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30 kpl  4026639016188 14,5 x 14,5 cm10725

5 kpl  4026639016195 14,5 x 14,5 cm10724

Kpl / laatikkoEAN-koodi Laipan kokoTuotenumero

Höyrynsulun läpivientikaulus yhdelle MMJ-kaapelille

Keskellä EPDM-kumitiiviste
Ympärilla TESCON Vana -teippi 
Pysyvyystestattu Akrylat Solid -liima
Kaapelia voi liikuttaa edestakaisin
Lämpötilankesto -40°C ... +120°C

•
•
•
•
•

KAFLEX MONO

30 kpl  14,5 x 14,5 cm402663901607210727

5 kpl  14,5 x 14,5 cm402663901617110726

Kpl / laatikkoLaipan kokoEAN-koodiTuotenumero

Höyrynsulun läpivientikaulus kahdelle MMJ-kaapelille

Keskellä EPDM-kumitiiviste
Ympärilla TESCON Vana -teippi 
Pysyvyystestattu Akrylat Solid -liima
Kaapelia voi liikuttaa edestakaisin
Lämpötilankesto -40°C ... +120°C

•
•
•
•
•

KAFLEX DUO

20 kpl  14,0 x 14,0 cm402663901610210729

2 kpl  14,0 x 14,0 cm402663901609610728

Kpl / laatikkoLaipan kokoEAN-koodiTuotenumero

Höyrynsulun läpivientikaulus 1 - 16:lle MMJ-kaapelille

EPDM-kumia
Mukana TESCON-kiinnitysteipit
Teipissä pysyvyystestattu Akrylat Solid -liima
Pakkauksessa mukana malli ja työkalu reikien tekoon
Lämpötilankesto -40°C ... +120°C

•
•
•
•
•

KAFLEX MULTI
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20 kpl  14,0 x 14,0 cm402663912943712943

5 kpl  14,0 x 14,0 cm402663912942012942

Kpl / laatikkoLaipan kokoEAN-koodiTuotenumero

Halkaistu laippa asennettujen kaapeleiden tiivistämiseen

TESCON Vana -teippi
Pysyvyystestattu Akrylat Solid -liima
Venyvä pintamateriaali
Nopea asentaa
Lämpötilankesto -40°C ... +90°C

•
•
•
•
•

KAFLEX POST

20 kpl  402663911942111942

5 kpl  402663911751911751

Kpl / laatikkoEAN-koodiTuotenumero

Höyrynsulun läpivientirasia kolmelle sähkörasialle

Stanssatut kaapelien sisääntulopaikat
Rasioita voi liittää yhteen myös isommille ryhmille
Kiinnitetään TESCON-teipillä höyrynsulkuun
Pakkaus ei sisällä kiinnitysteippejä
Lämpötilankesto -10°C ... +80°C

•
•
•
•
•

INSTAABOX ASENNUSRASIA

26,0 x 13,0 cm

26,0 x 13,0 cm

Rasian sisämitta

11,0 mm  100 kpl 16 / 402663912946812946

11,0 mm  20 kpl 16 / 402663912945112945

15,0 mm  100 kpl 20 / 402663912948212948

15,0 mm  20 kpl 20 / 402663912947512947

19,5 mm  100 kpl 25 / 402663912950512950

19,5 mm  20 kpl 25 / 402663912949912949

25,0 mm  100 kpl 32 / 402663912952912952

25,0 mm  20 kpl 32 / 402663912951212951

31,5 mm  100 kpl 40 / 402663912954312954

31,5 mm  20 kpl 40 / 402663912953612953

Kpl / laatikkoEAN-koodiTuotenumero Mitat (ulko / sisä)

Tulppa 16 - 40 mm paksujen asennusputkien päiden tiivistämiseen

STOPPA TIIVISTYSTULPPA
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30 kpl  14,5 x 14,5 cm402663901641610731

5 kpl  14,5 x 14,5 cm402663901639310730

Kpl / laatikkoLaipan kokoEAN-koodiTuotenumero

Höyrynsulun läpivientikaulus yhdelle 15 - 30 mm:n putkelle

Keskellä EPDM-kumitiiviste
Ympärilla TESCON Vana -teippi 
Pysyvyystestattu Akrylat Solid -liima
Putkea voi liikuttaa edestakaisin
Lämpötilankesto -40°C ... +120°C

