistat.

JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT
Contega Solido SL tai Tescon Profect

!
•

Liitosnauhat asennettujen ikkunoiden ja ovien karmeihin rakennuksen sisäpuolelle.

•

Tescon Primer RP
Pohjustusaine huonosti tarttuville alustoille.

Tescon Incav ja Aerosana Visconn
Liitoskappale ja tiivistyspinnoite sisänurkkiin.
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•

Liitosnauhan vastepinnan on oltava
karmissa 5 mm ja ympäröivässä rakenteessa vähintään 30 mm leveä.
Liitosnauhassa oleva liima tarttuu
hitaammin kylmässä. Liitosnauhan
vastepinnan lämpötilan olisi hyvä
olla vähintään +10 o C.
Tescon Incav -nurkkaliitoskappaleet
kiinnitetään paikoilleen ennen liitosnauhan asentamista.

Tutustu detaljikirjastoomme: www.tiivistalo.fi/detaljikirjasto

BETONILAATAN JA PUURUNGON LIITOS
TYÖVAIHEET
Sisäverhouslevyt, lattialistat ja lattian
pintamateriaali poistetaan tiivistettäviltä pinnoilta. Höyrynsulun kunto tarkistetaan. Vuotava höyrynsulku vaihdetaan.

1

2

1. Lattiasta poistetaan irtoava maali ja
kiviaines timanttihionnalla puhtaaseen
betoniin saakka. Alusta puhdistetaan
pölystä ja tasoitetaan sileäksi. Höyrynsulun pinta pyyhitään puhtaaksi.
2 . Betonilattia alustetaan Tescon Primer RP -pohjustusaineella.
3. Solido SL

-liitosnauha kiinnitetään
höyrynsulkuun suojapaperia purkaen
niin, että nauha ulottuu reunaerotuskaistan yli betonilattiaan saakka. Toinen suojapaperi irrotetaan ja liitosnauha kiinnitetään lattiaan. Liitosnauhan
alle ei saa jäädä ilmataskuja.
Rakenteen nurkkiin tarkoitetut liitoskappaleet Tescon Incav ja Tescon Invex
helpottavat nurkkien tiivistämisessä.

Puhdista ja tarvittaessa tasoita liitosnauhan betoniset vastepinnat.

Pohjusta puhdistetut betoniset vastepinnat.

3

4

Liitoksen ilmatiiveys varmistetaan tarvittaessa Aerosana Visconn - tiivistyspinnoitteella. Pinnoite levitetään liitosnauhan yli betonilaatalle saakka.

4. Lattia ja sisäverhouslevyt asennetaan paikoilleen. Liitosnauhan voi
peittää myös tasoitteella, maalilla ja
peitelistalla
Kiinnitä nauha suojapaperia purkaen ensin höyrynsulkuun ja sitten
lattiaan.

Peitä liitosnauha pintamateriaaleilla.

JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT

!
•

Contega Solido SL
Liitosnauha betoni-, tiili- ja teräsrakenteisiin.

•

Tescon Primer RP
Pohjustusaine huonosti tarttuville sileille alustoille.

•

Tescon Incav ja Invex
Liitoskappaleet sisä- ja ulkonurkkiin.

Aerosana Visconn

Liitosnauhan vastepinnan on oltava
vähintään 30 mm leveä.
Liitosnauhassa oleva liima tarttuu
hitaammin kylmässä. Liitosnauhan
vastepinnan lämpötilan olisi hyvä
olla vähintään +10 o C.
Nurkkaliitoskappaleet Tescon Incav
ja Tescon Invex kiinnitetään paikoilleen ennen liitosnauhan asentamista.

Joustava pinnoite ilmavuotojen tiivistämiseen.
Tutustu detaljikirjastoomme: www.tiivistalo.fi/detaljikirjasto
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BETONILAATAN JA TIILISEINÄN LIITOS
(Contega Solido SL -liitosnauha)
TYÖVAIHEET
Lattialistat ja lattian pintamateriaali
poistetaan seinän vierestä.

1

2

1. Irtoava maali ja kiviaines poistetaan
timanttihionnalla puhtaaseen betoniin
saakka. Alusta puhdistetaan pölystä ja
tasoitetaan sileäksi.
Tiiliseinä suositellaan tasoitettavaksi ensimmäiseen vaakasaumaan saakka.

2. Liitosnauhan alle jäävät vastepinnat
alustetaan Tescon Primer RP -pohjustusaineella.

3. Toinen suojapaperi irrotetaan ja
Solido SL -liitosnauha kiinnitetään tiiliseinään niin, että nauha ulottuu reunaerotuskaistan yli betonilattiaan saakka.
Toinen suojapaperi irrotetaan ja nauha
kiinnitetään lattiaan. Liitosnauhan alle
ei saa jäädä ilmataskuja.
Rakenteen nurkkiin tarkoitetut liitoskappaleet Tescon Incav ja Tescon Invex
helpottavat nurkkien tiivistämisessä.

Puhdista ja tarvittaessa tasoita liitosnauhan betoniset vastepinnat.

Pohjusta puhdistetut betoniset vastepinnat.

3

4

Liitoksen ilmatiiveys varmistetaan tarvittaessa Aerosana Visconn - tiivistyspinnoitteella. Pinnoite levitetään liitosnauhan yli betonilaatalle saakka.

4. Liitosnauha suositellaan peitettäväksi koko seinän peittävällä tasoitekerroksella. Lopuksi lattia ja lattialistat
asennetaan paikoilleen.
Kiinnitä nauha suojapaperia purkaen ensin seinään ja sitten lattiaan.

Peitä liitosnauha pintamateriaaleilla.

JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT

!
•

Contega Solido SL
Liitosnauha betoni-, tiili- ja teräsrakenteisiin.

•

Tescon Primer RP
Pohjustusaine huonosti tarttuville sileille alustoille.

•

Tescon Incav ja Invex
Liitoskappaleet sisä- ja ulkonurkkiin.

Aerosana Visconn

Liitosnauhan vastepinnan on oltava
vähintään 30 mm leveä.
Liitosnauhassa oleva liima tarttuu
hitaammin kylmässä. Liitosnauhan
vastepinnan lämpötilan olisi hyvä
olla vähintään +10 o C.
Nurkkaliitoskappaleet Tescon Incav
ja Tescon Invex kiinnitetään paikoilleen ennen liitosnauhan asentamista.

Joustava pinnoite ilmavuotojen tiivistämiseen.
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Tutustu detaljikirjastoomme: www.tiivistalo.fi/detaljikirjasto

BETONILAATAN JA TIILISEINÄN LIITOS
(Aerosana Visconn ja Visconn Fibre -pinnoitteet)
TYÖVAIHEET
Alle 3 mm:n raot, kolot ja halkeamat
peittyvät Aerosana Visconn -pinnoitteella. Kuituvahvistettu Visconn Fibre
peittää raot jopa 20 mm:iin saakka.
Jos rako on liian suuri, käytetään lisäksi
Aerosana Fleece -kuitukangasta.

1

2

1. Lattialistat ja lattian pintamateriaali
poistetaan seinän vierestä. Irtoava
maali ja kiviaines poistetaan timanttihionnalla puhtaaseen betoniin saakka.
Alusta puhdistetaan pölystä ja tasoitetaan sileäksi. Betoniset pinnat alustetaan Tescon Primer -pohjustusaineella.
Puhtaaksi jätettävät pinnat suojataan.

2.

Aerosana Visconn -pinnoite levitetään telalla, pensselillä tai korkeapaineruiskulla vähintään kahteen kertaan
niin, että saadaan aikaan 0,5 mm:n
kerrospaksuus. Ruiskutuspaine on 150
bar ja suuttimet 3/17, 3/19 tai 3/25.

Puhdista, tasoita ja pohjusta betoniset pinnat. Suojaa puhtaaksi
jätettävät pinnat.

Levitä Aerosana Visconn -pinnoite
ruiskulla, telalla tai pensselillä.

3

4

3. Jos lattian ja seinän välinen rako ei
täyty pinnoitteella, Aerosana Fleece
-kuitukangas asennetaan yhtenäisenä
mattona märän pinnoitteen päälle
ja pinnoite imeytetään kankaaseen.
Kankaan päälle levitetään pinnoitetta
vähintään kahteen kertaan.

4. Pinnoitteen alle jääneet suojausteipit poistetaan heti kun aine on
kuivunut riittävästi. Lattia asennetaan
paikoilleen kun pinnoite on täysin kuivunut. Pinnoitteen voi peittää myös tasoitteella tai vesiohenteisella maalilla.

Jos rako ei peity, asenna Fleece -kuitukangas pinnoitekerrosten väliin.

Kun pinnoite on kuivunut, se voidaan peittää pintamateriaaleilla.

JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT
Aerosana Visconn ja Visconn Fibre

!
•

Joustavat pinnoitteet ilmavuotojen tiivistämiseen.
Kosteuden mukaan muuttuva diffuusiovastus.

•

Aerosana Fleece
Kuitukangas rakojen ja halkeamien peittämiseen. Suositellaan
käytettäväksi myös rasitukselle altiissa rakenteiden liitoksissa.

Tescon Primer RP

•

Aerosana Visconn -pinnoitetta levitettäessä on käytettävä suojavaatetusta ja hengityssuojainta.
Pinnoitteeseen ei saa lisätä vettä tai
muita ohenteita. Aine sekoitetaan
huolellisesti ennen käyttöä.
Pinnoitetta voi levittää kosteille alustoille, mutta se ei tartu jäätyneille
pinnoille. Suositeltava käyttölämpötila on vähintään +10 o C.

Pohjustusaine huonosti tarttuville alustoille.
Tutustu detaljikirjastoomme: www.tiivistalo.fi/detaljikirjasto
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BETONILAATAN JA BETONISEINÄN LIITOS
(Contega Solido SL -liitosnauha)
TYÖVAIHEET
Lattialistat ja lattian pintamateriaali
poistetaan seinän vierestä.

1

2

1. Irtoava maali ja kiviaines poistetaan
timanttihionnalla puhtaaseen betoniin
saakka. Alusta puhdistetaan pölystä ja
tasoitetaan sileäksi.

2. Liitosnauhan alle jäävät vastepinnat
pohjustetaan Tescon Primer RP -pohjustusaineella.

3.

Solido SL -liitosnauha kiinnitetään
betoniseinään suojapaperia purkaen
niin, että nauha ulottuu reunaerotuskaistan yli betonilattiaan saakka.
Toinen suojapaperi irrotetaan ja nauha
kiinnitetään lattiaan. Liitosnauhan alle
ei saa jäädä ilmataskuja.
Rakenteen nurkkiin tarkoitetut liitoskappaleet Tescon Incav ja Tescon Invex
helpottavat nurkkien tiivistämisessä.

Puhdista ja tarvittaessa tasoita liitosnauhan vastepinnat.

Pohjusta puhdistetut vastepinnat.

3

4

Liitoksen ilmatiiveys varmistetaan tarvittaessa Aerosana Visconn - tiivistyspinnoitteella. Pinnoite levitetään liitosnauhan yli betonilaatalle saakka.

4. Lattia asennetaan paikoilleen.
Liitosnauhan voi peittää myös tasoitteella, maalilla ja erilaisilla pintamateriaaleilla, kuten esimerkiksi parketilla ja
keraamisella laatalla.
Kiinnitä liitosnauha suojapaperia
purkaen ensin seinään ja sitten
lattiaan.

Peitä liitosnauha pintamateriaaleilla.

JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT

!
•

Contega Solido SL
Liitosnauha betoni-, tiili- ja teräsrakenteisiin.

•

Tescon Primer RP
Pohjustusaine huonosti tarttuville sileille alustoille.

•

Tescon Incav ja Invex
Liitoskappaleet sisä- ja ulkonurkkiin

Aerosana Visconn

Liitosnauhan vastepinnan on oltava
vähintään 30 mm leveä.
Liitosnauhassa oleva liima tarttuu
hitaammin kylmässä. Liitosnauhan
vastepinnan lämpötilan olisi hyvä
olla vähintään +10 o C.
Nurkkaliitoskappaleet Tescon Incav
ja Tescon Invex kiinnitetään paikoilleen ennen liitosnauhan asentamista.

Joustava pinnoite ilmavuotojen tiivistämiseen.
12

Tutustu detaljikirjastoomme: www.tiivistalo.fi/detaljikirjasto

BETONILAATAN JA BETONISEINÄN LIITOS
(Aerosana Visconn ja Visconn Fibre -pinnoitteet)
TYÖVAIHEET
Alle 3 mm:n raot, kolot ja halkeamat
peittyvät Aerosana Visconn -pinnoitteella. Kuituvahvistettu Visconn Fibre
peittää raot jopa 20 mm:iin saakka.
Jos rako on liian suuri, käytetään lisäksi
Aerosana Fleece -kuitukangasta.

1

2

1. Lattialistat ja lattian pintamateriaali
poistetaan seinän vierestä. Irtoava
maali ja kiviaines poistetaan timanttihionnalla puhtaaseen betoniin saakka.
Alusta puhdistetaan pölystä, tasoitetaan sileäksi ja alustetaan Tescon
Primer -pohjustusaineella. Puhtaaksi
jätettävät pinnat suojataan.

2.

Aerosana Visconn -pinnoite levitetään telalla, pensselillä tai korkeapaineruiskulla vähintään kahteen kertaan
niin, että saadaan aikaan 0,5 mm:n
kerrospaksuus. Ruiskutuspaine on 150
bar ja suuttimet 3/17, 3/19 tai 3/25.

Puhdista, tasoita ja pohjusta betoniset pinnat. Suojaa puhtaaksi
jätettävät pinnat.

Levitä Aerosana Visconn -pinnoite
ruiskulla, telalla tai pensselillä.

3

4

3. Jos lattian ja seinän välinen rako ei
täyty pinnoitteella, Aerosana Fleece
-kuitukangas asennetaan yhtenäisenä
mattona märän pinnoitteen päälle
ja pinnoite imeytetään kankaaseen.
Kankaan päälle levitetään pinnoitetta
vähintään kahteen kertaan.

4. Pinnoitteen alle jääneet suojausteipit poistetaan heti kun aine on
kuivunut riittävästi. Lattia asennetaan
paikoilleen kun pinnoite on täysin kuivunut. Pinnoitteen voi peittää myös tasoitteella tai vesiohenteisella maalilla.

Jos rako ei peity, asenna Fleece -kuitukangas pinnoitekerrosten väliin.

Kun pinnoite on kuivunut, se voidaan peittää pintamateriaaleilla.

JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT
Aerosana Visconn ja Visconn Fibre

!
•

Joustavat pinnoitteet ilmavuotojen tiivistämiseen.
Kosteuden mukaan muuttuva diffuusiovastus.

•

Aerosana Fleece
Kuitukangas rakojen ja halkeamien peittämiseen. Suositellaan
käytettäväksi myös rasitukselle altiissa rakenteiden liitoksissa.

Tescon Primer RP

•

Aerosana Visconn -pinnoitetta levitettäessä on käytettävä suojavaatetusta ja hengityssuojainta.
Pinnoitteeseen ei saa lisätä vettä tai
muita ohenteita. Aine sekoitetaan
huolellisesti ennen käyttöä.
Pinnoitetta voi levittää kosteille alustoille, mutta se ei tartu jäätyneille
pinnoille. Suositeltava käyttölämpötila on vähintään +10 o C.

Pohjustusaine huonosti tarttuville alustoille.
Tutustu detaljikirjastoomme: www.tiivistalo.fi/detaljikirjasto
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PUUROSSIPOHJAN JA PUURUNGON LIITOS
TYÖVAIHEET
Sisäverhouslevyt, lattialistat ja lattian
pintamateriaali poistetaan tiivistettäviltä pinnoilta.

1

2

1. Höyrynsulkujen kunto tarkistetaan ja
vuotava höyrynsulku vaihdetaan. Tiivistettävät pinnat puhdistetaan pölystä,
rasvasta ja silikonista.
2 . Seinältä tulevan höyrynsulun tulisi
ulottua n. 5 cm lattian päälle. Höyrynsulkua voidaan jatkaa limittämällä
jatkospala vanhan höyrynsulun päälle.
Liitossauma tiivistetään Tescon No.1
-tiivistysteipillä.

3. Ulkoseinän höyrynsulku jätetään
lattian rajassa painumisvaran takia
hieman mutkalle ja Tescon No.1 -tiivistysteippi asennetaan suojapaperia
purkaen höyrynsulkujen liitossaumaan.
Nurkissa höyrynsulku laskostetaan ja
laskostukset tiivistetään tiivistysteipillä.
Rakenteen nurkkiin tarkoitetut liitoskappaleet Tescon Incav ja Tescon Invex
helpottavat nurkkien tiivistämisessä.

Tarkista höyrynsulkujen kunto.

Varmista tarvittaessa jatkopalalla
höyrynsulkujen riittävä limitys.

3

4

Teippi katkaistaan repäisemällä ja hierretään tiiviisti alustaansa. Teipin alle ei
saa jäädä ilmataskuja.

4. Lattian ja seinien pintamateriaalit
asennetaan paikoilleen. Teipin voi
peittää kaikilla tavallisilla pintamateriaaleilla.
Asenna tiivistysteippi höyrynsulkujen
liitoskohtaan.

Peitä tiivistysteippi pintamateriaaleilla.

JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT

!
•

Intello
Kosteutta ohjaava höyrynsulkukangas.

•

Tescon No.1
Tiivistysteippi höyrynsulkujen tiivistämiseen.

Tescon Incav ja Invex
Liitoskappaleet sisä- ja ulkonurkkiin.
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•

Teipin vastepinnan on oltava vähintään 25 mm leveä.
Teipissä oleva liima tarttuu hitaammin kylmässä. Teipin vastepinnan
lämpötilan olisi hyvä olla vähintään
+10 o C.
Nurkkaliitoskappaleet Tescon Incav
ja Tescon Invex kiinnitetään paikoilleen ennen liitosnauhan asentamista.

Tutustu detaljikirjastoomme: www.tiivistalo.fi/detaljikirjasto

RISTIKKORAKENTEISEN PUUYLÄPOHJAN
JA PUURUNGON LIITOS
TYÖVAIHEET
Katon rajasta poistetaan sisäverhouslevyt, kattolistat, pintamateriaali ja
tarvittaessa harvarimoitus, kunnes höyrynsulkujen liitoskohta saadaan esiin.

1

2

1. Höyrynsulkujen kunto tarkistetaan ja
vuotava höyrynsulku vaihdetaan. Tiivistettävät pinnat puhdistetaan pölystä,
rasvasta ja silikonista.
2 . Höyrynsulkujen limityksen tulisi olla
n. 15 cm. Höyrynsulkua voidaan jatkaa
limittämällä jatkospala vanhan höyrynsulun päälle. Liitossauma tiivistetään
Tescon No.1 -tiivistysteipillä.

3. Tescon No.1 -tiivistysteippi asennetaan suojapaperia purkaen höyrynsulkukalvojen liitoskohtaan niin, että
tiivistettävä sauma kulkee teipin keskellä. Teippi katkaistaan repäisemällä
ja hierretään tiiviisti alustaansa. Teipin
alle ei saa jäädä ilmataskuja.

Tarkista höyrynsulkujen kunto.

Varmista tarvittaessa jatkopalalla
höyrynsulkujen riittävä limitys.

3

4

Kiinnitä erityistä huomiota höyrynsulkujen tiivistämiseen rakennuksen nurkkiin
muodostuvien höyrynsulkujen laskostusten kohdalla. Rakenteen nurkkiin
tarkoitetut liitoskappaleet Tescon Incav
ja Tescon Invex helpottavat nurkkien
tiivistämisessä.

4. Pintamateriaalit asennetaan paikoilleen. Teipin voi peittää kaikilla tavallisilla pintamateriaaleilla.
Kiinnitä teippi suojapaperia purkaen
höyrynsulkujen liitoskohtaan.

Peitä tiivistysteippi pintamateriaaleilla.

JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT

!
•

Intello
Kosteutta ohjaava höyrynsulkukangas.

•

Tescon No.1
Tiivistysteippi höyrynsulkujen tiivistämiseen.

Tescon Incav ja Invex
Liitoskappaleet sisä- ja ulkonurkkiin.

•

Teipin vastepinnan on oltava vähintään 25 mm leveä.
Teipissä oleva liima tarttuu hitaammin kylmässä. Teipin vastepinnan
lämpötilan olisi hyvä olla vähintään
+10 o C.
Nurkkaliitoskappaleet Tescon Incav
ja Tescon Invex kiinnitetään paikoilleen ennen liitosnauhan asentamista.

Tutustu detaljikirjastoomme: www.tiivistalo.fi/detaljikirjasto
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RISTIKKORAKENTEISEN PUUYLÄPOHJAN
JA HIRSISEINÄN LIITOS
TYÖVAIHEET
1. Katon rajasta poistetaan kattolistat,
pintamateriaali ja tarvittaessa harvarimoitus, kunnes höyrynsulun reuna
saadaan esiin. Höyrynsulun kunto tarkistetaan. Vuotavat höyrynsulut vaihdetaan. Tiivistettävät pinnat puhdistetaan
pölystä, rasvasta ja silikonista.

1

2

2 . Yläpohjan höyrynsulun tulee ulottua
hirsiseinälle n. 2 - 3 cm. Höyrynsulkua
voidaan tarvittaessa jatkaa limittämällä jatkospala vanhan höyrynsulun
päälle. Liitossauma tiivistetään Tescon
No.1 -tiivistysteipillä.

3. Yläpohjan höyrynsulku tiivistetään
ylimpään hirsikertaan Contega Solido
SL -liitosnauhalla tai Tescon No.1 -tiivistysteipillä. Nauha ja teippi kiinnitetään
suojapaperia purkaen ensin höyrynsulkuun ja sitten seinään. Nauha ja teippi
katkaistaan repäisemällä ja hierretään
tiiviisti alustaansa.

Tarkista höyrynsulkujen kunto. Puhdista tiivistettävät pinnat.