•
•
•
•
•

ROFLEX 20

2 kpl  20,0 x 20,0 cm402663912936912936

Kpl / laatikkoLaipan kokoEAN-koodiTuotenumero

Höyrynsulun läpivientikaulus yhdeksälle 15 - 30 mm:n putkelle

EPDM-kumia
Mukana TESCON-kiinnitysteipit
Teipissä pysyvyystestattu Akrylat Solid -liima
Pakkauksessa mukana malli ja työkalu reikien tekoon
Lämpötilankesto -40°C ... +120°C

•
•

•
•
•

ROFLEX 20 MULTI

20 kpl  14,0 x 14,0 cm402663914167514167

Kpl / laatikkoLaipan kokoEAN-koodiTuotenumero

Höyrynsulun läpivientikaulus yhdelle 30 - 50 mm:n putkelle

EPDM-kumia
2 kpl:n pakkauksessa mukana TESCON-kiinnitysteipit
Teipissä pysyvyystestattu Akrylat Solid -liima
Putkea voi liikuttaa edestakaisin
Lämpötilankesto -40°C ... +120°C

•
•
•
•
•

ROFLEX 30
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20 kpl  14,0 x 14,0 cm402663901644710733

2 kpl  14,0 x 14,0 cm402663901643010732

Kpl / laatikkoLaipan kokoEAN-koodiTuotenumero

Höyrynsulun läpivientikaulus 50 - 90 mm:n putkelle

EPDM-kumia
2 kpl:n pakkauksessa mukana TESCON-kiinnitysteipit
Teipissä pysyvyystestattu Akrylat Solid -liima
Putkea voi liikuttaa edestakaisin
Lämpötilankesto -40°C ... +120°C

•
•
•
•
•

ROFLEX 50

irtokappale  

20,0 x 20,0 cm

402663901646110735

5 kpl  

20,0 x 20,0 cm

643004562003310535

Kpl / laatikkoLaipan kokoEAN-koodiTuotenumero

Höyrynsulun läpivientikaulus 90 - 125 mm:n putkelle

EPDM-kumia
Kiinnitetään TESCON-tiivistysteipillä, pakkaus ei sisällä teippejä
Putkea voi liikuttaa edestakaisin
5 kpl:n pakkauksessa tai irtokappaleina 100 kpl:n laatikossa
Lämpötilankesto -40°C ... +120°C

•
•
•
•
•

ROFLEX 100

irtokappale  

25,0 x 25,0 cm

402663901648510737

3 kpl  

25,0 x 25,0 cm

643004562004010532

Kpl / laatikkoLaipan kokoEAN-koodiTuotenumero

Höyrynsulun läpivientikaulus 125 - 175 mm:n putkelle

EPDM-kumia
Kiinnitetään TESCON-tiivistysteipillä, pakkaus ei sisällä teippejä
3 kpl:n pakkauksessa tai irtokappaleina 100 kpl:n laatikossa
Putkea voi liikuttaa edestakaisin
Lämpötilankesto -40°C ... +120°C

•
•
•
•
•

ROFLEX 150
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20 kpl  30,0 x 30,0 cm402663901650810740

2 kpl  30,0 x 30,0 cm402663901649210738

irtokappale  30,0 x 30,0 cm643004562005710744

Kpl / laatikkoLaipan kokoEAN-koodiTuotenumero

Höyrynsulun läpivientikaulus 170 - 220 mm:n putkelle

EPDM-kumia
2 kpl:n pakkauksessa mukana TESCON-kiinnitysteipit
Teipissä pysyvyystestattu Akrylat Solid -liima
Putkea voi liikuttaa edestakaisin
Lämpötilankesto -40°C ... +120°C

•
•
•
•
•

ROFLEX 200

2 kpl  45,0 x 45,0 cm4026639128832412832

Kpl / laatikkoLaipan kokoEAN-koodiTuotenumero

Höyrynsulun läpivientikaulus 220 - 270 mm:n putkelle

EPDM-kumia
Mukana TESCON-kiinnitysteipit
Teipissä pysyvyystestattu Akrylat Solid -liima
Putkea voi liikuttaa edestakaisin
Lämpötilankesto -40°C ... +120°C