Varmista tarvittaessa jatkopalalla,
että höyrynsulku ulottuu seinälle.

3

4

Kiinnitä ilmatiiveyteen erityistä huomiota rakennuksen nurkkiin muodostuvien
höyrynsulkujen laskostusten kohdalla.
Nurkkaliitoskappaleet Tescon Incav
ja Tescon Invex helpottavat nurkkien
tiivistämisessä. Ne asennetaan nurkkiin
ennen nauhan tai teipin kiinnittämistä.

4. Sisäkatto asennetaan paikoilleen.
Jos liitosnauha jää näkyviin, sen voi
peittää esimerkiksi kattolistalla.
Kiinnitä liitosnauha tai teippi ensin
höyrynsulkuun ja sitten seinään.

Peitä liitosnauha tai teippi pintamateriaaleilla.

JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT

!
•

Contega Solido SL
Diffuusiotiivis liitosnauha rakennusosien liitoksiin.

•

Tescon No.1
Tiivistysteippi höyrynsulkukankaiden tiivistämiseen.

Tescon Incav ja Invex
Liitoskappaleet sisä- ja ulkonurkkiin.
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•

Liitosnauhan ja tiivistysteipin vastepintojen on oltava aina vähintään
25 mm leveitä.
Liitosnauhassa ja tiivistysteipissä
oleva liima tarttuu hitaammin kylmässä. Vastepinnan lämpötilan olisi
hyvä olla vähintään +10 o C.
Nurkkaliitoskappaleet Tescon Incav
ja Tescon Invex kiinnitetään paikoilleen ennen liitosnauhan ja tiivistysteipin asentamista.

Tutustu detaljikirjastoomme: www.tiivistalo.fi/detaljikirjasto

PALKKIRAKENTEISEN PUUYLÄPOHJAN
JA HIRSISEINÄN LIITOS
TYÖVAIHEET
Katon rajasta poistetaan kattolistat ja
muu pintamateriaali kunnes höyrynsulun reuna saadaan esiin. Höyrynsulun
kunto tarkistetaan. Vuotavat höyrynsulut vaihdetaan.

1

2

1. Höyrynsulun tulee ulottua hirsiseinälle n. 2 - 3 cm. Höyrynsulkua voidaan tarvittaessa jatkaa limittämällä
jatkospala vanhan höyrynsulun päälle.
Liitossauma tiivistetään Tescon No.1
-tiivistysteipillä.
2 . Päätyseinällä kattopalkkien alapuolelle asennetaan Orcon F -tiivistysliimaa
hirsikertojen väleihin 4 mm:n läpimittaisina ja n. 5 cm:n pituisena palkoina.
3. Yläpohjan höyrynsulku tiivistetään
ylimpään hirsikertaan Contega Solido
SL -liitosnauhalla tai Tescon No.1 -tiivistysteipillä. Nauha ja teippi kiinnitetään
suojapaperia purkaen ensin höyrynsulkuun ja sitten seinään. Päätyseinällä
nauha tai teippi painetaan kiinni hirsikertojen väleissä oleviin liimapalkoihin.

Varmista tarvittaessa jatkopalalla,
että höyrynsulku ulottuu seinälle.

Päätyseinällä hirsikertojen väleihin
asennetaan Orcon F -tiivistysliimaa.

3

4

Kiinnitä ilmatiiveyteen erityistä huomiota rakennuksen nurkkiin muodostuvien
höyrynsulkujen laskostusten kohdalla.
Nurkkaliitoskappaleet Tescon Incav
ja Tescon Invex helpottavat nurkkien
tiivistämisessä. Ne asennetaan nurkkiin
ennen nauhan tai teipin kiinnittämistä.

4. Sisäkatto asennetaan paikoilleen.
Jos liitosnauha jää näkyviin, sen voi
peittää esimerkiksi kattolistalla.

Kiinnitä liitosnauha tai teippi ensin
höyrynsulkuun ja sitten seinään.

Peitä liitosnauha tai teippi pintamateriaaleilla.

JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT
Contega Solido SL tai Tescon No.1

!
•

Diffuusiotiivis liitosnauha ja tiivistysteippi rakennusosien
liitoksiin ja höyrynsulkukankaiden tiivistämiseen.

•

Orcon F
Tiivistysliima

•

Tescon Incav ja Invex
Liitoskappaleet sisä- ja ulkonurkkiin.

Liitosnauhan ja tiivistysteipin vastepintojen on oltava aina vähintään
25 mm leveitä.
Liitosnauhassa ja tiivistysteipissä
oleva liima tarttuu hitaammin kylmässä. Vastepinnan lämpötilan olisi
hyvä olla vähintään +10 o C.
Nurkkaliitoskappaleet Tescon Incav
ja Tescon Invex kiinnitetään paikoilleen ennen liitosnauhan ja tiivistysteipin asentamista.

Tutustu detaljikirjastoomme: www.tiivistalo.fi/detaljikirjasto
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RISTIKKORAKENTEISEN PUUYLÄPOHJAN
JA BETONIRUNGON LIITOS
TYÖVAIHEET
Katon rajasta poistetaan kattolistat,
pintamateriaali ja tarvittaessa harvarimoitus, kunnes höyrynsulun reuna saadaan esiin. Höyrynsulun kunto tarkistetaan. Vuotava höyrynsulku vaihdetaan.

1

2

1. Liitosnauhan alle jäävä seinän vastepinta puhdistetaan irtoavasta maalista, pölystä ja rasvasta. Irtoava kiviaines
poistetaan timanttihionnalla kovaan ja
puhtaaseen betonipintaan saakka.
Liitosnauhan betoniset vastepinnat pohjustetaan Tescon Primer RP
-pohjustusaineella. Epätasaiset pinnat
tasoitetaan ennen pohjustusaineen
levittämistä.

2 . Höyrynsulun tulisi ulottua yläohjauspuun alareunaan saakka. Höyrynsulkua voidaan jatkaa limittämällä
jatkospala vanhan höyrynsulun päälle.
Liitossauma tiivistetään Tescon No.1
-tiivistysteipillä.

Puhdista ja pohjusta betoniset vastepinnat.

Varmista tarvittaessa jatkopalalla,
että höyrynsulku ulottuu seinälle.

3

4

3. Solido SL

-liitosnauha kiinnitetään
höyrynsulun reunaan suojapaperia
purkaen niin, että nauha ulottuu vähintään 40 mm yläohjauspuun alapuolelle.
Toinen suojapaperi irrotetaan ja liitosnauha kiinnitetään betoniin. Liitosnauhan alle ei saa jäädä ilmataskuja.

4. Sisäkatto asennetaan paikoilleen.
Seinällä liitosnauhan voi peittää myös
tasoitteella, maalilla tai kattolistalla.

Kiinnitä nauha suojapaperia purkaen ensin höyrynsulkuun ja sitten
seinään.

Peitä liitosnauha pintamateriaaleilla.

JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT

!
•

Contega Solido SL
Liitosnauha betoni-, tiili- ja teräsrakenteisiin.

•

Tescon Primer RP
Pohjustusaine huonosti tarttuville sileille alustoille.

•

Tescon Incav ja Invex
Liitoskappaleet sisä- ja ulkonurkkiin.
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Liitosnauhan vastepinnan on oltava
vähintään 30 mm leveä.
Liitosnauhassa oleva liima tarttuu
hitaammin kylmässä. Liitosnauhan
vastepinnan lämpötilan olisi hyvä
olla vähintään +10 o C.
Rakenteen nurkkiin tarkoitetut liitoskappaleet Tescon Incav ja Tescon
Invex helpottavat nurkkien tiivistämisessä. Ne kiinnitetään paikoilleen
ennen liitosnauhan asentamista.

Tutustu detaljikirjastoomme: www.tiivistalo.fi/detaljikirjasto

RISTIKKORAKENTEISEN PUUYLÄPOHJAN
JA TIILIRUNGON LIITOS
TYÖVAIHEET
Katon rajasta poistetaan kattolistat,
pintamateriaali ja tarvittaessa harvarimoitus, kunnes höyrynsulun reuna saadaan esiin. Höyrynsulun kunto tarkistetaan. Vuotava höyrynsulku vaihdetaan.

1

2

1. Liitosnauhan alle jäävä seinän
vastepinta puhdistetaan irtoavasta
maalista, pölystä ja rasvasta. Tiiliseinä
suositellaan tasoitettavaksi vähintään
ensimmäiseen vaakasaumaan saakka.
Lopuksi liitosnauhan seinällä olevat
vastepinnat pohjustetaan Tescon Primer RP -pohjustusaineella.

2 . Höyrynsulun tulisi ulottua yläohjauspuun alareunaan saakka. Höyrynsulkua voidaan jatkaa limittämällä
jatkospala vanhan höyrynsulun päälle.
Liitossauma tiivistetään Tescon No.1
-tiivistysteipillä.

Puhdista, tasoita ja pohjusta liitosnauhan vastepinnat.

Varmista tarvittaessa jatkopalalla,
että höyrynsulku ulottuu seinälle.

3

4

3. Solido SL

-liitosnauha kiinnitetään
höyrynsulun reunaan suojapaperia
purkaen niin, että nauha ulottuu vähintään 40 mm yläohjauspuun alapuolelle.
Toinen suojapaperi irrotetaan ja liitosnauha kiinnitetään tiiliseinään. Liitosnauhan alle ei saa jäädä ilmataskuja.

4. Sisäkatto asennetaan paikoilleen.
Seinällä liitosnauhan voi peittää myös
tasoitteella, maalilla tai kattolistalla.
Kiinnitä nauha suojapaperia purkaen ensin höyrynsulkuun ja sitten
seinään.

Peitä liitosnauha pintamateriaaleilla.

JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT

!
•

Contega Solido SL
Liitosnauha betoni-, tiili- ja teräsrakenteisiin.

•

Tescon Primer RP
Pohjustusaine huonosti tarttuville sileille alustoille.

•

Tescon Incav ja Invex
Liitoskappaleet sisä- ja ulkonurkkiin.

Liitosnauhan vastepinnan on oltava
vähintään 30 mm leveä.
Liitosnauhassa oleva liima tarttuu
hitaammin kylmässä. Liitosnauhan
vastepinnan lämpötilan olisi hyvä
olla vähintään +10 o C.
Rakenteen nurkkiin tarkoitetut liitoskappaleet Tescon Incav ja Tescon
Invex helpottavat nurkkien tiivistämisessä. Ne kiinnitetään paikoilleen
ennen liitosnauhan asentamista.

Tutustu detaljikirjastoomme: www.tiivistalo.fi/detaljikirjasto
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RISTIKKORAKENTEISEN PUUYLÄPOHJAN
JA HARKKORUNGON LIITOS
TYÖVAIHEET
Katon rajasta poistetaan kattolistat,
pintamateriaali ja tarvittaessa harvarimoitus, kunnes höyrynsulun reuna saadaan esiin. Höyrynsulun kunto tarkistetaan. Vuotava höyrynsulku vaihdetaan.

1

2

1. Liitosnauhan alle jäävä seinän vastepinta puhdistetaan irtoavasta maalista, pölystä ja rasvasta. Irtoava kiviaines
poistetaan timanttihionnalla kovaan ja
puhtaaseen betonipintaan saakka.
Lopuksi liitosnauhan betoniset vastepinnat pohjustetaan Tescon Primer RP
-pohjustusaineella. Epätasaiset pinnat
tasoitetaan ennen pohjustusaineen
levittämistä.

2 . Höyrynsulun tulisi ulottua yläohjauspuun alareunaan saakka. Höyrynsulkua voidaan jatkaa limittämällä
jatkospala vanhan höyrynsulun päälle.
Liitossauma tiivistetään Tescon No.1
-tiivistysteipillä.

Puhdista liitosnauhan vastepinnat.
Betoniset vastepinnat pohjustetaan.

Varmista tarvittaessa jatkopalalla,
että höyrynsulku ulottuu seinälle.

3

4

3. Solido SL

-liitosnauha kiinnitetään
höyrynsulun reunaan suojapaperia
purkaen niin, että nauha ulottuu vähintään 40 mm yläohjauspuun alapuolelle.
Toinen suojapaperi irrotetaan ja liitosnauha kiinnitetään betoniin. Liitosnauhan alle ei saa jäädä ilmataskuja.

4. Sisäkatto asennetaan paikoilleen.
Seinällä liitosnauhan voi peittää myös
tasoitteella, maalilla tai kattolistalla.

Kiinnitä nauha suojapaperia purkaen ensin höyrynsulkuun ja sitten
seinään.

Peitä liitosnauha pintamateriaaleilla.

JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT

!
•

Contega Solido SL
Liitosnauha betoni-, tiili- ja teräsrakenteisiin.

•

Tescon Primer RP
Pohjustusaine huonosti tarttuville sileille alustoille.

•

Tescon Incav ja Invex
Liitoskappaleet sisä- ja ulkonurkkiin.
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Liitosnauhan vastepinnan on oltava
vähintään 30 mm leveä.
Liitosnauhassa oleva liima tarttuu
hitaammin kylmässä. Liitosnauhan
vastepinnan lämpötilan olisi hyvä
olla vähintään +10 o C.
Rakenteen nurkkiin tarkoitetut liitoskappaleet Tescon Incav ja Tescon
Invex helpottavat nurkkien tiivistämisessä. Ne kiinnitetään paikoilleen
ennen liitosnauhan asentamista.

Tutustu detaljikirjastoomme: www.tiivistalo.fi/detaljikirjasto

PUURAKENTEISEN ULKOSEINÄN JA
BETONIELEMENTIN LIITOS
TYÖVAIHEET
Sisäverhouslevyt poistetaan tiivistettäviltä pinnoilta. Höyrynsulun kunto
tarkistetaan. Vuotava höyrynsulku
vaihdetaan.

1

2

1. Liitosnauhan alle jäävä seinän vastepinta puhdistetaan irtoavasta maalista, pölystä ja rasvasta. Irtoava kiviaines
poistetaan timanttihionnalla kovaan ja
puhtaaseen betonipintaan saakka.
Lopuksi liitosnauhan betoniset vastepinnat pohjustetaan Tescon Primer RP
-pohjustusaineella. Epätasaiset pinnat
tasoitetaan ennen pohjustusaineen
levittämistä.

2 . Liitosnauhan alle jäävä höyrynsulun vastepinta puhdistetaan pölystä,
rasvasta ja silikonista.

3. Solido SL

-liitosnauha kiinnitetään
höyrynsulkuun suojapaperia purkaen niin, että nauha ulottuu betoniin
saakka.

Puhdista ja tarvittaessa tasoita liitosnauhan betoniset vastepinnat.

Pohjusta puhdistetut betoniset vastepinnat.

3

4

Toinen suojapaperi irrotetaan ja
liitosnauha kiinnitetään betoniseinään.
Liitosnauhan alle ei saa jäädä ilmataskuja.

4. Sisäverhouslevyt asennetaan paikoilleen. Näkyviin jäävä osa liitosnauhasta peitetään tasoitteella. Tasoitteeksi riittää hienotasoite.
Kiinnitä liitosnauha ensin höyrynsulkuun ja sitten betoniseinään.

Peitä liitosnauha pintamateriaaleilla.

JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT

!
•

Contega Solido SL
Liitosnauha betoni-, tiili- ja teräsrakenteisiin.

•

Tescon Primer RP
Pohjustusaine huonosti tarttuville sileille alustoille.

•

Tescon Incav ja Invex
Liitoskappaleet sisä- ja ulkonurkkiin.

Liitosnauhan vastepinnan on oltava
vähintään 30 mm leveä.
Liitosnauhassa oleva liima tarttuu
hitaammin kylmässä. Liitosnauhan
vastepinnan lämpötilan olisi hyvä
olla vähintään +10 o C.
Rakenteen nurkkiin tarkoitetut liitoskappaleet Tescon Incav ja Tescon
Invex helpottavat nurkkien tiivistämisessä. Ne kiinnitetään paikoilleen
ennen liitosnauhan asentamista.

Tutustu detaljikirjastoomme: www.tiivistalo.fi/detaljikirjasto
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BETONIRAKENTEISEN HUONEISTONVÄLISEINÄN JA BETONIELEMENTIN LIITOS
(Contega Solido SL -liitosnauha)
TYÖVAIHEET
1. Liitosnauhan alle jäävät vastepinnat puhdistetaan irtoavasta maalista,
pölystä ja rasvasta. Irtoava kiviaines
poistetaan timanttihionnalla kovaan ja
puhtaaseen betonipintaan saakka.

1

2

2 . Liitosnauhan vastepinnat pohjustetaan Tescon Primer RP -pohjustusaineella. Epätasaiset pinnat tasoitetaan
ennen pohjustusaineen levittämistä.
3. Solido SL

-liitosnauha kiinnitetään
väliseinään suojapaperia purkaen
niin, että nauha ulottuu ulkoseinään
saakka.
Toinen suojapaperi irrotetaan ja liitosnauha kiinnitetään ulkoseinään. Liitosnauhan alle ei saa jäädä ilmataskuja.

4. Liitosnauhasta peitetään tasoitteella. Tasoitteeksi riittää hienotasoite.

Puhdista ja tarvittaessa tasoita liitosnauhan vastepinnat.

Pohjusta puhdistetut vastepinnat.

3

Kiinnitä liitosnauha ensin toiselle
seinälle ja vasta sitten toiselle.

4

Peitä liitosnauha pintamateriaaleilla.

JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT

!
•

Contega Solido SL
Liitosnauha betoni-, tiili- ja teräsrakenteisiin.

•

Tescon Primer RP
Pohjustusaine huonosti tarttuville sileille alustoille.

•

Tescon Incav ja Invex
Liitoskappaleet sisä- ja ulkonurkkiin.
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Liitosnauhan vastepinnan on oltava
vähintään 30 mm leveä.
Liitosnauhassa oleva liima tarttuu
hitaammin kylmässä. Liitosnauhan
vastepinnan lämpötilan olisi hyvä
olla vähintään +10 o C.
Rakenteen nurkkiin tarkoitetut liitoskappaleet Tescon Incav ja Tescon
Invex helpottavat nurkkien tiivistämisessä. Ne kiinnitetään paikoilleen
ennen liitosnauhan asentamista.

Tutustu detaljikirjastoomme: www.tiivistalo.fi/detaljikirjasto

BETONIRAKENTEISEN HUONEISTONVÄLISEINÄN JA BETONIELEMENTIN LIITOS
(Aerosana Visconn -pinnoite)
TYÖVAIHEET
Alle 3 mm:n raot, kolot ja halkeamat
peittyvät Aerosana Visconn -pinnoitteella. Kuituvahvistettu Visconn Fibre
peittää raot jopa 20 mm:iin saakka.
Jos rako on liian suuri, käytetään lisäksi
Aerosana Fleece -kuitukangasta.

1

2

1. Irtoava maali ja kiviaines poistetaan
timanttihionnalla. Alusta puhdistetaan
pölystä ja kolot tasoitetaan. Betoniset pinnat alustetaan Tescon Primer
-pohjustusaineella. Puhtaaksi jätettävät
pinnat suojataan.

2.

Aerosana Visconn -pinnoite levitetään telalla, pensselillä tai korkeapaineruiskulla vähintään kahteen kertaan
niin, että saadaan aikaan 0,5 mm:n
kerrospaksuus. Ruiskutuspaine on 150
bar ja suuttimet 3/17, 3/19 tai 3/25.

3. Jos seinien välinen rako ei täyty pinnoitteella, Aerosana Fleece -kuitukangas asennetaan yhtenäisenä mattona
märän pinnoitteen päälle ja pinnoite
imeytetään kankaaseen. Kankaan
päälle levitetään pinnoitetta vähintään
kahteen kertaan.

Puhdista, tasoita ja pohjusta betoniset pinnat. Suojaa puhtaaksi
jätettävät pinnat.

Levitä Aerosana Visconn -pinnoite
ruiskulla, telalla tai pensselillä.

3

4

4. Pinnoitteen alle jääneet suojausteipit poistetaan heti kun aine on kuivunut riittävästi.
Kun pinnoite on täysin kuivunut, se
peitetään tasoitteella, vesiohenteisella
maalilla tai muilla pintamateriaaleilla.

Jos rako ei peity, asenna Fleece -kuitukangas pinnoitekerrosten väliin.

Kun pinnoite on kuivunut, se peitetään pintamateriaaleilla.

JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT
Aerosana Visconn ja Visconn Fibre

!
•

Joustavat pinnoitteet ilmavuotojen tiivistämiseen.
Kosteuden mukaan muuttuva diffuusiovastus.

•

Aerosana Fleece
Kuitukangas rakojen ja halkeamien peittämiseen. Suositellaan
käytettäväksi myös rasitukselle altiissa rakenteiden liitoksissa.

Tescon Primer RP

•

Aerosana Visconn -pinnoitetta levitettäessä on käytettävä suojavaatetusta ja hengityssuojainta.
Pinnoitteeseen ei saa lisätä vettä tai
muita ohenteita. Aine sekoitetaan
huolellisesti ennen käyttöä.
Pinnoitetta voi levittää kosteille alustoille, mutta se ei tartu jäätyneille
pinnoille. Suositeltava käyttölämpötila on vähintään +10 o C.

Pohjustusaine huonosti tarttuville alustoille.
Tutustu detaljikirjastoomme: www.tiivistalo.fi/detaljikirjasto
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TERÄSRAKENTEISEN SAVUHORMIN
TIIVISTÄMINEN
TYÖVAIHEET
1. Sisäverhouslevyt poistetaan tiivis-

1

tettäviltä pinnoilta. Höyrynsulun kunto
tarkistetaan. Vuotava höyrynsulku
vaihdetaan.

2

Läpivientikaulukseen kiinnitetyn tiivistysteipin tulee ulottua vähintään 25 mm
höyrynsulun päälle. Jos höyrynsulussa
oleva aukko on liian suuri, höyrynsulkua jatketaan erillisellä höyrynsulkukaistaleella. Höyrynsulun saumat
tiivistetään tiivistysteipillä.