•
•
•
•
•

ROFLEX 250

2 kpl  50,0 x 50,0 cm402663912842312842

Kpl / laatikkoLaipan kokoEAN-koodiTuotenumero

Höyrynsulun läpivientikaulus 270 - 320 mm:n putkelle

EPDM-kumia
Mukana TESCON-kiinnitysteipit
Teipissä pysyvyystestattu Akrylat Solid -liima
Putkea voi liikuttaa edestakaisin
Lämpötilankesto -40°C ... +120°C

•
•
•
•
•

ROFLEX 300
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10 kpl  20,0  x 20,0  cm40266392113611AR01136

2 kpl  20,0 x 20,0  cm40266392095421AR00954

Kpl / laatikkoLaipan kokoEAN-koodiTuotenumero

Höyrynsulun läpivientikaulus 50 - 80 mm:n putkelle

Erittäin ohut. Voidaan peittää tasoitteella
EPDM-kuminen kaulus
Valmis liimapinta, pysyvyystestattu Akrylat Solid -liima
Putkea voi liikuttaa edestakaisin
Lämpötilankesto -40°C ... +120°C

•
•
•
•
•

ROFLEX SOLIDO 50

10 kpl  25,0 x 25,0 cm40266392113851AR01138

2 kpl  25,0 x 25,0 cm40266392113781AR01137

Kpl / laatikkoLaipan kokoEAN-koodiTuotenumero

Höyrynsulun läpivientikaulus 90 - 125 mm:n putkelle

Erittäin ohut. Voidaan peittää tasoitteella
EPDM-kuminen kaulus
Valmis liimapinta, pysyvyystestattu Akrylat Solid -liima
Putkea voi liikuttaa edestakaisin
Lämpötilankesto -40°C ... +120°C

•
•
•
•
•

ROFLEX SOLIDO 100

10 kpl  29,6 x 29,6 cm40266392114081AR01140

2 kpl  29,6 x 29,6 cm40266392113921AR01139

Kpl / laatikkoLaipan kokoEAN-koodiTuotenumero

Höyrynsulun läpivientikaulus 130 - 170 mm:n putkelle

Erittäin ohut. Voidaan peittää tasoitteella
EPDM-kuminen kaulus
Valmis liimapinta, pysyvyystestattu Akrylat Solid -liima
Putkea voi liikuttaa edestakaisin
Lämpötilankesto -40°C ... +120°C

•
•
•
•
•

ROFLEX SOLIDO 150
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10 kpl  34,6 x 34,6 cm40266392114221AR01142

2 kpl  34,6 x 34,6 cm40266392114151AR01141

Kpl / laatikkoLaipan kokoEAN-koodiTuotenumero

Höyrynsulun läpivientikaulus 180 - 220 mm:n putkelle

Erittäin ohut. Voidaan peittää tasoitteella
EPDM-kuminen kaulus
Valmis liimapinta, pysyvyystestattu Akrylat Solid -liima
Putkea voi liikuttaa edestakaisin
Lämpötilankesto -40°C ... +120°C

•
•
•
•
•

ROFLEX SOLIDO 200

100 mm  10 m  3402663914344014344

60 mm 10 m 5402663914343314343

Kpl / laatikkoPituusLeveysEAN-koodiTuotenumero

Vesitiivis butyylinauha esim. viemäriputken ja lattian rajaan

Kaiken kokoisille putkille
Erittäin venyvä materiaali
Venytyksen jälkeinen palautumien vähäistä
Tarttuu myös mineraalisille pinnoille
Ei sisällä haitallisia haihtuvia yhdisteitä
Lämpötilankesto -20°C ... +80°C

•
•
•
•
•
•

EXTOSEAL MAGOV

1 kpl  56,0 x 38,0 cm402663914223814223

Kpl / laatikkoLaipan kokoEAN-koodiTuotenumero

Liimattava aluskatteen läpivientikaulus 100 - 120 mm: n putkille

Vesitiivis, läpäisee vesihöyryä
Kauluksen voi leikata sopivaan kokoon
EPDM-kuminen kaulus
Valmis liimapinta, pysyvyystestattu Akrylat Solid -liima
Putkea voi liikuttaa edestakaisin
Lämpötilankesto -40°C ... +120°C