2. Varmista, että hormi on vuorattu
palovillalla ja että yläpohjassa hormin
ympärillä on teräksisestä ohutlevystä
tehty suojakaulus. Suojakauluksen
tulee ulottua höyrynsulun alapuolelle.
Höyrynsulun suojaetäisyys metallihormista on 120 – 150 mm käytettävästä
palovillasta ja hormin eristepaksuudesta riippuen. Suojaetäisyyden sisällä ei
saa olla palavaa materiaalia.

Tarvittaessa höyrynsulkua jatketaan
erillisellä höyrynsulkukaistaleella.

Vuoraamaton hormi vuorataan palovillalla ja hormin ympärille asennetaan
suojakaulus.

3

4

3. Roflex-läpivientikaulus asennetaan
hormin ympärille höyrynsulun alapuolelle. Tescon No.1 tai Tescon Vana
-teippirullasta leikataan lyhyitä paloja.
Teipin suojapaperi irrotetaan ja teippi
kiinnitetään puoliksi höyrynsulkuun
ja puoliksi Roflex-läpivientikauluksen
reunaan. Kauluksen kulmissa teipit
tuodaan toistensa yli ristiin.

4. Sisäkatto asennetaan paikoilleen.
Roflex-läpivientikaulus asennetaan
hormin ympärille ja tiivistetetään höyrynsulkuun tiivistysteipillä.

Sisäverhouslevyt asennetaan paikoilleen.

JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT

!

Tescon No.1 tai Tescon Vana

•

Tiivistysteipit höyrynsulkujen tiivistämiseen.

•

Roflex
Läpivientikaulukset 30 - 350 mm:n putkille.
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•

Teipin vastepinnan on oltava aina
vähintään 25 mm leveä.
Teipissä oleva liima tarttuu hitaammin kylmässä. Teipin vastepinnan
lämpötilan olisi hyvä olla vähintään
+10 o C.
Varmista tiivistystavan soveltuvuus
hormivalmistajalta.

Tutustu detaljikirjastoomme: www.tiivistalo.fi/detaljikirjasto

HARKKORAKENTEISEN SAVUHORMIN
TIIVISTÄMINEN
TYÖVAIHEET
Sisäverhouslevyt poistetaan tiivistettäviltä pinnoilta. Höyrynsulun kunto
tarkistetaan. Vuotava höyrynsulku
vaihdetaan.

1

2

Tiivistysteipin tulee ulottua vähintään
25 mm höyrynsulun päälle. Jos höyrynsulussa oleva aukko on liian suuri, höyrynsulkua jatketaan erillisellä höyrynsulkukaistaleella ja sauma tiivistetään
tiivistysteipillä.

1. Hormi puhdistetaan pölystä ja
epäpuhtauksista harjaamalla. Tämän
jälkeen se pyyhitään pölyttömäksi
kuivalla liinalla. Tiivistysteipin alle jäävä
hormin pinta pohjustetaan Tescon
Primer -pohjustusaineella.

2. Tescon No.1 -teipistä leikataan 20
cm piipun sivua pitempi pala. Alempi
suojapaperi irrotetaan ja teippi asennetaan hormin kylkeen höyrynsulun ja
hormin yhtymäkohtaan niin, että ylitys
on molemmista päistä 10 cm. Teipin
päät taitetaan ja käännetään hormin
viereisille sivuille.

Hormin pinta pohjustetaan Tescon
Primer -pohjustusaineella.

Tescon No.1 -teippi asennetaan hormin
kylkeen niin, että ylitys on molemmista
päistä 10 cm.

3

4

Toinen suojapaperi irrotetaan ja teippi
kiinnitetään höyrynsulkuun. Hormin
nurkissa teippiä venytetään niin, että
se asettuu tiiviisti höyrynsulun pintaan.

3. Sisäkaton alle jäävä osa tiivistysteippiä peitetään tasoitetöiden yhteydessä
tasoitteella.

4. Sisäkatto asennetaan paikoilleen.

Sisäkaton alle jäävä osa teippiä peitetään tasoitteella.

Sisäverhouslevyt asennetaan paikoilleen.

JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT

!
•

Tescon No.1 150 mm
Venyvä tiivistysteippi savuhormin tiivistämiseen.

Tescon Primer RP

•

Pohjustusaine huonosti tarttuville alustoille.

•

Teipin vastepinnan on oltava betoniin ja harkkoon vähintään 30 mm ja
höyrynsulkuun 25 mm leveä.
Teipissä oleva liima tarttuu hitaammin kylmässä. Teipin vastepinnan
lämpötilan olisi hyvä olla vähintään
+10 o C.
Varmista tiivistystavan soveltuvuus
hormin valmistajalta.

Tutustu detaljikirjastoomme: www.tiivistalo.fi/detaljikirjasto
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LVI-PUTKIEN TIIVISTÄMINEN
TYÖVAIHEET
Sisäverhouslevyt poistetaan tiivistettäviltä pinnoilta. Höyrynsulun kunto
tarkistetaan. Vuotava höyrynsulku
vaihdetaan.

1

2

Tiivistysteipin alle jäävä höyrynsulun
vastepinta puhdistetaan pölystä,
rasvasta ja silikonista. Huonosti tarttuvat vastepinnat pohjustetaan Tescon
Primer RP -pohjustusaineella.
Jos putket on jo asennettu

1. Tescon No.1 -teippirullasta leikataan lyhyitä paloja. Teipin suojapaperi
irrotetaan ja teippi kiinnitetään puoliksi
höyrynsulkuun ja puoliksi läpivientiputken pintaan niin, että teippi seuraa
mahdollisimman tarkasti tiivistettävää
saumaa. Teippiä kiinnitettäessä teipin
liimanauhaa venytetään.

Valmiiksi asennetut LVI-putket tiivistetään Tescon No.1 -tiivistysteipillä.

Uudet putket tuodaan höyrynsulun
läpi.

3

Putkien asennuksen yhteydessä

4

2. Höyrynsulkuun tehdään putken tai
kaapelin kokoinen reikä ja putki tuodaan höyrynsulun läpi.
3. Leikkaa teippirullasta lyhyitä paloja.
Irrota teipin suojapaperi ja kiinnitä
teippi puoliksi höyrynsulkuun ja puoliksi
Roflex-läpivientikauluksen reunaan.
Kauluksen kulmissa teipit tuodaan toistensa yli ristiin.
4. Kun sisäverhoilu asennetaan paikoilleen, teippi jää piiloon sen alle.

Kaulus asennetaan putken ympärille
ja kiinnitetään tiivistysteipillä.

Sisäverhouslevyt asennetaan paikoilleen.

JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT
•

Roflex
Läpivientikaulukset 30 - 350 mm:n putkille.

Tescon No.1
Venyvä tiivistysteippi sisälle ja ulos.
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!
•

Teipin vastepinnan on oltava vähintään 25 mm leveä.
Teipissä oleva liima tarttuu hitaammin kylmässä. Teipin vastepinnan
lämpötilan olisi hyvä olla vähintään
+10 o C.

Tutustu detaljikirjastoomme: www.tiivistalo.fi/detaljikirjasto

SÄHKÖPUTKIEN JA -KAAPELEIDEN
TIIVISTÄMINEN
TYÖVAIHEET
Sisäverhouslevyt poistetaan tiivistettäviltä pinnoilta. Höyrynsulun kunto
tarkistetaan. Vuotava höyrynsulku
vaihdetaan.

1

2

Läpivientikauluksen alle jäävä höyrynsulun vastepinta puhdistetaan pölystä,
rasvasta ja silikonista.
Jos putket on jo asennettu

1. Osittain halkaistu Kaflex Post -tiivistysteippi asennetaan putken tai kaapelin ympärille, suojapaperi poistetaan ja
kaulus kiinnitetään höyrynsulkuun.
Putkien asennuksen yhteydessä

2.

Höyrynsulkuun tehdään putken tai
kaapelin kokoinen reikä ja putki tuodaan höyrynsulun läpi. Sähköputken
pää tiivistetään Stoppa -tiivistystulpalla.

Valmiiksi asennetut sähköputket tiivistetään Kaflex Post -tiivistysteipillä.

Uudet putket tuodaan höyrynsulun
läpi. Putken pää tiivistetään tulpalla.

3

4

3. Kaflex- tai Roflex 20 -läpivientikaulus asennetaan putken tai kaapelin
ympärille, suojapaperi poistetaan ja
kaulus kiinnitetään höyrynsulkuun.
Sähkökaapeli tuodaan tulpan läpi
puhkaisemalla ja tulppa asennetaan
takaisin paikoilleen.

4. Mahdolliset asennuksen yhteydessä
höyrynsulkuun tulleet ylimääräiset reiät
tiivistetään tiivistysteipillä. Sisäverhouslevyt ja sähkörasiat voidaan asentaa
paikoilleen.

Kaulus asennetaan putken ympärille
ja kiinnitetään höyrynsulkuun. Sähkökaapeli tuodaan tulpan läpi.

Sisäverhouslevyt ja sähkörasiat asennetaan paikoilleen.

JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT

!
•

Kaflex Post
Osittain halkaistu tiivistysteippi jo asennetuille
putkille.

Kaflex ja Roflex 20

•

Teipin vastepinnan on oltava vähintään 25 mm leveä.
Teipissä oleva liima tarttuu hitaammin kylmässä. Teipin vastepinnan
lämpötilan olisi hyvä olla vähintään
+10 o C.

Läpivientikaulukset uusille 6 - 30 mm:n putkille.

Stoppa
Tiivistystulpat sähköputkien päiden tiivistämiseen.

Tutustu detaljikirjastoomme: www.tiivistalo.fi/detaljikirjasto
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SÄHKÖRASIOIDEN TIIVISTÄMINEN
TYÖVAIHEET
Sisäverhouslevyt poistetaan tiivistettäviltä pinnoilta. Höyrynsulun kunto
tarkistetaan. Vuotava höyrynsulku
vaihdetaan.

1

2

1. Asennuslaatikkoa jatketaan sopivan
mittaiseksi leikkaamalla kahdesta tai
useammasta laatikosta päädyt irti ja
limittämällä laatikot yhteen n. 30 mm:n
matkalta. Sauma tiivistetään laatikon
takaa Tescon No.1 -tiivistysteipillä.
2. Höyrynsulkuun tehdään rasian
upotusalueen kokoinen reikä. Reiän
takaosaan kiinnitetään asennuslauta
sähkörasian kiinnittämistä varten.
Tiivistysteipin alle jäävä höyrynsulun
vastepinta puhdistetaan pölystä, rasvasta ja silikonista.

3. Sähkökaapelit tuodaan asennuslaatikon sisään laatikkoon merkityistä
esivalmistelluista kohdista. Asennuslaatikko tiivistetään Tescon No.1 -tiivistysteipillä höyrynsulkuun.

Asennuslaatikkoa jatketaan sopivan
mittaiseksi tiivistysteipillä.

Höyrynsulkuun tehdään reikä ja
asennuslauta asennetaan paikoilleen.

3

4

4. Mahdolliset höyrynsulkuun tulleet
reiät tiivistetään ilmatiiviiksi Tescon
No.1 -tiivistysteipillä ennen sisäverhoilun asentamista paikoilleen. Sähkörasia kiinnitetään pohjastaan ruuveilla
asennuslautaan.

Asennuslaatikko asennetaan paikoilleen ja tiivistetään höyrynsulkuun.

Sisäverhouslevyt ja sähkörasiat asennetaan paikoilleen.

JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT
•

Instaabox
Ilmatiivis asennuslaatikko kolmelle sähkörasialle.

Tescon No.1
Venyvä tiivistysteippi sisälle ja ulos.

28

!
•

Teipin vastepinnan on oltava vähintään 25 mm leveä.
Teipissä oleva liima tarttuu hitaammin kylmässä. Teipin vastepinnan
lämpötilan olisi hyvä olla vähintään
+10 o C.

Tutustu detaljikirjastoomme: www.tiivistalo.fi/detaljikirjasto

VÄLIPOHJAPALKKIEN TIIVISTÄMINEN

Päätyseinä

Kehäristikon
sivuseinä

TYÖVAIHEET
Yläkerran höyrynsulku liitetään alakerran höyrynsulkuun katkeamattomasti.
Vuotavat höyrynsulut vaihdetaan. Ehjää höyrynsulkua voidaan tarvittaessa
jatkaa limittämällä jatkospala vanhan
höyrynsulun päälle. Liitossaumat tiivistetään Tescon No.1 -tiivistysteipillä.

1

2

1. Kehätalojen ja kaksikerroksisten talojen päätyseinällä erillinen höyrynsulkukaistale asennetaan välipohjapalkin
ja seinärungon väliin. Kalvo tiivistetään
viereisiin höyrynsulkuihin tiivistysteipillä.

2. Kehätalojen ja kaksikerroksisten
talojen sivuseinällä höyrynsulkukalvo
leikataan palkkien kohdalta halki ja
helmat pudotetaan palkkien väliin.

Palkin taakse asennettu höyrynsulkukaistale tiivistetään tiivistysteipillä.

Sivuseinän höyrynsulku leikataan halki
ja helmat pudotetaan palkkien väliin.

3. Tescon No.1 -tiivistysteipistä leikataan hieman palkin sivua pitempiä
paloja. Teippi kiinnitetään palkin
juureen ja ylimenevät teipin päät käännetään palkin sivuille. Kulmissa teippiä
venytetään niin, että se asentuu hyvin
höyrynsulun pintaan.

3

4

Tescon Invex -liitoskappale helpottaa
palkkien tiivistämistä. Valmiiksi muotoiltu kappale on helppo kiinnittää palkin
kulmiin. Tämän jälkeen palkin sivut
tiivistetään tiivistysteipillä.

4. Lopuksi auki leikatut helmat liitetään
toisiinsa ja höyrynsulku tiivistetään alakerran höyrynsulkuun tiivistysteipillä.
Sisäverhouslevyt voidaan asentaa.

Höyrynsulku tiivistetään välipohjapalkkeihin venyvällä tiivistysteipillä.

Auki leikatut helmat teipataan yhteen.
Sisäverhouslevyt voidaan asentaa.

JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT

!
•

Intello
Kosteutta ohjaava höyrynsulkukangas.

Tescon No.1
Venyvä teippi höyrynsulkujen tiivistämiseen.

•

Teipin vastepinnan on oltava vähintään 25 mm leveä.
Teipissä oleva liima tarttuu hitaammin kylmässä. Teipin vastepinnan
lämpötilan olisi hyvä olla vähintään
+10 o C.

Tescon Invex
Ulkonurkan tiivistyskappale helpottaa välipohjapalkkien tiivistämistä.

Tutustu detaljikirjastoomme: www.tiivistalo.fi/detaljikirjasto
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CONTEGA SL
Diffuusiotiivis liitosnauha ikkunoiden ja ovien karmeihin rakennuksen sisäpuolelle

TUOTEKUVAUS
CONTEGA SL on diffuusiotiivis liitosnauha ikkunoiden ja ovien karmien sisäpuoliseen tiivistämiseen
puu- ja hirsirakenteissa. Liitosnauhassa on liimaraita molemmin puolin nauhaa, joten se voidaan
asentaa karmin ja rakenteen väliin nauhaa taittamatta.
SL 85- ja SL 120 -nauhoissa on nauhan alapuolella
kaksi liimaraitaa, joten ne voidaan asentaa myös
karmin etureunaan silloin, kun ikkunat on jo asennettu paikoilleen.
CONTEGA SL -liitosnauhassa on vedenkestävä Akrylat Solid -liima. Liima tarttuu erittäin hyvin alustaansa.
Yhdessä ikkunan ulkopuolelle asennettavan diffuusioavoimen CONTEGA EXO -liitosnauhan kanssa
järjestelmä antaa rakenteille täydellisen suojan
ikkuna-aukkojen kautta tulevaa kosteusrasitusta
vastaan.

KÄYTTÖKOHTEET

EDUT

✔✔ Ikkunoiden ja ovien karmien liitokset

✔✔ Pitkäikäiseksi todettu vedenkestävä liima

sisäpuolisiin puu- ja hirsirakenteisiin

✔✔ Joustava pintamateriaali

✔✔ Höyryn- ja ilmansulkujen liitokset ikkunoiden ja

✔✔ Ei sisällä haitallisia haihtuvia yhdisteitä

ovien karmeihin

✔✔ Heti ylitasoitettavissa ja maalattavissa
✔✔ Helppo työstää etenkin ikkunoiden nurkissa
✔✔ 2- tai 3-osainen liimaraita leveydestä riippuen
✔✔ Ikkunan karmin ulkokehälle asennettuna nauha
jää piiloon peitelistan alle
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IKKUNA- JA OVIAUKKOJEN TIIVISTÄMINEN
Karmin ja ympäröivän puurakenteen lämpötilojen
pitää olla vähintään +10 °C, jotta liima tarttuisi
pysyvästi.

Alustan kunnostaminen
Liitosnauhan vastepinnat puhdistetaan uretaanipurseista, betoniliimasta ja muista tartuntaa
heikentävistä aineista, kuten esimerkiksi öljystä
ja rasvasta. Irtonaiset ja huonosti alustassa kiinni
olevat kerrokset poistetaan ja lopuksi pinnat imuroidaan puhtaaksi pölystä.
Puhtaassa ikkunan karmissa liitosnauhalle riittää 5
mm:n vastepinta. Katso muiden tartuntapintojen
vähimmäisleveydet alla olevasta taulukosta. Testipalan liimaus on suositeltavaa, jos alustan sopivuus aiheuttaa epävarmuutta.

Liitosnauhan asentaminen
CONTEGA SL –liitosnauhaa käytetään ikkunoiden
ja ovien karmien tiivistämiseen ympäröiviin sisäpuolisiin puu- ja hirsirakenteisiin. Ikkuna-asennuksen yhteydessä liitosnauha asennetaan karmin
sisäreunaan ennen ikkunoiden asentamista aukkoonsa. Karmin kulmissa nauhaan tehdään laskos,
jotta nauhalle saadaan työvaraa smyykin nurkissa.
Laskoksen sopiva pituus on tilkeraosta riippuen n.
3 - 5 cm.
Kun ikkuna on asennettu paikoilleen, liitosnauha
kiinnitetään rakenteeseen suojapaperia purkaen
niin, ettei nauhan alle jää ilmataskuja. Lopuksi
nauhojen päät tiivistetään toisiinsa tiivistysteipillä
tai tiivistysliimalla.
Jos ikkunat on jo asennettu, nauha voidaan asentaa karmin päälle. Sisänurkan ilmatiiveys varmistetaan nurkkaan asennetavalla TESCON INCAV
-nurkkaliitoskappaleella ja AEROSANA VISCONN
-tiivistyspinnoitteella.

Työohjeet ovat ladattavissa myös internetosoitteesta www.tiivistalo.fi

TEKNISET TIEDOT
Pintamateriaali				Polypropeenikudos (PP)
Höyrynsulkukalvo			Polypropeeni-kopolymeerikalvo
Liima					Vedenkestävä Akrylat Solid -liima
Väri					Vaalean sininen
Paksuus				0,3 mm
Diffuusiovastus (sd H2O)		

2,3 m (DIN EN 1931)

Lämmönkesto				

Pitkäaikaisesti -40 °C - +90 °C

Asennuslämpötila			

Alkaen +10 °C (Suosit. +10 °C)

Sään kesto				

3 kk suojaamattomana

Säilyvyys				

24 kk viileässä ja kuivassa

Rullan pituus				30 m
Rullan leveys				

6,5 cm / 8,5 cm / 12 cm

Tartuntapintojen vähimmäisleveydet

Höylätty puu 10 mm, muut pinnat 30 mm.

JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT

CONTEGA EXO
Liitosnauha ulkopuolelle

AEROSANA VISCONN
Siveltävä tiivistyspinnoite

TIIVISTALO - Tuotekortit

TESCON INCAV
Nurkkaliitoskappale
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CONTEGA SOLIDO SL
Diffuusiotiivis liitosnauha rakennusosien liittymiin rakennuksen sisäpuolelle

TUOTEKUVAUS
CONTEGA SOLIDO SL on ikkunoiden ja ovien
karmien sisäpuoliseen tiivistämiseen tarkoitettu
liitosnauha, jossa on liimaa koko nauhan leveydellä. Liitosnauhaa voidaan käyttää myös muiden
rakennusosien, kuten esimerkiksi alapohjan ja
seinien liittymien tiivistämiseen. Liitosnauhan päälle
voi tasoittaa ja maalata.
CONTEGA SOLIDO SL -liitosnauhan modifioitu vedenkestävä liima tarttuu erittäin hyvin alustaansa.
CONTEGA SOLIDO SL -liitosnauhassa on nauhan
leveydestä riippuen kaksi- tai kolmeosainen suojapaperi, mikä helpottaa nauhan asentamista.
Soveltuu erinomaisesti esimerkiksi lattian ja seinän
liittymän tiivistykseen sekä ikkunoiden ja ovien karmin tiivistämiseen ympäröiviin rakenteisiin. SOLIDO
SL on erittäin ohut, vain 0,2 mm paksu liitosnauha,
joten sen päälle riittää hienotasoitus tai maalaus.

KÄYTTÖKOHTEET

EDUT

✔✔ Ikkunoiden ja ovien karmien tiivistys

✔✔ M1-päästöluokiteltu ja tutkitusti ilmatiivis tuote

✔✔ Ala-ja yläpohjan liittymät

✔✔ Pitkäikäiseksi todettu vedenkestävä liima

✔✔ Höyrynsulun liittymät kivi ja betonirakenteisiin

✔✔ Joustava pintamateriaali

✔✔ Sileät ja tiiviit tasoitepinnat

✔✔ Ei sisällä haitallisia haihtuvia yhdisteitä

✔✔ Maalatut pinnat

✔✔ Heti ylitasoitettavissa ja maalattavissa

✔✔ Sileät betonipinnat

✔✔ Helppo työstää

✔✔ Harkko- ja tiilirakenteet

✔✔ 2- tai 3-osainen suojapaperi

✔✔ Kipsi- ja rakennuslevyt

✔✔ Liimapinta koko nauhan leveydellä

✔✔ Puu-, muovi- ja metallipinnoille

✔✔ Merkkiainekaasutiivis
✔✔ Yksi tuote, monta käyttötarkoitusta
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IKKUNA- JA OVIAUKKOJEN TIIVISTÄMINEN
Karmin ja betonin lämpötilojen pitää olla vähintään +10 °C, jotta liima tarttuisi pysyvästi. Lisäksi
betonin suhteellinen kosteus saa olla korkeintaan
95 %.