•
•
•
•
•
•

ROFLEX EXTO
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25 m 12 kpl402663914364814364 50 mm

Pituus Kpl / laatikkoEAN-koodiTuotenumero Leveys

Tiivistysteippi muovisille höyrynsuluille

Tarttuu hyvin ja pysyvästi 
PE-muovit, metallit, höylätty puu, betoni ja alumiinipaperi
Tarttuu hyvin myös IV- ja viemäriputkiin
Työskentelylämpötila alkaen -10 °C
Lämpötilankesto -40°C ... +90 °C

•
•
•
•
•

TESCON POWER

30 m  8 kpl  150 mm 402663911584311584

30 m  20 kpl  60 mm 402663901658410684

30 m 24 kpl402663911922311922 50 mm

Pituus Kpl / laatikkoEAN-koodiTuotenumero Leveys

Venyvä yleistiivistysteippi kaikille tavallisille alustoille

Metallit, höylätty puu, betoni, puukuitulevy
Alumiinipaperi, PE-muovit, tekniset tuulensuojakankaat
Pysyvyystestattu Akrylat Solid -liima
Teipin päälle voi maalata tai tasoittaa
Työskentelylämpötila alkaen -10 °C
Lämpötilankesto -40°C ... +90 °C

•
•
•
•
•
•

TESCON No. 1

30 m  1 kpl 200 mm 402663912913013491

30 m  2 kpl 150 mm 402663912913011251

30 m  2 kpl 100 mm 402663912913015076

30 m  4 kpl   75 mm 402663901668311250

30 m 20 kpl402663901671311249 60 mm

Pituus Kpl / laatikkoEAN-koodiTuotenumero Leveys

Venymätön yleistiivistysteippi tuulensuojalevyille ja -kankaille

Pysyvyystestattu Akrylat Solid -liima
Tarttuu PE-muoveihin, metalleihin, höylättyyn puuhun, betoniin ja alumiinipaperiin
Työskentelylämpötila alkaen -10 °C, lämpötilankesto -40°C ... +90 °C

•
•
•

TESCON VANA
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Valkoinen  0,5 - 1,0  kg/m2 110,0 ltr 40266391483391AR01740

Sininen 0,5 - 1,0  kg/m2 110,0 ltr 4026639148751AR01106

Kpl / laatikkoMenekkiTilavuusVäriEAN-koodiTuotenumero

Joustava tiivistyspinnoite ilmavuotojen tiivistämiseen

Valmista levitettäväksi korkeapaineruiskulla, pensselillä tai telalla
Kosteuden mukaan muuttuva diffuusiovastus
Tarttuu kaikkiin tavallisimpiin pintoihin
M1-päästöluokiteltu. Ei haitallisia haihtuvia yhdisteitä
Lämpötilankesto -40°C ... +90°C
Sininen tuote muuttuu kuivuttuaan mustaksi

•
•
•
•
•
•

AEROSANA VISCONN

Sininen 0,5 - 1,0  kg/m2 15,0 ltr 40266392167791AR01677

Kpl / laatikkoMenekkiTilavuusVäriEAN-koodiTuotenumero

Kuituvahvistettu tiivistyspinnoite ilmavuotojen tiivistämiseen

Valmista levitettäväksi pensselillä tai telalla
Peittää jopa 20 mm leveät raot ja halkeamat
Kosteuden mukaan muuttuva diffuusiovastus
Tarttuu kaikkiin tavallisimpiin pintoihin
M1-päästöluokiteltu. Ei haitallisia haihtuvia yhdisteitä
Lämpötilankesto -40°C ... +90°C
Sininen tuote muuttuu kuivuttuaan mustaksi 