Alustan kunnostaminen
Liitosnauhan vastepinnat puhdistetaan uretaanipurseista, betoniliimasta ja muista tartuntaa
heikentävistä aineista, kuten esimerkiksi öljystä
ja rasvasta. Irtonaiset ja huonosti alustassa kiinni
olevat kerrokset poistetaan ja lopuksi pinnat imuroidaan puhtaaksi pölystä.
Suuremmat kolot tasoitetaan ennen liitosnauhan
asentamista. Sileät ja huokoiset vastepinnat suositellaan alustettavaksi TESCON PRIMER RP -pohjustusaineella.
Puhtaassa ikkunan karmissa liitosnauhalle riittää 5
mm:n vastepinta. Katso muiden tartuntapintojen
vähimmäisleveydet alla olevasta taulukosta. Testipalan liimaus on suositeltavaa, jos alustan sopivuus aiheuttaa epävarmuutta.

Liitosnauhan asentaminen
CONTEGA SOLIDO SL –liitosnauhaa käytetään
ikkunoiden ja ovien karmien tiivistämiseen ympäröiviin rakenteisiin. Ikkuna-asennuksen yhteydessä
liitosnauha asennetaan karmiin ennen ikkunoiden
asentamista aukkoonsa. Karmin kulmissa nauhaan
tehdään laskos, jotta nauhalle saadaan työvaraa
smyykin nurkissa. Laskoksen sopiva pituus on 1,5
kertaa tilkeraon leveys.
Kun ikkuna on asennettu paikoilleen, liitosnauha
kiinnitetään rakenteeseen suojapaperia purkaen
niin, ettei nauhan alle jää ilmataskuja.
Jos ikkunat on jo asennettu, nauha voidaan asentaa karmin päälle. Sisänurkan ilmatiiveys varmistetaan nurkkaan asennetavalla TESCON INCAV
-nurkkaliitoskappaleella ja AEROSANA VISCONN
-tiivistyspinnoitteella.

Työohjeet myös muihin käyttökohteisiin ovat ladattavissa internetosoitteesta www.tiivistalo.fi

TEKNISET TIEDOT
Pintamateriaali				Polypropeenikudos (PP)
Liima					Vedenkestävä Akrylat Solid -liima
Väri					Valkoinen
Paksuus				0,2 mm
Diffuusiovastus (sd H2O)		

2,8 m (DIN EN 1931)

Lämmönkesto				

Pitkäaikaisesti -40 °C - +90 °C

Asennuslämpötila			

Alkaen +10 °C (Suosit. +10 °C)

Säänkesto				3 kk suojaamattomana
Rullan pituus				30 m
Rullan leveys				

8 cm / 10 cm / 15 cm / 20 cm

Säilytys 					Viileässä ja kuivassa
Tartuntapintojen vähimmäisleveydet

Höylätty puu 10 mm, muut pinnat 30 mm.

JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT

CONTEGA SOLIDO EXO
Liitosnauha ulkopuolelle

TESCON PRIMER RP
Pohjustusaine

AEROSANA VISCONN
Siveltävä tiivistyspinnoite

TIIVISTALO - Tuotekortit

TESCON INCAV
Nurkkaliitoskappale
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TESCON INCAV
Ilmatiivis liimattava sisänurkan tiivistyskappale

TUOTEKUVAUS
TESCON INCAV on käyttövalmis ilmatiivis sisänurkan
tiivistyskappale. Joustavasta kankaasta valmistettu
Incav on optimaalinen myös muihin kuin 90 asteen
kulmiin. Nurkkapala voidaan yhdellä leikkauksella
tehdä sopivan levyiseksi.
TESCON INCAV soveltuu erinomaisesti esimerkiksi
lattian ja seinän liittymän sisänurkan tiivistykseen
sekä ikkunan ja oven karmin sisänurkan tiivistykseen.

Tiivistyskappaleessa on vesitiivis pitkäaikaistestattu
Akrylat Solid -liima. Soveltuu myös ulkokäyttöön.
Täyttää DIN 4108-7 normin.

EDUT

KÄYTTÖKOHTEET

✔✔ Tiivistää hankalasti tiivistettävän sisänurkan

✔✔ Kipsi- ja rakennuslevyt

✔✔ Vedenkestävä Akrylat Solid -liima

✔✔ Sileät ja tiiviit tasoitepinnat

✔✔ Voi leikata sopivaksi puukolla tai saksilla

✔✔ Maalatut pinnat

✔✔ Voi kääntää niin, että liima on sisäpuolella

✔✔ Sileät betonipinnat

✔✔ Joustava pintamateriaali

✔✔ Puu-, muovi- ja metallipinnat

✔✔ Säänkesto 6 kk
✔✔ Vähäpäästöinen
✔✔ Ylitasoitettavissa
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KARMIN SISÄNURKAN TIIVISTÄMINEN
Puun ja betonin lämpötilojen pitää olla vähintään
+10 °C, jotta liima tarttuisi pysyvästi. Lisäksi betonin
suhteellinen kosteus saa olla korkeintaan 95 %.

Alustan kunnostaminen
Liitoskappaleen vastepinnat puhdistetaan uretaanipurseista, betoniliimasta ja muista tartuntaa
heikentävistä aineista, kuten esimerkiksi öljystä
ja rasvasta. Irtonaiset ja huonosti alustassa kiinni
olevat kerrokset poistetaan ja lopuksi pinnat imuroidaan puhtaaksi pölystä.
Sileät ja huokoiset vastepinnat alustetaan TESCON
PRIMER RP -pohjustusaineella. Suuremmat kolot tasoitetaan ennen alustamista. Tiivistettävän sisänurkan kulmaan on lisäksi asennettava AEROSANA
VISCONN -tiivistyspinnoite varmistamaan tiiveyttä.
Katso tartuntapintojen vähimmäisleveydet alla olevasta taulukosta. Testipalan liimaus on suositeltavaa, jos alustan sopivuus aiheuttaa epävarmuutta.
Kappale kannattaa lisäksi leikata niin, että se jää
tulevan pielilistan alle.

Liitoskappaleen asentaminen
Karmin päälle liimattaessa mitataan karmin etäisyys ikkunasmyygin pohjasta ja liitoskappale leikataan mitan mukaan sopivaksi. Kannattaa kuitenkin
huomioida, että liitoskappaleen vastepinta on
karmissa vähintään 10 mm leveä ja että kappale
jää tulevan pielilistan alle. Leikkaus tehdään kuvan
mukaisesti.
Karmiin liimattavalta osalta poistetaan suojapaperi
ja liitoskappale hierretään karmiin kiinni. Tämän
jälkeen poistetaan smyygiin tulevien pintojen
suojapaperit ja liitoskappale hierretään tiiviisti ja
rypyttömästi kiinni alustaansa.
Pitkät sivut tiivistetään CONTEGA SOLIDO SL -liitosnauhalla. Jos nauha jää irti alustasta, rako tiivistetään AEROSANA VISCONN -tiivistyspinnoitteella.
Tiivistyskappaleen voi peittää tasoittamalla, maalaamalla tai listalla.

Työohjeet ovat ladattavissa myös internetosoitteesta www.tiivistalo.fi

TEKNISET TIEDOT
Pintamateriaali				Polypropeenikudos (PP)
Liima					Vedenkestävä Akrylat Solid -liima
Väri 					Sininen
Sivun pituus 				

60 mm

Paksuus				0,5 mm
Säänkesto 				

6 kk suojaamattomana

Työskentelylämpötila 			

Alkaen -10 °C (suosit. +10 °C)

Lämpötilankesto 			

Pitkäaikaisesti -40 °C - +90 °C

Säilytys 					Viileässä ja kuivassa
Tartuntapintojen vähimmäisleveydet

Höylätty puu 10 mm, muut pinnat 30 mm.

Pakkauskoot:
Tuotenumero		

EAN 			

Kpl / pkt

14759			4026639147592		20

JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT

TESCON PRIMER RP
Pohjustusaine

AEROSANA VISCONN
Siveltävä tiivistyspinnoite
TIIVISTALO - Tuotekortit
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TESCON INVEX
Ilmatiivis liimattava ulkonurkan tiivistyskappale

TUOTEKUVAUS
TESCON INVEX on käyttövalmis ilmatiivis ulkonurkkien tiivistysteippi. Se sopii esimerkiksi höyrynsulkujen
laskostusten tiivistämiseen rakennuksen ulkonurkissa ja läpivientipalkkien tiivistämiseen höyrynsulkuun.
Joustavasta kankaasta valmistettu teippi sopii
myös jo asennettujen kaapeleiden ja putkien läpivientien tiivistämiseen.
Tiivistyskappaleessa on vesitiivis pitkäaikaistestattu
Akrylat Solid -liima. Soveltuu myös ulkokäyttöön.
Täyttää DIN 4108-7 normin.

EDUT

KÄYTTÖKOHTEET

✔✔ Vedenkestävä Akrylat Solid -liima

✔✔ Höyrynsulkujen laskostukset ulkonurkissa

✔✔ Joustava pintamateriaali

✔✔ Höyrynsulun läpivientipalkit

✔✔ Säänkesto 6 kk

✔✔ Ikkunoiden ja ovien pielet

✔✔ Vähäpäästöinen

✔✔ Kipsi- ja rakennuslevyt

✔✔ Ylitasoitettavissa

✔✔ Sileät ja tiiviit tasoitepinnat
✔✔ Maalatut pinnat
✔✔ Sileät betonipinnat
✔✔ Puu-, muovi- ja metallipinnat
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LIITOSKAPPALEEN ASENTAMINEN
Puun ja betonin lämpötilojen pitää olla vähintään
+10 °C, jotta liima tarttuisi pysyvästi. Lisäksi betonin
suhteellinen kosteus saa olla korkeintaan 95 %.

Alustan kunnostaminen
Liitoskappaleen vastepinnat puhdistetaan uretaanipurseista, betoniliimasta ja muista tartuntaa
heikentävistä aineista, kuten esimerkiksi öljystä
ja rasvasta. Irtonaiset ja huonosti alustassa kiinni
olevat kerrokset poistetaan ja lopuksi pinnat imuroidaan puhtaaksi pölystä.
Sileät ja huokoiset vastepinnat alustetaan TESCON
PRIMER RP -pohjustusaineella. Suuremmat kolot
tasoitetaan ennen alustamista.
Katso tartuntapintojen vähimmäisleveydet alla olevasta taulukosta. Testipalan liimaus on suositeltavaa, jos alustan sopivuus aiheuttaa epävarmuutta.

Ikkunan ulkonurkan tiivistäminen
Smyygiin liimattavasta liitoskappaleen osasta
poistetaan suojapaperi ja liitoskappale hierretään
smyygiin kiinni. Toinen suojapaperi poistetaan ja
liitoskappale hierretään tiiviisti ja rypyttömästi kiinni
alustaansa.

Läpivientipalkin tiivistäminen
Liitoskappale kiinnitetään ensin palkin kulmaan ja
sitten seinään. Sama toistetaan jokaisessa palkin
kulmassa. Lopuksi palkin sivut tiivistetään seinään
TESCON No.1- tai TESCON VANA -tiivistysteipillä.

Asennettujen kaapeleiden tiivistäminen
Kaapelin ympärille tulevasta liitoskappaleen osasta
poistetaan suojapaperi ja liitoskappale puristetaan
tiukasti kaapelin ympärille. Toinen suojapaperi poistetaan ja liitoskappale hierretään kiinni seinään.

Työohjeet ovat ladattavissa myös internetosoitteesta www.tiivistalo.fi

TEKNISET TIEDOT
Pintamateriaali				Polypropeenikudos (PP)
Liima					Vedenkestävä Akrylat Solid -liima
Väri 					Sininen
Sivun pituus 				

60 mm

Paksuus				0,5 mm
Säänkesto 				

6 kk suojaamattomana

Työskentelylämpötila 			

Alkaen -10 °C (suosit. +10 °C)

Lämpötilankesto 			

Pitkäaikaisesti -40 °C - +90 °C

Säilytys 					Viileässä ja kuivassa
Tartuntapintojen vähimmäisleveydet

Höylätty puu 10 mm, muut pinnat 30 mm.

Pakkauskoot:
Tuotenumero		

EAN 			

Kpl / pkt

14759			4026639147592		20

JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT

TESCON PRIMER RP
Pohjustusaine

AEROSANA VISCONN
Siveltävä tiivistyspinnoite
TIIVISTALO - Tuotekortit

TESCON VANA ja TESCON No.1
Tiivistysteipit
39

TESCON PROFECT
Kulmaliitosnauha ikkuna-aukkojen ja rakenteiden sisänurkkien tiivistämiseen

TUOTEKUVAUS
TESCON PROFECT on kaksin kerroin taitettu ilmatiivis
kulmaliitosnauha. Siinä on suojapaperi vain toisella
nauhan osalla, joten se on helppo ja nopea asentaa rakenteiden sisänurkkaan.
TESCON PROFECT soveltuu erinomaisesti esimerkiksi
jo asennettujen ikkunoiden ja ovien karmien tiivistämiseen ympäröiviin rakenteisiin. Se sopii myös
läpivientipalkkien tiivistämiseen pro clima -höyrynsulkuihin, -tuulensuojakankaisiin ja -aluskatteisiin
sekä rakenteiden liitoksiin rakennuksen sisänurkissa.
Liitosnauhassa on vesitiivis akrylaattiliima. Nauha
soveltuu myös ulkokäyttöön.

EDUT

KÄYTTÖKOHTEET

✔✔ Vain yksi suojapaperi

✔✔ Ikkunoiden ja ovien karmit

✔✔ Helppo asentaa rakenteiden sisänurkkiin

✔✔ Rakenteiden liitokset sisänurkissa

✔✔ Saatavana kahdella erilaisella taitoksen jaolla

✔✔ Kaikki pro clima -kankaat

✔✔ Vedenkestävä liima

✔✔ Kipsi- ja rakennuslevyt

✔✔ Säänkesto 3 kk

✔✔ Sileät tasoitepinnat

✔✔ Vähäpäästöinen

✔✔ Sileät betonipinnat

✔✔ Ylitasoitettavissa

✔✔ Maalatut pinnat

✔✔ Sopii myös ulkokäyttöön

✔✔ Muovi- ja metallipinnat
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LIITOSNAUHAN ASENTAMINEN
Puun ja betonin lämpötilojen pitää olla vähintään
+10 °C, jotta liima tarttuisi pysyvästi. Lisäksi betonin
suhteellinen kosteus saa olla korkeintaan 95 %.

Alustan kunnostaminen
Liitosnauhan vastepinnat puhdistetaan uretaanipurseista, betoniliimasta ja muista tartuntaa
heikentävistä aineista, kuten esimerkiksi öljystä
ja rasvasta. Irtonaiset ja huonosti alustassa kiinni
olevat kerrokset poistetaan ja lopuksi pinnat pyyhitään puhtaaksi pölystä.
Sileät ja huokoiset vastepinnat alustetaan TESCON
PRIMER RP -pohjustusaineella. Suuremmat kolot
tasoitetaan ennen alustamista.
Katso tartuntapintojen vähimmäisleveydet alla olevasta taulukosta. Testipalan liimaus on suositeltavaa, jos alustan sopivuus aiheuttaa epävarmuutta.

Ikkuna-aukkojen tiivistäminen
Liitosnauhasta leikataan hieman karmin sivua
pitempiä paloja. Nauhan suojapaperi poistetaan
ja nauha kiinnitetään liimapinnastaan ikkunan karmiin. Liitosnauhan taitos avataan ja nauha kiinnitetään ympäröivään rakenteeseen. Lopuksi nauha
hierretään käsin tai lastaa apuna käyttäen tiukasti
kiinni alustaansa.
Sisänurkan ilmatiiveys varmistetaan nurkkaan asennetavalla TESCON INCAV -nurkkaliitoskappaleella ja
AEROSANA VISCONN -tiivistyspinnoitteella. Liitosnauhan voi peittää tasoittamalla, maalaamalla tai
listalla.

Läpivientipalkkien tiivistäminen
Liitosnauhasta leikataan hieman palkin sivua pitempiä paloja. Liitosnauha asetellaan paikoilleen,
taitos avataan ja nauha kiinnitetään liimapinnastaan palkin kylkeen. Nauhan suojapaperi poistetaan ja nauha kiinnitetään höyrynsulkuun.

Työohjeet ovat ladattavissa myös internetosoitteesta www.tiivistalo.fi

TEKNISET TIEDOT
Pintamateriaali				Polypropeenikudos (PP)
Liima					Vedenkestävä akrylaattiliima
Väri 					Vaalean sininen
Säänkesto 				

3 kk suojaamattomana

Työskentelylämpötila 			

Alkaen -10 °C (suosit. +10 °C)

Lämpötilankesto 			

Pitkäaikaisesti -40 °C - +90 °C

Nauhan paksuus 			

0,5 mm

Rullan pituus 				

30 m

Rullan leveys				

50 mm / 60 mm

Taitoksen jako 				

12 mm / 38 mm ja 25 mm / 35 mm

Säilytys					Viileässä ja kuivassa
Tartuntapintojen vähimmäisleveydet

Höylätty puu 10 mm, muut pinnat 30 mm.

JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT

TESCON PRIMER RP
Pohjustusaine

AEROSANA VISCONN
Siveltävä tiivistyspinnoite

TESCON INCAV
Nurkkaliitoskappale

TIIVISTALO - Tuotekortit
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TESCON No.1
Venyvä yleisteippi sisä- ja ulkopuolelle

TUOTEKUVAUS
TESCON No.1 on venyvä kangaspintainen yleisteippi rakennuksen sisä- ja ulkopuolelle. Teipissä on
vedenkestävä ja pitkäikäiseksi todettu liima.
Akrylat Solid -liimaa testattiin Kasselin yliopistossa
700 vuorokauden ajan olosuhteissa, jossa ilman
lämpötila oli +60 °C ja suhteellinen ilmankosteus
80 %. Testausolosuhteet vastaavat normaalioloissa
n. 100 vuoden ajanjaksoa. Kaikki testatut Akrylat
Solid -liimaa sisältävät tuotteet suoriutuivat testistä
hyväksytysti niin, ettei niiden pitävyyden todettu
heikentyneen merkittävästi testijakson aikana.
Tescon No.1 on lisäksi päästötestattu ja todettu
vähäpäästöiseksi.
TESCON No.1 soveltuu erinomaisesti esimerkiksi
Pro Clima Intello-höyrynsulkukankaiden ja Solitexkankaiden saumojen tiivistämiseen. Se sopii myös
edellä mainittujen kankaiden liittämiseen ympäröiviin puu-, harkko- ja betonipintoihin.

Venyvyytensä ansiosta teippi on helppo asentaa
myös hankaliin paikkoihin. Teipin päälle voi tasoittaa ja maalata.

EDUT

KÄYTTÖKOHTEET

✔✔ Pitkäikäiseksi todettu Akrylat Solid -liima

✔✔ Kipsi- ja rakennuslevyt

✔✔ 100 vuoden oletettu käyttöikä

✔✔ Tuulensuojalevyt ja -kankaat

✔✔ Säänkesto 3 kk suojaamattomana

✔✔ Sileät ja tiiviit tasoitepinnat

✔✔ Vähäpäästöinen

✔✔ Maalatut pinnat

✔✔ Ylitasoitettavissa

✔✔ Sileät betonipinnat

✔✔ Yksi tuote sekä sisä- että ulkopuolelle

✔✔ Puu-, muovi- ja metallipinnat

✔✔ Useita eri leveyksiä

✔✔ Pro Clima INTELLO- ja SOLITEX-kankaat

✔✔ Venyy jopa 50 %

✔✔ Aluskatteet
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TIIVISTYSTEIPIN ASENTAMINEN
Puun ja betonin lämpötilojen pitää olla vähintään
+10 °C, jotta liima tarttuisi pysyvästi. Lisäksi betonin
suhteellinen kosteus saa olla korkeintaan 95 %.

Alustan kunnostaminen
Tiivistysteipin vastepinnat puhdistetaan uretaanipurseista, betoniliimasta ja muista tartuntaa
heikentävistä aineista, kuten esimerkiksi öljystä
ja rasvasta. Irtonaiset ja huonosti alustassa kiinni
olevat kerrokset poistetaan ja lopuksi pinnat pyyhitään puhtaaksi pölystä.
Sileät ja huokoiset vastepinnat, kuten esimerkiksi
puukuitulevyt, alustetaan TESCON PRIMER RP -pohjustusaineella. Suuremmat kolot tasoitetaan ennen
alustamista.
Katso tartuntapintojen vähimmäisleveydet alla olevasta taulukosta. Testipalan liimaus on suositeltavaa, jos alustan sopivuus aiheuttaa epävarmuutta.

Tiivistysteipin asentaminen
TESCON No.1 -tiivistysteippi puretaan rullalta suojapaperia purkaen ja asennetaan alustaansa niin,
että tiivistettävä sauma kulkee teipin keskikohdalla.
Teippi hierretään tiukasti alustaansa kiinni ja katkaistaan repäisemällä.
Höyrysulkujen limityksiä tiivistettäessä liitossauma
varmistetaan koolauksella lämmöneristeen painon
aiheuttaman paineen takia. Ilma-, tuuli- ja sadevesitiiviit liitokset saavutetaan vain, jos teippi asennetaan huolellisesti ja rypyttömästi liitossauman
päälle.
Tiivistysteipin voi peittää tasoittamalla, maalaamalla tai listalla.

Työohjeet ovat ladattavissa myös internetosoitteesta www.tiivistalo.fi

TEKNISET TIEDOT
Pintamateriaali				Perforoitu polyeteenikudos (PE)
Liima					Vedenkestävä Akrylat Solid -liima
Väri 					Sininen
Säänkesto 				

3 kk suojaamattomana

Työskentelylämpötila 			

Alkaen -10 °C (suosit. +10 °C)

Lämpötilankesto 			

Pitkäaikaisesti -40 °C - +90 °C

Säilytys 					Viileässä ja kuivassa
Rullan pituus 				

30 m

Rullanleveys				

50 mm / 150 mm

Tartuntapintojen vähimmäisleveydet

Höylätty puu 10 mm, muut pinnat 30 mm.

JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT

TESCON PRIMER RP
Pohjustusaine

SOLITEX
Ilmatiiveyskankaat

INTELLO
Höyrynsulkukankaat

TIIVISTALO - Tuotekortit
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TESCON VANA
Venymätön tuulensuoja- ja yleisteippi

TUOTEKUVAUS
TESCON VANA on venymätön kangaspintainen
yleisteippi rakennuksen sisä- ja ulkopuolelle. Teipissä on vedenkestävä ja pitkäikäiseksi todettu liima.
Akrylat Solid -liimaa testattiin Kasselin yliopistossa
700 vuorokauden ajan olosuhteissa, jossa ilman
lämpötila oli +60 °C ja suhteellinen ilmankosteus
80 %. Testausolosuhteet vastaavat normaalioloissa
n. 100 vuoden ajanjaksoa. Kaikki testatut Akrylat
Solid -liimaa sisältävät tuotteet suoriutuivat testistä
hyväksytysti niin, ettei niiden pitävyyden todettu
heikentyneen merkittävästi testijakson aikana.
Tescon Vana on lisäksi päästötestattu ja todettu
vähäpäästöiseksi.
Soveltuu erinomaisesti esimerkiksi tuulensuojalevyjen, -kankaiden ja -villojen tiivistämiseen RIL
107-2012 mukaan. TESCON VANA soveltuu myös
pinnoitettujen uretaanilevyjen tiivistämiseen sisällä
ja ulkona.
Teipin päälle voi tasoittaa ja maalata.

EDUT

KÄYTTÖKOHTEET

✔✔ M1-päästöluokiteltu ja tutkitusti ilmatiivis tuote

✔✔ Kipsi- ja rakennuslevyt

✔✔ Pitkäikäiseksi todettu Akrylat Solid -liima

✔✔ Tuulensuojalevyt ja -kankaat

✔✔ 100 vuoden oletettu käyttöikä

✔✔ Sileät ja tiiviit tasoitepinnat

✔✔ Säänkesto 6 kk suojaamattomana

✔✔ Maalatut pinnat

✔✔ Vähäpäästöinen

✔✔ Sileät betonipinnat

✔✔ Ylitasoitettavissa

✔✔ Puu-, muovi- ja metallipinnat

✔✔ Yksi tuote sekä sisä- että ulkopuolelle

✔✔ Pro Clima INTELLO- ja SOLITEX-kankaat

✔✔ Useita eri leveyksiä

✔✔ SPU-levyt
✔✔ Aluskatteet
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TIIVISTYSTEIPIN ASENTAMINEN
Puun ja betonin lämpötilojen pitää olla vähintään
+10 °C, jotta liima tarttuisi pysyvästi. Lisäksi betonin
suhteellinen kosteus saa olla korkeintaan 95 %.

Alustan kunnostaminen
Tiivistysteipin vastepinnat puhdistetaan uretaanipurseista, betoniliimasta ja muista tartuntaa
heikentävistä aineista, kuten esimerkiksi öljystä
ja rasvasta. Irtonaiset ja huonosti alustassa kiinni
olevat kerrokset poistetaan ja lopuksi pinnat pyyhitään puhtaaksi pölystä.
Sileät ja huokoiset vastepinnat, kuten esimerkiksi
puukuitulevyt, alustetaan TESCON PRIMER RP -pohjustusaineella. Suuremmat kolot tasoitetaan ennen
alustamista.
Katso tartuntapintojen vähimmäisleveydet alla olevasta taulukosta. Testipalan liimaus on suositeltavaa, jos alustan sopivuus aiheuttaa epävarmuutta.

Tiivistysteipin asentaminen
TESCON VANA -tiivistysteippi puretaan rullalta
suojapaperia purkaen ja asennetaan alustaansa
niin, että tiivistettävä sauma kulkee teipin keskikohdalla. Teippi hierretään tiukasti alustaansa kiinni ja
katkaistaan repäisemällä.
Höyrysulkujen limityksiä tiivistettäessä liitossauma
varmistetaan koolauksella lämmöneristeen painon
aiheuttaman paineen takia. Ilma-, tuuli- ja sadevesitiiviit liitokset saavutetaan vain, jos teippi asennetaan huolellisesti ja rypyttömästi liitossauman
päälle.
Tiivistysteipin voi peittää tasoittamalla, maalaamalla tai listalla.

Työohjeet ovat ladattavissa myös internetosoitteesta www.tiivistalo.fi

TEKNISET TIEDOT
Pintamateriaali				Polypropeenikudos (PP)
Liima					Vedenkestävä Akrylat Solid -liima
Väri 					Sininen
Säänkesto 				

6 kk suojaamattomana

Työskentelylämpötila 			

Alkaen -10 °C (suosit. +10 °C)

Lämpötilankesto 			

Pitkäaikaisesti -40 °C - +90 °C

Rullan pituus 				

30 m

Rullanleveys				

60 mm / 75 mm / 100 mm / 150 mm / 200 mm

Säilytys 				

Viileässä ja kuivassa

Tartuntapintojen vähimmäisleveydet

Höylätty puu 10 mm, muut pinnat 30 mm.

JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT

TESCON PRIMER RP
Pohjustusaine

SOLITEX MENTO
Aluskatteet

SOLITEX FRONTA WA
Tuulensuojakankaat

TIIVISTALO - Tuotekortit
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KAFLEX MONO
Tiivistyslaippa yhdelle 6 – 12 mm:n läpimittaiselle kaapelille tai putkelle

TUOTEKUVAUS
KAFLEX Mono on diffuusiotiivis läpivientikaulus yhden 6 - 12 mm:n läpimittaisen kaapelin tai putken
läpiviennin tiivistämiseen. Kauluksessa on valmis silikonipaperilla suojattu liimapinta, joten se voidaan
kiinnittää alustaansa ilman tiivistysteippiä.
KAFLEX Mono -läpivientikauluksessa on vedenkestävä Akrylat Solid -liima. Liima on läpäissyt sadan
vuoden lämpövanhennuskokeen ja se tarttuu
erittäin hyvin alustaansa.
KAFLEX ja ROFLEX -kauluksia on saatavana kaikille
6 - 350 mm:n läpimittaisille putkille ja kaapeleille.
Järjestelmä antaa rakenteille täydellisen suojan
ulkoseinän ja yläpohjan läpivientien kautta tulevaa
kosteusrasitusta vastaan.

KÄYTTÖKOHTEET

EDUT

✔✔ Kipsi- ja rakennuslevyt

✔✔ Pitkäikäiseksi todettu Akrylat Solid -liima

✔✔ Sileät betoni- ja tasoitepinnat

✔✔ 100 vuoden oletettu käyttöikä

✔✔ Puupinnat

✔✔ Venyvä EPDM -kuminen kaulus

✔✔ Pro Clima INTELLO- ja SOLITEX-kankaat

✔✔ Helppo ja nopea asentaa

✔✔ Tuulensuojalevyt

✔✔ Säänkesto 6 kk suojaamattomana

✔✔ SPU-levyt
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LÄPIVIENTIKAULUKSEN ASENTAMINEN
Puun ja betonin lämpötilojen pitää olla vähintään
+10 °C, jotta liima tarttuisi pysyvästi. Lisäksi betonin
suhteellinen kosteus saa olla korkeintaan 95 %.

tään alapuolelta tiivistysteipillä.
KAFLEX -läpivientikaulus asennetaan putken tai
kaapelin ympärille. Suojapaperi poistetaan ja kaulus hierretään tiiviisti alustaansa.

Alustan kunnostaminen
Läpivientikauluksen vastepinnat puhdistetaan
uretaanipurseista, betoniliimasta ja muista tartuntaa heikentävistä aineista, kuten esimerkiksi öljystä
ja rasvasta. Irtonaiset ja huonosti alustassa kiinni
olevat kerrokset poistetaan ja lopuksi pinnat pyyhitään puhtaaksi pölystä.
Sileät ja huokoiset vastepinnat, kuten esimerkiksi
puukuitulevyt, alustetaan TESCON PRIMER RP -pohjustusaineella. Suuremmat kolot tasoitetaan ennen
alustamista.

Asentaminen höyrynsulkuun
Höyrynsulkuun tehdään putken tai kaapelin kokoinen aukko. Jos aukko on liian suuri ja höyrynsulkua
joudutaan jatkamaan, irrallinen jatkopala limitetään 10 cm höyrynsulun päälle ja sauma tiiviste-

Asentaminen huokoisille alustoille
Tescon Primer RP -pohjustusaine on ravistettava tai
sekoitettava huolellisesti ennen käyttöä. Aine levitetään alustaansa pensselillä.
KAFLEX -läpivientikaulus voidaan asentaa diffuusioavoimille ja huokoisille alustoille, kuten esimerkiksi puukuitulevyille, ilman kuivumisaikaa suoraan
märän pohjusteen päälle. Lopullinen tartuntalujuus
saavutetaan kuitenkin vasta pohjustusaineen
kuivuttua. Kuivumisen ajaksi läpivientikaulus on
suojattava sadevedeltä.
Muilla pinnoilla pohjusteen on annettava kuivua
ennen kauluksen asentamista.

Työohjeet ovat ladattavissa myös internetosoitteesta www.tiivistalo.fi

TEKNISET TIEDOT
Läpivientiputken halkaisija		

6 - 12 mm

Materiaali 				pro clima TESCON Vana
Kaulus 					EPDM kaulus
Liima 					Akrylat Solid
Suojapaperi				Silikonoitu paperi
Väri					Tumman sininen / musta
Asennuslämpötila 			

Alkaen -10 °C (Suosit. +10 °C)

Lämmönkesto				

Pitkäaikaisesti -40 °C - +150 °C

Säilyvyys 				

6 kk kuivassa ja viileässä

Pituus / leveys				

14,5 / 14,5 cm

JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT

KAFLEX- JA ROFLEX LÄPIVIENTIKAULUKSET
6 - 350 mm:n läpimittaisille kaapeleille ja putkille

TESCON PRIMER RP
Pohjustusaine huokoisille kiinnitysaluistoille

TIIVISTALO - Tuotekortit
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KAFLEX DUO
Tiivistyslaippa kahdelle 6 – 12 mm:n läpimittaiselle kaapelille tai putkelle

TUOTEKUVAUS
KAFLEX Duo on diffuusiotiivis läpivientikaulus kahden 6 - 12 mm:n läpimittaisen kaapelin tai putken
läpiviennin tiivistämiseen. Kauluksessa on valmis silikonipaperilla suojattu liimapinta, joten se voidaan
kiinnittää alustaansa ilman tiivistysteippiä.
KAFLEX Duo -läpivientikauluksessa on vedenkestävä Akrylat Solid -liima. Liima on läpäissyt sadan
vuoden lämpövanhennuskokeen ja se tarttuu
erittäin hyvin alustaansa.
KAFLEX ja ROFLEX -kauluksia on saatavana kaikille
6 - 350 mm:n läpimittaisille putkille ja kaapeleille.
Järjestelmä antaa rakenteille täydellisen suojan
ulkoseinän ja yläpohjan läpivientien kautta tulevaa
kosteusrasitusta vastaan.

KÄYTTÖKOHTEET

EDUT

✔✔ Kipsi- ja rakennuslevyt

✔✔ Pitkäikäiseksi todettu Akrylat Solid -liima

✔✔ Sileät betoni- ja tasoitepinnat

✔✔ 100 vuoden oletettu käyttöikä

✔✔ Puupinnat

✔✔ Venyvä EPDM -kuminen kaulus

✔✔ Pro Clima INTELLO- ja SOLITEX-kankaat

✔✔ Helppo ja nopea asentaa

✔✔ Tuulensuojalevyt

✔✔ Säänkesto 6 kk suojaamattomana

✔✔ SPU-levyt
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LÄPIVIENTIKAULUKSEN ASENTAMINEN
Puun ja betonin lämpötilojen pitää olla vähintään
+10 °C, jotta liima tarttuisi pysyvästi. Lisäksi betonin
suhteellinen kosteus saa olla korkeintaan 95 %.

KAFLEX -läpivientikaulus asennetaan putken tai
kaapelin ympärille. Suojapaperi poistetaan ja kaulus hierretään tiiviisti alustaansa.

Alustan kunnostaminen

Asentaminen huokoisille alustoille

Läpivientikauluksen vastepinnat puhdistetaan
uretaanipurseista, betoniliimasta ja muista tartuntaa heikentävistä aineista, kuten esimerkiksi öljystä
ja rasvasta. Irtonaiset ja huonosti alustassa kiinni
olevat kerrokset poistetaan ja lopuksi pinnat pyyhitään puhtaaksi pölystä.

Tescon Primer RP -pohjustusaine on ravistettava tai
sekoitettava huolellisesti ennen käyttöä. Aine levitetään alustaansa pensselillä.

Sileät ja huokoiset vastepinnat, kuten esimerkiksi
puukuitulevyt, alustetaan TESCON PRIMER RP -pohjustusaineella. Suuremmat kolot tasoitetaan ennen
alustamista.

KAFLEX -läpivientikaulus voidaan asentaa diffuusioavoimille ja huokoisille alustoille, kuten esimerkiksi puukuitulevyille, ilman kuivumisaikaa suoraan
märän pohjusteen päälle. Lopullinen tartuntalujuus
saavutetaan kuitenkin vasta pohjustusaineen
kuivuttua. Kuivumisen ajaksi läpivientikaulus on
suojattava sadevedeltä.
Muilla pinnoilla pohjusteen on annettava kuivua
ennen kauluksen asentamista.

Asentaminen höyrynsulkuun
Höyrynsulkuun tehdään putken tai kaapelin kokoinen aukko. Jos aukko on liian suuri ja höyrynsulkua
joudutaan jatkamaan, irrallinen jatkopala limitetään 10 cm höyrynsulun päälle ja sauma tiivistetään alapuolelta tiivistysteipillä.

Työohjeet ovat ladattavissa myös internetosoitteesta www.tiivistalo.fi

TEKNISET TIEDOT
Läpivientiputken halkaisija		

6 - 12 mm

Materiaali 				pro clima TESCON Vana
Kaulus 					EPDM kaulus
Liima 					Akrylat Solid
Suojapaperi				Silikonoitu paperi
Väri					Tumman sininen / musta
Asennuslämpötila 			

Alkaen -10 °C (Suosit. +10 °C)

Lämmönkesto				

Pitkäaikaisesti -40 °C - +150 °C

Säilyvyys 				

6 kk kuivassa ja viileässä

Pituus / leveys				

14,5 / 14,5 cm

JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT

KAFLEX- JA ROFLEX LÄPIVIENTIKAULUKSET
6 - 350 mm:n läpimittaisille kaapeleille ja putkille

TESCON PRIMER RP
Pohjustusaine huokoisille kiinnitysaluistoille

TIIVISTALO - Tuotekortit
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KAFLEX Multi
Tiivistyslaippa kuudelletoista 6 – 12 mm:n läpimittaiselle kaapelille tai putkelle

TUOTEKUVAUS
KAFLEX Multi on diffuusiotiivis läpivientikaulus 6 - 12
mm:n läpimittaisten kaapelien ja putkien läpivientien tiivistämiseen. Kaulus kiinnitetään alustaansa
tiivistysteipillä.
Kaulukseen voi asentaa yhdestä kuuteentoista kaapelia tai putkea. Pakkauksessa on mukana työkalu
tarvittavien reikien työstämiseen valmiiksi merkittyihin paikkoihin.
KAFLEX ja ROFLEX -kauluksia on saatavana kaikille
6 - 350 mm:n läpimittaisille putkille ja kaapeleille.
Järjestelmä antaa rakenteille täydellisen suojan
ulkoseinän ja yläpohjan läpivientien kautta tulevaa
kosteusrasitusta vastaan.

KÄYTTÖKOHTEET

EDUT

✔✔ Kipsi- ja rakennuslevyt

✔✔ Pysyvästi ilmatiivis liitos usean kaapelin nipulle

✔✔ Sileät betoni- ja tasoitepinnat

✔✔ Venyvä EPDM -kuminen kaulus

✔✔ Puupinnat

✔✔ Helppo ja nopea asentaa

✔✔ Pro Clima INTELLO- ja SOLITEX-kankaat

✔✔ Vesitiivis

✔✔ Tuulensuojalevyt

✔✔ Sopii myös ulkotiloihin

✔✔ SPU-levyt
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LÄPIVIENTIKAULUKSEN ASENTAMINEN
Läpivientikaulus kiinnitetään alustaansa TESCON
No.1- tai TESCON Vana -tiivistysteipillä. Puun ja
betonin lämpötilojen pitää olla vähintään +10 °C,
jotta teipin liima tarttuisi pysyvästi. Lisäksi betonin
suhteellinen kosteus saa olla korkeintaan 95 %.

Alustan kunnostaminen
Tiivistysteipin vastepinnat puhdistetaan uretaanipurseista, betoniliimasta ja muista tartuntaa
heikentävistä aineista, kuten esimerkiksi öljystä
ja rasvasta. Irtonaiset ja huonosti alustassa kiinni
olevat kerrokset poistetaan ja lopuksi pinnat pyyhitään puhtaaksi pölystä.
Sileät ja huokoiset vastepinnat, kuten esimerkiksi
puukuitulevyt, alustetaan TESCON PRIMER RP -pohjustusaineella. Suuremmat kolot tasoitetaan ennen
alustamista.

Asentaminen höyrynsulkuun
Höyrynsulkuun tehdään sopivan kokoinen aukko.
Jos aukko on liian suuri ja höyrynsulkua joudutaan
jatkamaan, irrallinen jatkopala limitetään 10 cm
höyrynsulun päälle ja sauma tiivistetään alapuolelta tiivistysteipillä.
Läpivientikaulukseen tehdään tarvittava määrä

reikiä pakkauksessa olevalla työkalulla. Kaapelit ja
putket tuodaan kauluksen läpi ja kaulus asennetaan paikoilleen.
Tiivistysteipistä katkaistaan n. 25 cm pitkiä paloja.
Teipin suojapaperi poistetaan ja teippi kiinnitetään
läpivientikauluksen reunaan niin, että tiivistettävä
sauma kulkee teipin keskellä. Lopuksi teippi hierretään tiiviisti alustaansa.

Asentaminen huokoisille alustoille
Tescon Primer RP -pohjustusaine on ravistettava tai
sekoitettava huolellisesti ennen käyttöä. Aine levitetään alustaansa pensselillä.
TESCON No.1- ja TESCON Vana -tiivistysteipit voidaan asentaa diffuusioavoimille ja huokoisille
alustoille, kuten esimerkiksi puukuitulevyille, ilman
kuivumisaikaa suoraan märän pohjusteen päälle.
Lopullinen tartuntalujuus saavutetaan kuitenkin
vasta pohjustusaineen kuivuttua. Kuivumisen ajaksi
tiivistysteippi on suojattava sadevedeltä.
Muilla pinnoilla pohjusteen on annettava kuivua
ennen tiivistysteipin asentamista.

Työohjeet ovat ladattavissa myös internetosoitteesta www.tiivistalo.fi

TEKNISET TIEDOT
Läpivientiputken halkaisija		

6 - 12 mm

Materiaali 				EPDM kumi
Väri					Musta
Asennuslämpötila 			

Alkaen -10 °C (Suosit. +10 °C)

Lämmönkesto				

Pitkäaikaisesti -40 °C - +150 °C

Pituus / leveys				

14,0 / 14,0 cm

JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT

KAFLEX- JA ROFLEX
LÄPIVIENTIKAULUKSET
6 - 350 mm:n läpimittaisille
kaapeleille ja putkille

TESCON PRIMER RP
Pohjustusaine huokoisille
kiinnitysaluistoille

TESCON No.1
Venyvä tiivistysteippi

TIIVISTALO - Tuotekortit

TESCON VANA
Yleistiivistysteippi
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ROFLEX 20
Tiivistyslaippa yhdelle 15 – 30 mm:n läpimittaiselle kaapelille tai putkelle

TUOTEKUVAUS
ROFLEX 20 on diffuusiotiivis läpivientikaulus yhden
15 - 30 mm:n läpimittaisen kaapelin tai putken
läpiviennin tiivistämiseen. Kauluksessa on valmis silikonipaperilla suojattu liimapinta, joten se voidaan
kiinnittää alustaansa ilman tiivistysteippiä.
ROFLEX 20 -läpivientikauluksessa on vedenkestävä
Akrylat Solid -liima. Liima on läpäissyt sadan vuoden lämpövanhennuskokeen ja se tarttuu erittäin
hyvin alustaansa.
KAFLEX ja ROFLEX -kauluksia on saatavana kaikille
6 - 350 mm:n läpimittaisille putkille ja kaapeleille.
Järjestelmä antaa rakenteille täydellisen suojan
ulkoseinän ja yläpohjan läpivientien kautta tulevaa
kosteusrasitusta vastaan.