•
•
•
•
•
•
•

AEROSANA VISCONN FIBRE

Valkoinen 25 m 15 cm 2402663914957214957

Kpl / laatikkoLeveysPituusVäriEAN-koodiTuotenumero

Kuitukangas Aerosana Visconn -pinnoitteiden vahvistamiseen

Erittäin luja ja pitkäaikaisesti ilmatiivis liitos
Vetorasitukselle alttiit rakenteiden liitokset
Leveät raot ja halkeamat
Asennetaan pinnoitekerrosten väliin 

•
•
•
•

AEROSANA FLEECE
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TESCON PRIMER RP

Pakkasen kestävä pohjustusaine tiivistysteipeille ja liitosnauhoille

Työskentelylämpötila alkaen -10°C
Voi käyttää myös hieman kosteilla alustoilla
Ei vaadi kuivumisaikaa huokoisilla alustoilla
Ei sisällä liuotinaineita eikä muita haitallisia yhdisteitä
Erinomainen pohjuste kaikille Pro Clima -liitosnauhoille ja -teipeille
Lämpötilankesto -40°C ... +90°C

•
•
•
•
•
•

6 kpl  4026639114495 n. 33 m (100 mm leveä nauha)1,0 ltr11449

4 kpl  4026639114303 n. 80 m (100 mm leveä nauha)2,5 ltr11430

6 kpl  4026639114273 n. 25 m (100 mm leveä nauha)0,75 ltr11427

Kpl / laatikkoEAN-koodi RiittoisuusTilavuusTuotenumero

TESCON SPRIMER

Suihkutettava pohjustusaine tiivistysteipeille ja liitosnauhoille

Työskentelylämpötila alkaen -5°C
Voi käyttää myös hieman kosteilla alustoilla
Ei vaadi kuivumisaikaa huokoisilla alustoilla
Ei sisällä liuotinaineita eikä muita haitallisia yhdisteitä
Erinomainen pohjuste kaikille Pro Clima -liitosnauhoille ja -teipeille
Lämpötilankesto -40°C ... +90°C

•
•
•
•
•
•

12 kpl  4026639211149 n. 12 m (100 mm leveä nauha)0,4 ltr21114

6 kpl  4026639210500 n. 23 m (100 mm leveä nauha)0,75 ltr21050

Kpl / laatikkoEAN-koodi RiittoisuusTilavuusTuotenumero

6 kpl  4026639016157 n. 25 m (100 mm leveä nauha)0,75 ltr10079

Kpl / laatikkoEAN-koodi RiittoisuusTilavuusTuotenumero

Pohjustusaine tiivistysteipeille ja liitosnauhoille

Työskentelylämpötila alkaen +5°C
Voi käyttää myös hieman kosteilla alustoilla
Ei vaadi kuivumisaikaa huokoisilla alustoilla
Ei sisällä liuotinaineita eikä muita haitallisia yhdisteitä
Erinomainen pohjuste kaikille Pro Clima -liitosnauhoille ja -teipeille
Lämpötilankesto -40°C ... +90°C

•
•
•
•
•
•

TESCON PRIMER AC



TIIVISTYSJÄRJESTELMÄT RAKENTAMISEEN

Rakennusmateriaaleista riippumatta asuin-

rakennuksen vaipan ilmatiiveys on ehdoton 

edellytys sille, ettei talviaikainen kosteus pää-

se sisäilmasta rakenteisiin. 

Tiivis rakenne saadaan aikaan vain tiivistä-

mällä rakennuksen vaippaan tehtävät reiät 

jo asennusvaiheessa tarkoitukseen sopivilla 

tuotteilla. 

Tiivistysjärjestelmässämme käytetään aino-

astaan pitkäaikaisesti pysyvyystestattuja Pro 

Clima -tuotteita. Tuotteet ovat VOC-päästötes-

tattuja ISO 16000 -standardin mukaisesti. Ne 

ovat yhteensopivia keskenään ja ohjeiden 

mukaisten rakennusmateriaalien kanssa.

MYYNTI:
TIIVISTALO
0207 439 670
myynti@tiivistalo.fi 

TUOTETUKI:
TIIVISTALO
www.tiivistalo.fi
0207 439 675
info@tiivistalo.fi

MAAHANTUOJA:
Redi-Yhtiöt Oy
Yrittäjäntie 24
01800 KLAUKKALA

©
 T

IIV
IS

TA
LO

 1
0/

20
18