KÄYTTÖKOHTEET

EDUT

✔✔ Kipsi- ja rakennuslevyt

✔✔ Pitkäikäiseksi todettu Akrylat Solid -liima

✔✔ Sileät betoni- ja tasoitepinnat

✔✔ 100 vuoden oletettu käyttöikä

✔✔ Puupinnat

✔✔ Venyvä EPDM -kuminen kaulus

✔✔ Pro Clima INTELLO- ja SOLITEX-kankaat

✔✔ Helppo ja nopea asentaa

✔✔ Tuulensuojalevyt

✔✔ Säänkesto 6 kk suojaamattomana

✔✔ SPU-levyt
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LÄPIVIENTIKAULUKSEN ASENTAMINEN
Puun ja betonin lämpötilojen pitää olla vähintään
+10 °C, jotta liima tarttuisi pysyvästi. Lisäksi betonin
suhteellinen kosteus saa olla korkeintaan 95 %.

tään alapuolelta tiivistysteipillä.
ROFLEX -läpivientikaulus asennetaan putken tai
kaapelin ympärille. Suojapaperi poistetaan ja kaulus hierretään tiiviisti alustaansa.

Alustan kunnostaminen
Läpivientikauluksen vastepinnat puhdistetaan
uretaanipurseista, betoniliimasta ja muista tartuntaa heikentävistä aineista, kuten esimerkiksi öljystä
ja rasvasta. Irtonaiset ja huonosti alustassa kiinni
olevat kerrokset poistetaan ja lopuksi pinnat pyyhitään puhtaaksi pölystä.
Sileät ja huokoiset vastepinnat, kuten esimerkiksi
puukuitulevyt, alustetaan TESCON PRIMER RP -pohjustusaineella. Suuremmat kolot tasoitetaan ennen
alustamista.

Asentaminen höyrynsulkuun
Höyrynsulkuun tehdään putken tai kaapelin kokoinen aukko. Jos aukko on liian suuri ja höyrynsulkua
joudutaan jatkamaan, irrallinen jatkopala limitetään 10 cm höyrynsulun päälle ja sauma tiiviste-

Asentaminen huokoisille alustoille
Tescon Primer RP -pohjustusaine on ravistettava tai
sekoitettava huolellisesti ennen käyttöä. Aine levitetään alustaansa pensselillä.
ROFLEX -läpivientikaulus voidaan asentaa diffuusioavoimille ja huokoisille alustoille, kuten esimerkiksi puukuitulevyille, ilman kuivumisaikaa suoraan
märän pohjusteen päälle. Lopullinen tartuntalujuus
saavutetaan kuitenkin vasta pohjustusaineen
kuivuttua. Kuivumisen ajaksi läpivientikaulus on
suojattava sadevedeltä.
Muilla pinnoilla pohjusteen on annettava kuivua
ennen kauluksen asentamista.

Työohjeet ovat ladattavissa myös internetosoitteesta www.tiivistalo.fi

TEKNISET TIEDOT
Läpivientiputken halkaisija		

15 - 30 mm

Materiaali 				pro clima TESCON Vana
Kaulus 					EPDM kaulus
Liima 					Akrylat Solid
Suojapaperi				Silikonoitu paperi
Väri					Tumman sininen / musta
Asennuslämpötila 			

Alkaen -10 °C (Suosit. +10 °C)

Lämmönkesto				

Pitkäaikaisesti -40 °C - +150 °C

Säilyvyys 				

6 kk kuivassa ja viileässä

Pituus / leveys				

14,5 / 14,5 cm

JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT

KAFLEX- JA ROFLEX LÄPIVIENTIKAULUKSET
6 - 350 mm:n läpimittaisille kaapeleille ja putkille

TESCON PRIMER RP
Pohjustusaine huokoisille kiinnitysaluistoille

TIIVISTALO - Tuotekortit
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ROFLEX 20 Multi
Tiivistyslaippa yhdeksälle 15 – 30 mm:n läpimittaiselle kaapelille tai putkelle

TUOTEKUVAUS
ROFLEX 20 Multi on diffuusiotiivis läpivientikaulus
15 - 30 mm:n läpimittaisten putkien läpivientien
tiivistämiseen. Kaulus kiinnitetään alustaansa tiivistysteipillä.
Kaulukseen voi asentaa yhdestä yhdeksään kaapelia tai putkea. Pakkauksessa on mukana työkalu
tarvittavien reikien työstämiseen valmiiksi merkittyihin paikkoihin.
KAFLEX ja ROFLEX -kauluksia on saatavana kaikille
6 - 350 mm:n läpimittaisille putkille ja kaapeleille.
Järjestelmä antaa rakenteille täydellisen suojan
ulkoseinän ja yläpohjan läpivientien kautta tulevaa
kosteusrasitusta vastaan.

KÄYTTÖKOHTEET

EDUT

✔✔ Kipsi- ja rakennuslevyt

✔✔ Pysyvästi ilmatiivis liitos usean kaapelin nipulle

✔✔ Sileät betoni- ja tasoitepinnat

✔✔ Venyvä EPDM -kuminen kaulus

✔✔ Puupinnat

✔✔ Helppo ja nopea asentaa

✔✔ Pro Clima INTELLO- ja SOLITEX-kankaat

✔✔ Vesitiivis

✔✔ Tuulensuojalevyt

✔✔ Sopii myös ulkotiloihin

✔✔ SPU-levyt
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LÄPIVIENTIKAULUKSEN ASENTAMINEN
Läpivientikaulus kiinnitetään alustaansa TESCON
No.1- tai TESCON Vana -tiivistysteipillä. Puun ja
betonin lämpötilojen pitää olla vähintään +10 °C,
jotta teipin liima tarttuisi pysyvästi. Lisäksi betonin
suhteellinen kosteus saa olla korkeintaan 95 %.

Alustan kunnostaminen
Tiivistysteipin vastepinnat puhdistetaan uretaanipurseista, betoniliimasta ja muista tartuntaa
heikentävistä aineista, kuten esimerkiksi öljystä
ja rasvasta. Irtonaiset ja huonosti alustassa kiinni
olevat kerrokset poistetaan ja lopuksi pinnat pyyhitään puhtaaksi pölystä.
Sileät ja huokoiset vastepinnat alustetaan TESCON
PRIMER RP -pohjustusaineella. Suuremmat kolot
tasoitetaan ennen alustamista.

Asentaminen höyrynsulkuun
Höyrynsulkuun tehdään sopivan kokoinen aukko.
Jos aukko on liian suuri ja höyrynsulkua joudutaan
jatkamaan, irrallinen jatkopala limitetään 10 cm
höyrynsulun päälle ja sauma tiivistetään alapuolelta tiivistysteipillä.
Läpivientikaulukseen tehdään tarvittava määrä
reikiä pakkauksessa olevalla työkalulla. Kaapelit ja

putket tuodaan kauluksen läpi ja kaulus asennetaan paikoilleen.
Tiivistysteipistä katkaistaan n. 25 cm pitkiä paloja.
Teipin suojapaperi poistetaan ja teippi kiinnitetään
läpivientikauluksen reunaan niin, että tiivistettävä
sauma kulkee teipin keskellä. Lopuksi teippi hierretään tiiviisti alustaansa.

Asentaminen huokoisille alustoille
Tescon Primer RP -pohjustusaine on ravistettava tai
sekoitettava huolellisesti ennen käyttöä. Aine levitetään alustaansa pensselillä.
TESCON No.1- ja TESCON Vana -tiivistysteipit voidaan asentaa diffuusioavoimille ja huokoisille
alustoille, kuten esimerkiksi puukuitulevyille, ilman
kuivumisaikaa suoraan märän pohjusteen päälle.
Lopullinen tartuntalujuus saavutetaan kuitenkin
vasta pohjustusaineen kuivuttua. Kuivumisen ajaksi
tiivistysteippi on suojattava sadevedeltä.
Muilla pinnoilla pohjusteen on annettava kuivua
ennen tiivistysteipin asentamista.

Työohjeet ovat ladattavissa myös internetosoitteesta www.tiivistalo.fi

TEKNISET TIEDOT
Läpivientiputken halkaisija		

15 - 30 mm

Materiaali 				EPDM kumi
Väri					Musta
Asennuslämpötila 			

Alkaen -10 °C (Suosit. +10 °C)

Lämmönkesto				

Pitkäaikaisesti -40 °C - +150 °C

Pituus / leveys				

20,0 / 20,0 cm

JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT

KAFLEX- JA ROFLEX
LÄPIVIENTIKAULUKSET
6 - 350 mm:n läpimittaisille
kaapeleille ja putkille

TESCON PRIMER RP
Pohjustusaine huokoisille
kiinnitysaluistoille

TESCON No.1
Venyvä tiivistysteippi

TIIVISTALO - Tuotekortit

TESCON VANA
Yleistiivistysteippi
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ROFLEX 30 - 300
Tiivistyslaipat 30 – 350 mm:n läpimittaisille putkille

TUOTEKUVAUS
ROFLEX on joustavasta EPDM-kumista valmistettu
diffuusiotiivis läpivientikaulus LVI-putkien läpivientien tiivistämiseen. Kaulus kiinnitetään alustaansa
tiivistysteipillä.
Pienin ROFLEX-kaulus on läpimitaltaan 14 cm ja
se sopii 30 – 50 mm paksulle putkelle. Suurimman
kauluksen halkaisija on 50 cm ja siihen voi asentaa
270 - 350 mm paksun putken.
KAFLEX ja ROFLEX -kauluksia on saatavana kaikille
6 - 350 mm:n läpimittaisille putkille ja kaapeleille.
Järjestelmä antaa rakenteille täydellisen suojan
ulkoseinän ja yläpohjan läpivientien kautta tulevaa
kosteusrasitusta vastaan.

KÄYTTÖKOHTEET

EDUT

✔✔ Kipsi- ja rakennuslevyt

✔✔ Pysyvästi ilmatiivis liitos

✔✔ Sileät betoni- ja tasoitepinnat

✔✔ Venyvä EPDM -kuminen kaulus

✔✔ Puupinnat

✔✔ Helppo ja nopea asentaa

✔✔ Pro Clima INTELLO- ja SOLITEX-kankaat

✔✔ Vesitiivis

✔✔ Tuulensuojalevyt

✔✔ Sopii myös ulkotiloihin

✔✔ SPU-levyt

KAULUKSIEN KOOT
Kaulus			

Läpimitta (pit / lev.)

Putken halkaisija

ROFLEX 30		

14,0 / 14,0 cm		

30 - 50 mm

ROFLEX 50		

14,0 / 14,0 cm		

50 - 90 mm

ROFLEX 100		

20,0 / 20,0 cm		

100 - 120 mm

ROFLEX 150		

25,0 / 25,0 cm		

120 - 170 mm

ROFLEX 200		

30,0 / 30,0 cm		

170 - 220 mm

ROFLEX 250		

45,0 / 45,0 cm		

220 - 270 mm

ROFLEX 300		

50,0 / 50,0 cm		

270 - 350 mm

56

TIIVISTALO - Tuotekortit

LÄPIVIENTIKAULUKSEN ASENTAMINEN
Läpivientikaulus kiinnitetään alustaansa TESCON
No.1- tai TESCON Vana -tiivistysteipillä. Puun ja
betonin lämpötilojen pitää olla vähintään +10 °C,
jotta teipin liima tarttuisi pysyvästi. Lisäksi betonin
suhteellinen kosteus saa olla korkeintaan 95 %.

Alustan kunnostaminen
Tiivistysteipin vastepinnat puhdistetaan uretaanipurseista, betoniliimasta ja muista tartuntaa
heikentävistä aineista, kuten esimerkiksi öljystä
ja rasvasta. Irtonaiset ja huonosti alustassa kiinni
olevat kerrokset poistetaan ja lopuksi pinnat pyyhitään puhtaaksi pölystä.
Sileät ja huokoiset vastepinnat alustetaan TESCON
PRIMER RP -pohjustusaineella. Suuremmat kolot
tasoitetaan ennen alustamista.

Asentaminen höyrynsulkuun
Höyrynsulkuun tehdään putken kokoinen aukko.
Jos aukko on liian suuri ja höyrynsulkua joudutaan
jatkamaan, irrallinen jatkopala limitetään 10 cm
höyrynsulun päälle ja sauma tiivistetään alapuolelta tiivistysteipillä.

Putki tuodaan höyrynsulun läpi ja ROFLEX-kaulus

pujotetaan putken ympärille höyrynsulun korkeudelle.
Tiivistysteipistä katkaistaan reilusti läpivientikauluksen sivua pitempiä paloja. Teipin suojapaperi
poistetaan ja teippi kiinnitetään läpivientikauluksen
reunaan niin, että tiivistettävä sauma kulkee teipin
keskellä. Lopuksi teippi hierretään tiiviisti alustaansa.

Asentaminen huokoisille alustoille
Tescon Primer RP -pohjustusaine on ravistettava tai
sekoitettava huolellisesti ennen käyttöä. Aine levitetään alustaansa pensselillä.
TESCON No.1- ja TESCON Vana -tiivistysteipit voidaan asentaa diffuusioavoimille ja huokoisille
alustoille, kuten esimerkiksi puukuitulevyille, ilman
kuivumisaikaa suoraan märän pohjusteen päälle.
Lopullinen tartuntalujuus saavutetaan kuitenkin
vasta pohjustusaineen kuivuttua. Kuivumisen ajaksi
tiivistysteippi on suojattava sadevedeltä.
Muilla pinnoilla pohjusteen on annettava kuivua
ennen tiivistysteipin asentamista.

Työohjeet ovat ladattavissa myös internetosoitteesta www.tiivistalo.fi

TEKNISET TIEDOT
Materiaali 				EPDM kumi
Väri					Musta
Asennuslämpötila 			

Alkaen -10 °C (Suosit. +10 °C)

Lämmönkesto				

Pitkäaikaisesti -40 °C - +150 °C

JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT

KAFLEX- JA ROFLEX
LÄPIVIENTIKAULUKSET
6 - 350 mm:n läpimittaisille
kaapeleille ja putkille

TESCON PRIMER RP
Pohjustusaine huokoisille
kiinnitysaluistoille

TESCON No.1
Venyvä tiivistysteippi

TIIVISTALO - Tuotekortit

TESCON VANA
Yleistiivistysteippi
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ROFLEX SOLIDO
Liimattava ja ylitasoitettava läpivientikaulus 50 - 220 mm: n putkille.

TUOTEKUVAUS
ROFLEX SOLIDO on diffuusiotiivis läpivientikaulus
yhden 50 - 220 mm:n läpimittaisen putken läpiviennin tiivistämiseen kivi- ja betonirakenteisiin sekä
ulko- että sisätiloissa. Kauluksessa on valmis liimapinta, joten se voidaan kiinnittää alustaansa ilman
tiivistysteippiä.
ROFLEX SOLIDO -läpivientikauluksessa on vedenkestävä Akrylat Solid -liima. Liima on läpäissyt sadan
vuoden lämpövanhennuskokeen ja se tarttuu
erittäin hyvin alustaansa. Kauluksen voi peittää
kaikilla tavallisilla pintamateriaaleilla ja sen päälle
on helppo tasoittaa.
ROFLEX SOLIDO -läpivientikaulus on päästötestattu
AgBB / ISO 16000: n mukaan ja se täyttää standardien DIN 4108-7, SIA 180 ja OENORM B 8110-2
mukaiset vaatimukset ilmatiiviille liitokselle.

KÄYTTÖKOHTEET
✔✔ Kipsi- ja rakennuslevyt
✔✔ Betonirakenteet
✔✔ Harkkorakenteet
✔✔ Tasoitepinnat
✔✔ Höysynsulkukalvot
✔✔ Puukuitulevyt

EDUT

KAULUKSIEN KOOT

✔✔ Pitkäikäiseksi todettu Akrylat Solid -liima

Kaulus			Läpimitta

Putki

✔✔ Venyvä EPDM -kuminen kaulus

ROFLEX SOLIDO 50

20,0 cm

50 - 80 mm

✔✔ Helppo ja nopea asentaa

ROFLEX SOLIDO 100

25,0 cm

90 - 125 mm

✔✔ Erittäin ohut ja mukautuu hyvin alustaansa

ROFLEX SOLIDO 150

29,6 cm

130 - 170 mm

✔✔ Voidaan peittää tasoitteella

ROFLEX SOLIDO 200

34,6 cm

180 - 220 mm
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LÄPIVIENTIKAULUKSEN ASENTAMINEN
ROFLEX SOLIDO -läpivientikauluksessa on valmis
liimapinta. Kaulus kiinnitetään alustaansa poistamalla kauluksen alla oleva suojapaperi.
Alustan lämpötilan pitää olla vähintään +10 °C,
jotta liima tarttuisi pysyvästi. Lisäksi betonin suhteellinen kosteus saa olla korkeintaan 95 %.

Alustan kunnostaminen
Läpivientikauluksen vastepinnat puhdistetaan
tartuntaa heikentävistä aineista, kuten esimerkiksi
öljystä ja rasvasta. Irtonaiset ja huonosti alustassa
kiinni olevat kerrokset poistetaan ja lopuksi pinnat
puhdistetaan pölystä kuivalla liinalla, harjalla tai
paineilmalla. Suuremmat kolot tasoitetaan ennen
läpivientikauluksen asentamista.

Asentaminen huokoisille alustoille
Huokoiset vastepinnat, kuten esimerkiksi kipsi- tai
puukuitulevyt alustetaan TESCON PRIMER RP -pohjustusaineella ennen läpivientikauluksen asentamista. Aine levitetään alustaansa pensselillä.
ROFLEX SOLIDO -läpivientikaulus voidaan asentaa
diffuusioavoimille ja huokoisille alustoille ilman
kuivumisaikaa suoraan märän pohjusteen päälle.
Lopullinen tartuntalujuus saavutetaan kuitenkin
vasta pohjustusaineen kuivuttua. Kuivumisen ajaksi
läpivientikaulus on suojattava sateelta.
Muilla pinnoilla pohjusteen on annettava kuivua
ennen kauluksen asentamista.

Työohjeet ovat ladattavissa myös internetosoitteesta www.tiivistalo.fi

Kauluksen asentaminen
Läpivientikaulus asennetaan putken ympärille.
Suojapaperi poistetaan ja kaulus painetaan kauttaaltaan rypyttömästi ja venyttämättä alustaansa.
Lopuksi kaulus hierretään kiinni käsin tai pehmeällä
lastalla.

TEKNISET TIEDOT
Läpivientiputken halkaisija		

50 - 220 mm

Pintamateriaali 				

Polypropeeni (PP) kudos

Höyrynsulkukalvo 			

Polypropeeni-Kopolymeeri (PP) kalvo

Kaulus 					EPDM kaulus
Liima 					Akrylat Solid
Suojapaperi				Silikonoitu paperi
Väri					Musta
Asennuslämpötila 			

Alkaen -10 °C (Suosit. +10 °C)

Lämmönkesto				

Pitkäaikaisesti -40 °C - +90 °C

Säilyvyys 				

3 kk kuivassa ja viileässä

JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT

KAFLEX- JA ROFLEX LÄPIVIENTIKAULUKSET
6 - 350 mm:n läpimittaisille kaapeleille ja
putkille

TESCON PRIMER RP
Pohjustusaine huokoisille kiinnitysaluistoille

KAFLEX POST
Osittain halkaistu tiivistyslaippa yhdelle 6 – 12 mm:n läpimittaiselle asennetulle kaapelille tai putkelle

TUOTEKUVAUS
KAFLEX POST on diffuusiotiivis, osittain halkaistu
läpivientikaulus yhden jo asennetun 6 - 12 mm:n
läpimittaisen kaapelin tai putken läpiviennin tiivistämiseen. Kauluksessa on valmis silikonipaperilla
suojattu liimapinta, joten se voidaan kiinnittää
alustaansa ilman tiivistysteippiä.
KAFLEX POST -läpivientikauluksessa on vedenkestävä Akrylat Solid -liima. Liima on läpäissyt sadan
vuoden lämpövanhennuskokeen ja se tarttuu
erittäin hyvin alustaansa.
KAFLEX ja ROFLEX -kauluksia on saatavana kaikille
6 - 350 mm:n läpimittaisille putkille ja kaapeleille.
Järjestelmä antaa rakenteille täydellisen suojan
ulkoseinän ja yläpohjan läpivientien kautta tulevaa
kosteusrasitusta vastaan.

KÄYTTÖKOHTEET

EDUT

✔✔ Kipsi- ja rakennuslevyt

✔✔ Pitkäikäiseksi todettu Akrylat Solid -liima

✔✔ Sileät betoni- ja tasoitepinnat

✔✔ 100 vuoden oletettu käyttöikä

✔✔ Puupinnat

✔✔ Venyvä EPDM -kuminen kaulus

✔✔ Pro Clima INTELLO- ja SOLITEX-kankaat

✔✔ Helppo ja nopea asentaa

✔✔ Tuulensuojalevyt

✔✔ Säänkesto 6 kk suojaamattomana

✔✔ SPU-levyt
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LÄPIVIENTIKAULUKSEN ASENTAMINEN
Puun ja betonin lämpötilojen pitää olla vähintään
+10 °C, jotta liima tarttuisi pysyvästi. Lisäksi betonin
suhteellinen kosteus saa olla korkeintaan 95 %.

Asentaminen huokoisille alustoille

Alustan kunnostaminen

KAFLEX -läpivientikaulus voidaan asentaa diffuusioavoimille ja huokoisille alustoille, kuten esimerkiksi puukuitulevyille, ilman kuivumisaikaa suoraan
märän pohjusteen päälle. Lopullinen tartuntalujuus
saavutetaan kuitenkin vasta pohjustusaineen
kuivuttua. Kuivumisen ajaksi läpivientikaulus on
suojattava sadevedeltä.

Läpivientikauluksen vastepinnat puhdistetaan
uretaanipurseista, betoniliimasta ja muista tartuntaa heikentävistä aineista, kuten esimerkiksi öljystä
ja rasvasta. Irtonaiset ja huonosti alustassa kiinni
olevat kerrokset poistetaan ja lopuksi pinnat pyyhitään puhtaaksi pölystä.
Sileät ja huokoiset vastepinnat alustetaan TESCON
PRIMER RP -pohjustusaineella. Suuremmat kolot
tasoitetaan ennen alustamista.

Tescon Primer RP -pohjustusaine on ravistettava tai
sekoitettava huolellisesti ennen käyttöä. Aine levitetään alustaansa pensselillä.

Muilla pinnoilla pohjusteen on annettava kuivua
ennen kauluksen asentamista.

Työohjeet ovat ladattavissa myös internetosoitteesta www.tiivistalo.fi

Asentaminen höyrynsulkuun
KAFLEX -läpivientikaulus asennetaan putken tai
kaapelin ympärille. Suojapaperi poistetaan ja kaulus hierretään tiiviisti kaapelin ympärille ja kiinnitysalustaansa.

TEKNISET TIEDOT
Läpivientiputken halkaisija		

6 - 30 mm

Materiaali 				pro clima TESCON Vana
Kaulus 					EPDM kaulus
Liima 					Akrylat Solid
Suojapaperi				Silikonoitu paperi
Väri					Tumman sininen / musta
Asennuslämpötila 			

Alkaen -10 °C (Suosit. +10 °C)

Lämmönkesto				

Pitkäaikaisesti -40 °C - +150 °C

Säilyvyys 				

6 kk kuivassa ja viileässä

Pituus / leveys				

14,0 / 14,0 cm

JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT

KAFLEX- JA ROFLEX LÄPIVIENTIKAULUKSET
6 - 350 mm:n läpimittaisille kaapeleille ja putkille

TESCON PRIMER RP
Pohjustusaine huokoisille kiinnitysaluistoille

TIIVISTALO - Tuotekortit
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INSTAABOX
Ilmatiivis asennuslaatikko sähkörasioille

TUOTEKUVAUS
INSTAABOX on joustavasta polyeteenistä valmistettu diffuusiotiivis laatikko sähkörasioiden tiivistämiseen höyrynsulkuun ja muihin ympäröiviin rakennusmateriaaleihin.
Rasiaa voi jatkaa sopivan mittaiseksi leikkaamalla
kahdesta tai useammasta laatikosta päädyt irti ja
limittämällä laatikot yhteen tiivistysteipillä.
Kaapeleiden ja putkien tiivistämiseen tarkoitettuja
KAFLEX ja ROFLEX -kauluksia on saatavana kaikille
6 - 350 mm:n läpimittaisille putkille ja kaapeleille.
Järjestelmä antaa rakenteille täydellisen suojan
ulkoseinän ja yläpohjan läpivientien kautta tulevaa
kosteusrasitusta vastaan.

KÄYTTÖKOHTEET

EDUT

✔✔ Kipsi- ja rakennuslevyt

✔✔ Pysyvästi ilmatiivis liitos

✔✔ Sileät betoni- ja tasoitepinnat

✔✔ Joustava materiaali

✔✔ Puupinnat

✔✔ Helppo ja nopea asentaa

✔✔ Pro Clima INTELLO- ja SOLITEX-kankaat

✔✔ Jatkettavissa usealle rinnakkaiselle rasialle

✔✔ Tuulensuojalevyt

✔✔ Sopii myös ulkotiloihin

✔✔ SPU-levyt
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LÄPIVIENTIKAULUKSEN ASENTAMINEN
Asennuslaatikko kiinnitetään alustaansa TESCON
No.1- tai TESCON Vana -tiivistysteipillä. Puun ja
betonin lämpötilojen pitää olla vähintään +10 °C,
jotta teipin liima tarttuisi pysyvästi. Lisäksi betonin
suhteellinen kosteus saa olla korkeintaan 95 %.

Asennuslaatikko tiivistetään Tescon No.1 -tiivistysteipillä höyrynsulkuun.
Sähkörasia kiinnitetään pohjastaan ruuveilla asennuslautaan. Mahdolliset höyrynsulkuun tulleet reiät
tiivistetään ilmatiiviiksi Tescon No.1 -tiivistysteipillä
ennen sisäverhoilun asentamista paikoilleen.

Alustan kunnostaminen
Tiivistysteipin vastepinnat puhdistetaan uretaanipurseista, betoniliimasta ja muista tartuntaa heikentävistä aineista, kuten esimerkiksi öljystä ja rasvasta. Irtonaiset ja huonosti alustassa kiinni olevat
kerrokset poistetaan ja lopuksi pinnat pyyhitään
puhtaaksi pölystä. Suuremmat kolot tasoitetaan
ennen tiivistysteipin asentamista.

Asentaminen höyrynsulkuun
Asennuslaatikkoa jatketaan sopivan mittaiseksi
leikkaamalla kahdesta tai useammasta laatikosta päädyt irti ja limittämällä laatikot yhteen n. 30
mm:n matkalta. Sauma tiivistetään laatikon takaa
Tescon No.1 -tiivistysteipillä.
Höyrynsulkuun tehdään rasian upotusalueen
kokoinen reikä. Reiän takaosaan kiinnitetään
asennuslauta sähkörasian kiinnittämistä varten.
Sähkökaapelit tuodaan asennuslaatikon sisään
laatikkoon merkityistä esivalmistelluista kohdista.

Asentaminen huokoisille alustoille
Huokoiset alustat, kuten esimerkiksi puukuitulevyt,
pohjustetaan TESCON PRIMER RP -pohjustusaineella. Aine levitetään alustaansa pensselillä.
TESCON No.1- ja TESCON Vana -tiivistysteipit voidaan asentaa diffuusioavoimille ja huokoisille
alustoille, kuten esimerkiksi puukuitulevyille, ilman
kuivumisaikaa suoraan märän pohjusteen päälle.
Lopullinen tartuntalujuus saavutetaan kuitenkin
vasta pohjustusaineen kuivuttua. Kuivumisen ajaksi
tiivistysteippi on suojattava sadevedeltä.
Muilla pinnoilla pohjusteen on annettava kuivua
ennen tiivistysteipin asentamista.

Työohjeet ovat ladattavissa myös internetosoitteesta www.tiivistalo.fi

TEKNISET TIEDOT
Materiaali 				Polyeteeni
Diffuusiovastus (sd H2O)		

> 10m (DIN EN 1931)

Väri					Valkoinen
Asennuslämpötila 			

Alkaen -10 °C (Suosit. +10 °C)

Lämmönkesto				

Pitkäaikaisesti -40 °C - +80 °C

Asennusosan mitat (pit. / lev. / kork.)

260 / 130 / 55 mm

Laatikon mitat (pit. / lev. / kork.)

320 / 190 / 55 mm

Läpivientikaapelin paksuus		

< 20 mm

JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT

KAFLEX- JA ROFLEX
LÄPIVIENTIKAULUKSET
6 - 350 mm:n läpimittaisille
kaapeleille ja putkille

TESCON PRIMER RP
Pohjustusaine huokoisille
kiinnitysaluistoille

TESCON No.1
Venyvä tiivistysteippi

TIIVISTALO - Tuotekortit

TESCON VANA
Yleistiivistysteippi
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STOPPA
Tiivistystulpat kaapeleiden asennusputkien päiden tiivistämiseen

TUOTEKUVAUS
Kumiset tiivistystulpat 16 mm - 40 mm läpimittaisille
sähköputkille. Tulppa asentuu tiiviisti sähköputken
päähän ja on helppo lävistä putken sisään tulevalla kaapelilla. Sopii myös usean kaapelin nipulle ja
on helppo irrottaa putken päästä esimerkiksi uutta
kaapelia asennettaessa.
Sähköputket tiivistetään höyrynsulkuun ROFLEX 20tai ROFLEX 20 multi -läpivientikauluksella.

TEKNISET TIEDOT
Materiaali

Termoplastinen elastomeeri (TPE)

Väri		

Sininen

Lämmönkesto -50 °C - +90 °C

JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT

TULPPIEN KOOT
Tulppa		

Sisämitta

Ulkomitta

STOPPA 16

11,0 mm

16,0 mm

STOPPA 20

15,0 mm

20,0 mm

STOPPA 25

19,5 mm

25,0 mm

STOPPA 32

25,0 mm

32,0 mm

STOPPA 40

31,5 mm

40,0 mm

ROFLEX 20 ja ROFLEX 20 MULTI
Kaulukset sähköputkien tiivistämiseen höyrynsulkuun
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AEROSANA FLEECE
Kuitukangas rakenteiden liitosten tiivistämiseen

TUOTEKUVAUS
Polyesterikuidusta valmistettu huokoinen kangas.
Kuitukankaan avulla saadaan aikaan erittäin luja
ja pitkäaikaisesti ilmatiivis liitos myös sellaisissa
rakenteissa, jotka ovat alttiita vetorasitukselle tai
esimerkiksi lämpötilan tai ilmankosteuden vaihteluista aiheutuvalle rakenteiden liikkumiselle.
Kuitukangas asennetaan yhtenäisenä mattona
Aerosana-pinnoitekerrosten väliin märän kerroksen
päälle. Alle jäävä pinnoite imeytetään kankaaseen
esimerkiksi pensseliä apuna käyttäen. Lopuksi kangas peitetään huolellisesti yhdellä tai useammalla
pinnoitekerroksella.
Pakkaus sisältää kaksi rullaa kuitukangasta. Rullien
pituus on yhteensä 50 m (7,5 m2).

TEKNISET TIEDOT
Materiaali			

Polyesteri (PET) -kuitu

Leveys				15 cm
Pituus				

25 m / rulla

Paksuus			

0,7 ± 0,15 mm

Paino				

63 ± 10 g/m2

Venyvyys (pit. - lev.) 		

70 ± 15 % - 90 ± 15 %

Vetolujuus (pit. - lev.) 		

90 ± 15 N / 5 cm - 145 ± 15 N / 5 cm

JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT

AEROSANA VISCONN
Joustava pinnoite ilmavuotojen tiivistämiseen
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AEROSANA VISCONN
Joustava pinnoite ilmavuotojen tiivistämiseen

TUOTEKUVAUS
AEROSANA VISCONN on rakenteiden liitosten tiivistämiseen ja rakenteiden pinnoittamiseen tarkoitettu vesiliukoinen polymeeripohjainen tiivistyspinnoite. Sitä voi käyttää ilmavuotojen tiivistämiseen sekä
sisä- että ulkopuolella. Tuote pysyy kuivuttuaan
joustavana ja sillä on suhteellisen ilmankosteuden
mukaan muuttuva Sd-arvo. Tuotetta on saatavana väriltään sinisenä ja valkoisena. Sininen tuote
muuttuu kuivuttuaan mustaksi.
AEROSANA VISCONN sopii käytettäväksi lähes kaikkien rakennusmateriaalien kanssa. Sopivia tartunta-alustoja ovat esimerkiksi puu, betoni, tiili, harkko,
rakennus- ja eristelevyt. Yleisimpiä käyttökohteita
ovat ala- ja yläpohjan liittymät pystyrakenteisiin
sekä betonielementtien ja ontelolaattojen saumat.
Tuote levitetään alustaansa kahteen kertaan korkeapaineruiskulla, telalla tai pensselillä. Tuotteen
menekki on alustasta riippuen n. 0,5 - 1,0 kg/m2.
Kuivuneen pinnoitteen voi peittää tasoitteella tai
sen päälle voi maalata vesiohenteisilla maaleilla.

EDUT

KÄYTTÖKOHTEET

✔✔ M1-päästöluokiteltu ja tutkitusti ilmatiivis tuote

TIIVISTÄMINEN

✔✔ Valmista levitettäväksi

✔✔ Ala- ja yläpohjan liitokset pystyrakenteisiin

✔✔ Nopea ja helppo levittää

✔✔ Betonielementtien ja ontelolaattojen saumat

✔✔ Tarttuu kaikkiin tavallisimpiin pintoihin

✔✔ Ulkoseinien, katon ja lattian läpiviennit

✔✔ Kuivuu nopeasti ja tiivistää pysyvästi

✔✔ Ikkunoiden ja ovien liitokset rakenteisiin

✔✔ Ei sisällä liuottimia eikä pehmittimiä

PINNOITTAMINEN

✔✔ Ei sisällä haihtuvia haitallisia yhdisteitä

✔✔ Betoni-, harkko- ja tiilirakenteet

✔✔ Kosteuden mukaan muuttuva Sd-arvo

✔✔ Puu-, muovi- ja metallipinnat

✔✔ Voi peittää tasoitteella tai maalilla
✔✔ Yhteensopiva kaikkien pro clima -teippien kanssa
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✔✔ Kipsi- ja rakennuslevyt
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TIIVISTYSPINNOITTEEN ASENTAMINEN
Alustan kunnostaminen

Tiivistyspinnoitteen levittäminen

Alusta puhdistetaan pölystä, betoniliimasta ja
muista tartuntaa heikentävistä aineista. Irtonaiset
tai huonosti kiinni olevat kerrokset poistetaan. Yli
3 mm:n raot ja kolot peitetään Orcon F -tiivistysliimalla, Contega Solido SL -liitosnauhalla, Aerosana
kuitukankaalla tai tasoittamalla. Pienemmät epätasaisuudet peittyvät Aerosana Visconn -tiivistyspinnoitteella ainetta levitettäessä.

Aerosana Visconn -tiivistyspinnoitetta levitettäessä
on käytettävä suojavaatetusta ja hengityssuojainta. Jos ainetta joutuu iholle tai silmiin, se huuhdellaan pois runsaalla vedellä.

Huokoiset alustat alustetaan Tescon Primer -pohjusteella tartunnan varmistamiseksi. Puhtaiksi jätettävät pinnat suojataan teipillä. Teippi poistetaan heti
kun aine on kuivunut riittävästi.
Tiivistyspinnoitteeseen ei saa lisätä vettä tai muita
ohenteita. Aine sekoitetaan huolellisesti ennen
käyttöä. Tiivistyspinnoitetta voi levittää kosteille alustoille, mutta se ei tartu jäätyneille pinnoille.
Avattu astia ei kestä pitkäaikaista varastointia.
Työvälineiden pitkäaikaista varastointia astiassa ei
suositella. Työvälineet pestään vedellä.

Tiivistyspinnoite levitetään alustaansa korkeapaineruiskulla, telalla tai pensselillä. Suositeltava ruiskutuspaine on 150 bar ja suuttimet 3/17, 3/19 tai
3/25. Aine levitetään vähintään kahteen kertaan
niin, että ensimmäinen kerros levitetään vaakasuoraan ja seuraava kerros ristiin sen päälle. Epätasaisilla alustoilla työvaiheita toistetaan kunnes saadaan aikaan vähintään 0,5 mm:n kerrospaksuus.
Ensimmäisestä pinnoitekerroksesta suositellaan
poistettavaksi ilmakuplat telaamalla.
Lopullinen ilmatiiviys saavutetaan kun aine on
täysin kuivunut. Kuivumisen ajaksi pinnoitettu alue
suojataan kosteudelta.

Työohjeet ovat ladattavissa myös internetosoitteesta www.tiivistalo.fi

TEKNISET TIEDOT
Materiaali				Vesiohenteinen akryylidispersio
Väri 					Valkoinen tai musta
Suositeltava kalvon paksuus		

> 0,5 mm

Diffuusiovastus (Sd arvo) / 0,5 mm

10,18 m (DIN EN 1931)

Diffuusiovastuksen vaihteluväli		

0,13 - 10 m (DIN EN ISO 12572)

Neliöpaino				

n. 200 g / m2 kuivana (DIN EN 1849-2)

Vedenpitävyys				

Vesipatsas 2000 mm (DIN EN 20811)

Säänkesto 				

3 kk (kuivuneena)

Työskentelylämpötila 			

+5 °C - +35 °C

Lämpötilankesto 			

Pitkäaikaisesti -40 °C - +90 °C (kuivana)

Kosteudenkestävyys 			Kyllä
Menekki				

0,5 - 1 kg / m2 (alustasta riippuen)

Kuivuminen				

n. 12 - 48 h (20 °C, RH = 65 %) paksuudesta riippuen

Säilytys					

+5 °C - 25 °C kuivassa

Pakkauskoko				10 l

JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT

CONTEGA SOLIDO SL
Liitosnauha sisäpuolelle

TESCON VANA
Tiivistysteippi

AEROSANA FLEECE
Vahvikenauha

TIIVISTALO - Tuotekortit

TESCON Primer RP
Pohjustusaine
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AEROSANA VISCONN FIBRE
Joustava kuituvahvistettu pinnoite ilmavuotojen tiivistämiseen

TUOTEKUVAUS
AEROSANA VISCONN FIBRE on rakenteiden liitosten
ja halkeamien tiivistämiseen tarkoitettu kuituvahvisteinen massa. Sillä voi täyttää ja tiivistää jopa 20
mm leveät rakenteiden liitokset ja halkeamat. Aine
levitetään alustaansa pensselillä.
Leveämpien rakojen tiivistämiseen käytetään lisäksi
AEROSANA FLEECE -kuitukangasta. Kangas asennetaan VISCONN FIBRE -pinnoitekerrosten väliin.
AEROSANA VISCONN FIBRE -pinnoitetta voi käyttää
sekä rakennuksen sisä- että ulkopuolella. Tuote
pysyy kuivuttuaan joustavana ja sillä on suhteellisen ilmankosteuden mukaan muuttuva Sd-arvo.
AEROSANA VISCONN FIBRE sopii käytettäväksi lähes
kaikkien rakennusmateriaalien kanssa. Tuote on
väriltään sinistä, mutta se muuttuu kuivuttuaan
mustaksi.
Tuotteen menekki on alustasta riippuen n. 0,5 - 1,0
kg/m2. Kuivuneen pinnoitteen voi peittää tasoitteella tai sen päälle voi maalata vesiohenteisilla
maaleilla.

EDUT

KÄYTTÖKOHTEET

✔✔ M1-päästöluokiteltu ja tutkitusti ilmatiivis tuote

✔✔ Ala- ja yläpohjan liitokset pystyrakenteisiin

✔✔ Valmista levitettäväksi

✔✔ Ala- ja yläpohjan läpiviennit

✔✔ Tarttuu kaikkiin tavallisimpiin pintoihin

✔✔ Betonielementtien ja ontelolaattojen saumat

✔✔ Tiivistää jopa 20 mm:n liitokset ja halkeamat

✔✔ Ulkoseinien, katon ja lattian läpiviennit

✔✔ Kuivuu nopeasti ja tiivistää pysyvästi

✔✔ Ikkunoiden ja ovien liitokset rakenteisiin

✔✔ Ei sisällä liuottimia eikä pehmittimiä

✔✔ Rakenteiden kolot ja halkeamat

✔✔ Ei sisällä haihtuvia haitallisia yhdisteitä

✔✔ Puu, betoni, tiili, harkko, rakennus- ja eristelevyt

✔✔ Kosteuden mukaan muuttuva Sd-arvo
✔✔ Voi peittää tasoitteella tai maalilla
✔✔ Yhteensopiva kaikkien pro clima -teippien kanssa
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TIIVISTYSPINNOITTEEN ASENTAMINEN
Alustan kunnostaminen

Tiivistyspinnoitteen levittäminen

Alusta puhdistetaan pölystä, betoniliimasta ja muista tartuntaa heikentävistä aineista. Irtonaiset tai
huonosti kiinni olevat kerrokset poistetaan.
Huokoiset alustat alustetaan Tescon Primer -pohjusteella tartunnan varmistamiseksi. Puhtaiksi jätettävät pinnat suojataan teipillä. Teippi poistetaan heti
kun aine on kuivunut riittävästi.
Tiivistyspinnoitteeseen ei saa lisätä vettä tai muita
ohenteita. Aine sekoitetaan huolellisesti ennen
käyttöä. Tiivistyspinnoitetta voi levittää kosteille alustoille, mutta se ei tartu jäätyneille pinnoille.
Avattu astia ei kestä pitkäaikaista varastointia.
Huom!
Aerosana Visconn Fibre -tiivistyspinnoitetta levitettäessä on käytettävä suojavaatetusta ja hengityssuojainta. Jos ainetta joutuu iholle tai silmiin, se
huuhdellaan pois runsaalla vedellä.

Tiivistyspinnoite levitetään alustaansa pensselillä.
Pienet alustan epätasaisuudet peittyvät ainetta
levitettäessä. Alustassa olevat 3 - 20 mm leveät raot
peitetään painamalla ainetta rakoon kunnes se on
kokonaan peittynyt. Suuremmille halkeamille käytetään lisäksi Aerosana Fleece -kuitukangasta.
Aine levitetään vähintään kahteen kertaan niin,
että ensimmäinen kerros levitetään vaakasuoraan
ja seuraava kerros ristiin sen päälle. Epätasaisilla
alustoilla työvaiheita toistetaan kunnes saadaan
aikaan vähintään 0,6 mm:n kerrospaksuus.
Lopullinen ilmatiiviys saavutetaan kun aine on
täysin kuivunut. Kuivumisen ajaksi pinnoitettu alue
suojataan kosteudelta. Työvälineet voi pestä vedellä.

Työohjeet ovat ladattavissa myös internetosoitteesta www.tiivistalo.fi

TEKNISET TIEDOT
Materiaali				Vesiohenteinen akryylidispersio
Väri 					

Tumman sininen, kuivuttuaan musta

Suositeltava kalvon paksuus		

> 0,5 mm

Diffuusiovastus (Sd arvo) / 0,6 mm

7 m (DIN EN 1931)

Diffuusiovastuksen vaihteluväli		

0,3 - 10 m (DIN EN ISO 12572)

Neliöpaino				

n. 200 - 400 g / m2 kuivana (DIN EN 1849-2)

Vedenpitävyys				

W1, Vesipatsas 2000 mm (DIN EN 20811)

Säänkesto 				

3 kk (kuivuneena)

Työskentelylämpötila 			

+5 °C - +35 °C

Lämpötilankesto 			

Pitkäaikaisesti -40 °C - +90 °C (kuivana)

Kosteudenkestävyys 			Kyllä
Menekki				

0,4 - 0,8 kg / m2 (alustasta riippuen)

Kuivuminen				

n. 12 - 48 h (20 °C, RH = 65 %) paksuudesta riippuen

Säilytys					

+5 °C - 25 °C kuivassa

Pakkauskoko				10 l

JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT

CONTEGA SOLIDO SL
Liitosnauha sisäpuolelle

TESCON VANA
Tiivistysteippi

AEROSANA FLEECE
Vahvikenauha

TIIVISTALO - Tuotekortit

TESCON Primer RP
Pohjustusaine
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TESCON PRIMER RP
Liuotteeton pohjustusaine liitosnauhojen tarttuvuuden parantamiseen

TUOTEKUVAUS
TESCON PRIMER RP -pohjustusaine soveltuu erinomaisesti liitosnauhojen ja tiivistysteippien vastepintojen pohjustamiseen. Se imeytyy syvälle alustaansa ja mahdollistaa erinomaisen tarttuvuuden.
Diffuusioavoimilla ja huokoisilla alustoilla CONTEGA-liitosnauhat ja TESCON-tiivistysteipit voidaan
liimata suoraan märän pohjustusaineen päälle.
Työskentelylämpötila alkaen -10 °C.

EDUT

KÄYTTÖKOHTEET

✔✔ Ei vaadi kuivumisaikaa huokoisilla alustoilla

✔✔ Puukuitulevyt

✔✔ Imeytyy syvälle alustaan

✔✔ Bitumoidut tuulensuoja- ja kattolevyt

✔✔ Voi käyttää myös kosteilla pinnoilla

✔✔ Kivi- ja betonirakenteet

✔✔ Voi levittää myös pakkasella

✔✔ Sileät ja tiiviit tasoitepinnat

✔✔ Ei sisällä liuotinaineita

✔✔ Maalatut pinnat

✔✔ Ei sisällä haihtuvia haitallisia yhdisteitä

✔✔ Sileät betonipinnat

✔✔ Erinomainen vastepinta kaikille Pro Clima

✔✔ Harkko- ja tiilirakenteet

-liitosnauhoille ja -teipeille

✔✔ Kipsi- ja rakennuslevyt
✔✔ Puu-, muovi- ja metallipinnat
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POHJUSTUSAINEEN ASENTAMINEN
Alustan kunnostaminen

Pohjustusaineen levittäminen

Pohjustettavat alustat puhdistetaan pölystä, uretaanipurseista, betoniliimasta ja muista tartuntaa
heikentävistä aineista kuten öljystä ja rasvasta.
Alusta puhdistetaan huolellisesti ja kaikki irtonaiset
ja huonosti alustassa kiinni olevat kerrokset poistetaan. Lopuksi pinnat imuroidaan puhtaaksi pölystä.

Tescon Primer RP -pohjustusaine on ravistettava tai
sekoitettava huolellisesti ennen käyttöä. Aine levitetään alustaansa pensselillä. Käytön jälkeen purkki
suljetaan huolellisesti.

Pohjustusainetta ei saa levittää jäätyneelle tai märälle alustalle. Diffuusioavoimet ja huokoiset alustat,
kuten esimerkiksi puukuitulevyt, saavat olla hieman
kosteita ilman, että pohjustusaineen tartunta heikkenee.

Tescon No.1 ja Tescon Vana -tiivistysteipit sekä
Contega-liitosnauhat voidaan asentaa diffuusioavoimille ja huokoisille alustoille, kuten esimerkiksi puukuitulevyille, ilman kuivumisaikaa suoraan
märän pohjusteen päälle. Lopullinen tartuntalujuus
saavutetaan kuitenkin vasta pohjustusaineen
kuivuttua. Kuivumisen ajaksi liitosnauhat ja teipit on
suojattava sadevedeltä.
Muilla pinnoilla ja diffuusiotiiviitä liitosnauhoja käytettäessä pohjusteen on annettava kuivua ennen
liitosnauhan asennusta.

Työohjeet ovat ladattavissa myös internetosoitteesta www.tiivistalo.fi

TEKNISET TIEDOT
Materiaali				Akryyli-kopolymeeri
Väri 					

Märkänä valkoinen, kuivana kirkas

Säänkesto 				

3 kk (kuivuneena)

Työskentelylämpötila 			

-10 °C - +45 °C

Lämpötilankesto 			

Pitkäaikaisesti -40 °C - +90 °C

Riittoisuuus				n. 4,5 m2 / litra (alustasta riippuen)
Säilytys 					Viileässä ja kuivassa

JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT

CONTEGA SOLIDO SL ja SOLIDO EXO
Liitosnauhat sisä- ja ulkopuolelle

TESCON No.1 ja TESCON VANA
Tiivistysteipit

TIIVISTALO - Tuotekortit

EXTOSEAL ENCORS
Butyylinauha
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TESCON SPRIMER
Suihkutettava pohjustusaine tarttuvuuden parantamiseen
TUOTEKUVAUS
TESCON SPRIMER -pohjustusaine soveltuu erinomaisesti liitosnauhojen ja tiivistysteippien vastepintojen
pohjustamiseen. Se imeytyy syvälle alustaansa ja
mahdollistaa erinomaisen tarttuvuuden.
Diffuusioavoimilla ja huokoisilla alustoilla CONTEGA-liitosnauhat ja TESCON-tiivistysteipit voidaan
liimata suoraan märän TESCON SPRIMER -pohjustusaineen päälle.
Työskentelylämpötila alkaen -5 °C.

EDUT

KÄYTTÖKOHTEET

✔✔ Helppo levittää. Suihkutetaan suoraan pullosta

✔✔ Puukuitulevyt

✔✔ Ei vaadi kuivumisaikaa huokoisilla alustoilla

✔✔ Bitumoidut tuulensuoja- ja kattolevyt

✔✔ Imeytyy syvälle alustaan

✔✔ Kivi- ja betonirakenteet

✔✔ Voi käyttää myös kosteilla pinnoilla

✔✔ Sileät ja tiiviit tasoitepinnat

✔✔ Voi levittää myös pakkasella

✔✔ Maalatut pinnat

✔✔ Erinomainen vastepinta kaikille Pro Clima

✔✔ Sileät betonipinnat

-liitosnauhoille ja -teipeille

✔✔ Harkko- ja tiilirakenteet
✔✔ Kipsi- ja rakennuslevyt
✔✔ Puu-, muovi- ja metallipinnat
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POHJUSTUSAINEEN ASENTAMINEN
Alustan kunnostaminen
Pohjustettavat alustat puhdistetaan pölystä, uretaanipurseista, betoniliimasta ja muista tartuntaa
heikentävistä aineista kuten öljystä ja rasvasta.
Alusta puhdistetaan huolellisesti ja kaikki irtonaiset
ja huonosti alustassa kiinni olevat kerrokset poistetaan. Lopuksi pinnat imuroidaan puhtaaksi pölystä.
Pohjustusainetta ei saa levittää jäätyneelle tai märälle alustalle. Diffuusioavoimet ja huokoiset alustat,
kuten esimerkiksi puukuitulevyt, saavat olla hieman
kosteita ilman, että pohjustusaineen tartunta heikkenee.

Pohjustusaineen levittäminen
Tescon Sprimer -pohjustusaine ravistetaan huolellisesti ennen käyttöä. Suihkeen voimakkuus ja
suunta säädetään sopivaksi. Aine suihkutetaan
alustaansa 20 - 25 cm:n etäisyydeltä. Peittävyyden
varmistamiseksi työvaihe uusitaan tarvittaessa.

Pohjustusaineen annetaan kuivua 5 - 15 minuuttia
työvaiheiden välillä. Jotta suutin ei tukkeutuisi, se
puhdistetaan ulkoisesti ja pullo käännetään ylösalaisin ja suihkutetaan tyhjäksi pohjustusaineesta.
Tescon-tiivistysteipit ja Contega-liitosnauhat voidaan asentaa diffuusioavoimille ja huokoisille
alustoille, kuten esimerkiksi puukuitulevyille ilman
kuivumisaikaa suoraan märän pohjusteen päälle.
Lopullinen tartuntalujuus saavutetaan kuitenkin
vasta pohjustusaineen kuivuttua. Kuivumisen ajaksi
liitosnauhat ja teipit suojataan kastumiselta.
Muilla pinnoilla ja diffuusiotiiviiden liitosnauhojen,
kuten esimerkiksi EXTOSEAL ENCORS -butyylikuminauhan kanssa käytettäessä pohjusteen on annettava kuivua ennen liitosnauhan asentamista.

Työohjeet ovat ladattavissa myös internetosoitteesta www.tiivistalo.fi

TEKNISET TIEDOT
Materiaali				Synteettinen kumi
Väri 					Läpikuultava
Työskentelylämpötila 			

-5 °C - +40 °C

Lämpötilankesto 			

Pitkäaikaisesti -5 °C - +90 °C

Riittoisuuus 400 ml pullo		

n. 1,3 m2 (alustasta riippuen)

Riittoisuuus 750 ml pullo		

n. 2,5 m2 (alustasta riippuen)

Säilytys 					

Viileässä ja kuivassa. Suojeltava jäätymiseltä.

JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT

CONTEGA SOLIDO SL ja SOLIDO EXO
Liitosnauhat sisä- ja ulkopuolelle

TESCON No.1 ja TESCON VANA
Tiivistysteipit

TIIVISTALO - Tuotekortit

EXTOSEAL ENCORS
Butyylinauha
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ORCON F
Tiivistysliima pro clima -kankaiden tiivistämiseen toisiinsa
ja rosoisille pinnoille
TUOTEKUVAUS
ORCON F on tiivistysliima, joka sopii kaikkien pro
clima -höyrynsulkujen, -aluskatteiden ja -tuulensuojakankaiden tiivistämiseen toisiinsa ja sileille tai
rosoisille pinnoille. ORCON F tarttuu myös mineraalisiin pintoihin.
Tiivistysliimaa suositellaan käytettäväksi ilmatiiveyden varmistamiseen kaikissa hankalissa asennuspaikoissa, kuten esimerkiksi rakennuksen nurkissa
ja höyrynsulun laskoksissa.
ORCON F ei sovellu pohjustamattomille metallipinnoille tiivistämiseen. Käytä metallipinnoilla pro
clima -teippejä.

EDUT

KÄYTTÖKOHTEET

✔✔ Tarttuu ja pysyy hyvin myös huokoisilla alustoilla

✔✔ Betonipinnat

✔✔ Ei sisällä haihtuvia haitallisia yhdisteitä

✔✔ Kevytsorapinnat
✔✔ Puupinnat
✔✔ Höyrynsulkujen tiivistämiseen hankalissa

paikoissa, kuten esimerkiksi nurkissa ja laskoksissa
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TIIVISTYSLIIMAN ASENTAMINEN
Alustan kunnostaminen
Vastepinnat puhdistetaan pölystä, uretaanipurseista, betoniliimasta ja muista tartuntaa heikentävistä
aineista kuten öljystä ja rasvasta. Irtonaiset ja huonosti alustassa kiinni olevat kerrokset poistetaan.
Lopuksi pinnat imuroidaan puhtaaksi pölystä.
Tiivistysliimaa ei saa levittää jäätyneelle tai märälle
alustalle.

Tiivistysliiman levittäminen
ORCON F liima levitetään alustaansa vähintään 4
mm:n läpimittaisena yhtenäisenä palkona. Höyrynsulun reuna painetaan ilmatiiviisti liimapalkoon.
Liimapalkoa ei saa painaa lyttyyn.
ORCON F liima saavuttaa täyden pitävyytensä noin
kahden vuorokauden kuluessa.

Työohjeet ovat ladattavissa myös internetosoitteesta www.tiivistalo.fi

TEKNISET TIEDOT
Materiaali				Akryyli-kopolymeeri
Väri 					Vaalean vihreä
Työskentelylämpötila 			

-10 °C - +50 °C

Lämpötilankesto 			

Pitkäaikaisesti -20 °C - +80 °C

Riittoisuuus				

20 m / 310 ml tuubi (4 mm:n palko)

Pakkasenkesto				

Lyhytaikaisesti -20 °C saakka

Tilavuus				

310 ml tuubi / 600 ml pussi

Säilyvyys				

24 kk viileässä ja kuivassa

JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT

INTELLO ja INTELLO PLUS
Kosteutta ohjaavat höyrynsulkukankaat

SOLITEX MENTO
Diffuusioavoimet ulkokankaat

TIIVISTALO - Tuotekortit
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INTELLO
Kosteutta ohjaava ilmatiivis höyrynsulkukangas

TUOTEKUVAUS
Kosteutta ohjaava pro clima INTELLO on höyrynsulku, jolla saadaan aikaan erittäin tehokkaasti
hengittävä rakenne. Se toimii tiiviinä kosteussulkuna talvella, mutta päästää kesällä höyrynsulun
pintaan tiivistyvän kosteuden lävitseen sisätiloihin.
Kosteutta ohjaavan höyrynsulkukankaan suorituskyky on höyrynsulkupaperiin verrattuna moninkertainen sekä talvella että kesällä. Se voi poistaa
vesihöyryä eristeestä sisätiloihin jopa 80 g / m2
vuorokaudessa.
INTELLO sopii käytettäväksi kaikkien matto- ja levyeristeiden kanssa. Se sopii myös puhallusvillaeristeille, jos harvarimoituksen asennusväli on alle 50 cm.
Suuremmalla harvarimoituksen jaolla on käytettävä vahvistettua INTELLO Plus -höyrynsulkukangasta.

KÄYTTÖKOHTEET

EDUT

✔✔ Kaikille matto- ja levyeristeille

✔✔ Kosteuden mukaan muuttuva diffuusiovastus

✔✔ Puurakenteiset yläpohjat

✔✔ Suuri diffuusiovastus talvella

✔✔ Puurakenteiset ulkoseinät

✔✔ Pieni diffuusiovastus kesällä

✔✔ Puurakenteiset tuulettuvat alapohjat

✔✔ Ei repeydy helposti
✔✔ Tiivistysteippi tarttuu pysyvästi
✔✔ Testattu yhteensopivaksi tiivistysteipin kanssa
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Höyrynsulun asentaminen
INTELLO höyrynsulkukankaat kiinnitetään runkorakenteeseen ja kattopaarteisiin nitomalla. Hakaset
asennetaan 10 - 15 cm:n välein. Jatkos- ja liitoskohdissa seuraava vuota limitetään 10 - 15 cm edellisen päälle. Limitysten saumat tiivistetään TESCON
No.1- tai TESCON Vana -tiivistysteipillä.
Rakennuksen päädyissä höyrynsulku jätetään
painumisvaran takia hieman mutkalle. Nurkissa
höyrynsulku laskostetaan ja laskostuksen saumat
tiivistetään TESCON No.1 -tiivistysteipillä tai ORCON
F -tiivistysliimalla.

Tiivistäminen välipohjapalkkeihin
Höyrynsulku leikataan välipohjapalkin kohdalta
noin 25 cm:n matkalta halki ja helmat pudotetaan
palkkien väliin. TESCON No.1 -tiivistysteippi liimataan palkin ja höyrynsulun liitoskohtaan. Välipohjapalkin alapuolella auki leikatut helmat liitetään
toisiinsa TESCON No.1- tai TESCON Vana -tiivistysteipillä.

Liitos kivirakenteisiin
Betonilattiaan liitettäessä ulkoseinän höyrynsulku
suositellaan asennettavaksi ennen lattian valamista. Höyrynsulun helma jätetään silloin lattiavalun
alle.
Muussa tapauksessa INTELLO -höyrynsulku liitetään
kivirakenteeseen CONTEGA SOLIDO SL -liitosnauhalla seuraavasti:
Kapeampi suojateippi poistetaan ja liitosnauha
kiinnitetään teippiraidastaan höyrynsulkuun. Toinen
suojapaperi poistetaan ja nauha kiinnitetään
kivirakenteeseen. Lopuksi nauha hierretään tiiviisti
alustaansa.

Työohjeet ovat ladattavissa myös internetosoitteesta www.tiivistalo.fi

TEKNISET TIEDOT
Höyrynsulkukalvo			

Polyeteeni kopolymeeri (PEC)

Pohjamateriaali			Polypropeeni (PP)
Väri					Valkoinen
Diffuusiovastusluku µ (H2O) 		

30.000 (DIN EN 1931)

Diffuusiovastus (sd H2O)		

7,50 ±0,25 m (DIN EN 1931)

Muuttuva diffuusiovastus (sd H2O)

0,25 m - yli 25 m (DIN EN ISO 12572)

Vetolujuus (pit. - lev.) 			

130 N / 5 cm - 105 N / 5 cm (DIN EN 12311-2)

Repäisylujuus (pit. - lev.) 		

70 N - 70 N (DIN EN 12310-1)

Venyvyys (pit. - lev.) 			

90 % - 90 % (DIN EN 12311-2)

Paloluokka 				

E (DIN EN 13501-1)

Lämmönkesto				

Pitkäaikaisesti -40 °C - +80 °C

Paksuus				

0,25 ±0,05 mm (DIN EN 1849-2)

Paino					

85 ±10 g/m² (DIN EN 1849-2)

Rullan pituus				

20 tai 50 m

Rullan leveys				

1,5 tai 3 m

JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT

CONTEGA SOLIDO SL
Liitosnauha kivirakenteisiin

TESCON No.1 ja TESCON VANA
Tiivistysteipit

TIIVISTALO - Tuotekortit

ORCON F
Tiivistysliima karkeille pinnoille
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INTELLO Plus
Kosteutta ohjaava ilmatiivis höyrynsulkukangas

TUOTEKUVAUS
Kosteutta ohjaava pro clima INTELLO Plus on lasikuituverkolla vahvistettu höyrynsulku, jolla saadaan
aikaan erittäin tehokkaasti hengittävä rakenne. Se
toimii tiiviinä kosteussulkuna talvella, mutta päästää kesällä höyrynsulun pintaan tiivistyvän kosteuden lävitseen sisätiloihin.
Kosteutta ohjaavan höyrynsulkukankaan suorituskyky on höyrynsulkupaperiin verrattuna moninkertainen sekä talvella että kesällä. Se voi poistaa
vesihöyryä eristeestä sisätiloihin jopa 80 g / m2
vuorokaudessa.
INTELLO sopii käytettäväksi kaikkien yleisimpien
eristemateriaalien kanssa. Se sopii myös puhallusvillaeristeille.

KÄYTTÖKOHTEET

EDUT

✔✔ Kaikille eristetyypeille

✔✔ Kosteuden mukaan muuttuva diffuusiovastus

✔✔ Puurakenteiset yläpohjat

✔✔ Suuri diffuusiovastus talvella

✔✔ Puurakenteiset ulkoseinät

✔✔ Pieni diffuusiovastus kesällä

✔✔ Puurakenteiset tuulettuvat alapohjat

✔✔ Erittäin vahva rakenne
✔✔ Tiivistysteippi tarttuu pysyvästi
✔✔ Testattu yhteensopivaksi tiivistysteipin kanssa
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Höyrynsulun asentaminen
INTELLO höyrynsulkukankaat kiinnitetään runkorakenteeseen ja kattopaarteisiin nitomalla. Hakaset
asennetaan 10 - 15 cm:n välein. Jatkos- ja liitoskohdissa seuraava vuota limitetään 10 - 15 cm edellisen päälle. Limitysten saumat tiivistetään TESCON
No.1- tai TESCON Vana -tiivistysteipillä.
Rakennuksen päädyissä höyrynsulku jätetään
painumisvaran takia hieman mutkalle. Nurkissa
höyrynsulku laskostetaan ja laskostuksen saumat
tiivistetään TESCON No.1 -tiivistysteipillä tai ORCON
F -tiivistysliimalla.

Tiivistäminen välipohjapalkkeihin
Höyrynsulku leikataan välipohjapalkin kohdalta
noin 25 cm:n matkalta halki ja helmat pudotetaan
palkkien väliin. TESCON No.1 -tiivistysteippi liimataan palkin ja höyrynsulun liitoskohtaan. Välipohjapalkin alapuolella auki leikatut helmat liitetään
toisiinsa TESCON No.1- tai TESCON Vana -tiivistysteipillä.

Liitos kivirakenteisiin
Betonilattiaan liitettäessä ulkoseinän höyrynsulku
suositellaan asennettavaksi ennen lattian valamista. Höyrynsulun helma jätetään silloin lattiavalun
alle.
Muussa tapauksessa INTELLO -höyrynsulku liitetään
kivirakenteeseen CONTEGA SOLIDO SL -liitosnauhalla seuraavasti:
Kapeampi suojateippi poistetaan ja liitosnauha
kiinnitetään teippiraidastaan höyrynsulkuun. Toinen
suojapaperi poistetaan ja nauha kiinnitetään
kivirakenteeseen. Lopuksi nauha hierretään tiiviisti
alustaansa.

Työohjeet ovat ladattavissa myös internetosoitteesta www.tiivistalo.fi

TEKNISET TIEDOT
Höyrynsulkukalvo			

Polyeteeni kopolymeeri (PEC)

Pohjamateriaali			Polypropeeni (PP)
Väri					Valkoinen
Diffuusiovastusluku µ (H2O) 		

18.750 (DIN EN 1931)

Diffuusiovastus (sd H2O)		

7,50 ±0,25 m (DIN EN 1931)

Muuttuva diffuusiovastus (sd H2O)

0,25 m - yli 25 m (DIN EN ISO 12572)

Vetolujuus (pit. - lev.) 			

350 N / 5 cm - 290 N / 5 cm (DIN EN 12311-2)

Repäisylujuus (pit. - lev.) 		

240 N - 200 N (DIN EN 12310-1)

Venyvyys (pit. - lev.) 			

15 % - 15 % (DIN EN 12311-2)

Paloluokka 				

E (DIN EN 13501-1)

Lämmönkesto				

Pitkäaikaisesti -40 °C - +80 °C

Paksuus				

0,40 ±0,1 mm (DIN EN 1849-2)

Paino					

110 ±15 g/m² (DIN EN 1849-2)

Rullan pituus				

20 tai 50 m

Rullan leveys				

1,5 tai 3 m

JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT

CONTEGA SOLIDO SL
Liitosnauha kivirakenteisiin

TESCON No.1 ja TESCON VANA
Tiivistysteipit

TIIVISTALO - Tuotekortit

ORCON F
Tiivistysliima karkeille pinnoille
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