
Schadsto�geprüft nach:

TESCON PROFIL

TESCON PROFIL on ilmatiivis kulmaliitosteippi. Siinä 
on kahteen osaan leikattu suojapaperi, mikä 
helpottaa teipin asentamista rakenteiden sisä- ja 
ulkonurkkiin.

TESCON PROFIL soveltuu erinomaisesti esimerkiksi 
jo asennettujen ikkunoiden ja ovien karmien 
tiivistämiseen ympäröiviin rakenteisiin. Se sopii 
myös läpivientipalkkien tiivistämiseen pro clima 
-höyrynsulkuihin, -tuulensuojakankaisiin ja 
-aluskatteisiin.

Sileisiin mineraalipintoihin ja huokoisiin 
puukuitulevyihin asennettaessa teipin vastepinta 
on alustettava Tescon Primer -pohjustusaineella.

Tiivistysteipissä on vesitiivis akrylaattiliima. Teippi 
soveltuu myös ulkokäyttöön.

TUOTEKUVAUS

Tiivistysteippi asennetuille ikkunoille ja rakenteiden sisä- ja ulko nurkkiin

KÄYTTÖKOHTEETEDUT

 ✔ Asennettujen ikkunoiden ja ovien karmit

 ✔ Höyrynsulun ja tuulensuojan läpiviennit

 ✔ Kaikki pro clima -kankaat

 ✔ Kipsi- ja rakennuslevyt

 ✔ Puukuitulevyt

 ✔ Sileät betoni- ja tasoitepinnat

 ✔ Maalatut pinnat

 ✔ Muovi- ja metallipinnat

 ✔ Rakennusmateriaalien päästöluokka M1

 ✔ Kaksiosainen suojapaperi

 ✔ Helppo asentaa sisä- ja ulkonurkkiin

 ✔ Vedenkestävä liima

 ✔ Säänkesto 6 kk

 ✔ Vähäpäästöinen 

 ✔ Ylitasoitettavissa

 ✔ Sopii myös ulkokäyttöön



Suojapaperin jako (mm)

30 / 30

Pituus (m)

30

Leveys (mm)

60

EAN

4026639122452 

Tuote nro

12245

Kpl / ltk

20

Pintamateriaali    Polypropyleenikudos (PP)

Suojapaperi    Silikonoitu paperi

Liima     Vedenkestävä akrylaattiliima 

Väri      Vaalean sininen 

Säänkesto     6 kk suojaamattomana

Työskentelylämpötila    Alkaen -10 °C (suosit. +10 °C)

Lämpötilankesto    Pitkäaikaisesti -40 °C - +90 °C

Nauhan paksuus    0,5 mm 

Säilytys     Viileässä ja kuivassa

Tartuntapintojen vähimmäisleveydet Höylätty puu 10 mm, muut pinnat 30 mm.

TEKNISET TIEDOT

TIIVISTYSTEIPIN ASENTAMINEN

Puun ja betonin lämpötilojen pitää olla vähintään 
+10 °C, jotta liima tarttuisi pysyvästi.

Katso tartuntapintojen vähimmäisleveydet 
alla olevasta taulukosta. Testipalan liimaus on 
suositeltavaa, jos alustan sopivuus aiheuttaa 
epävarmuutta.

Alustan kunnostaminen

Tiivistysteipin vastepinnat puhdistetaan tartuntaa 
heikentävistä aineista. Irtonaiset ja huonosti 
alustassa kiinni olevat kerrokset poistetaan ja 
lopuksi pinnat imuroidaan puhtaaksi. Suuremmat 
kolot tasoitetaan. Huonosti tarttuvat alustat 
pohjustetaan ennen liitosnauhan kiinnittämistä.

Ikkuna-aukkojen tiivistäminen

Teipistä leikataan hieman karmin sivua pitempiä 
paloja. Toinen suojapaperi poistetaan teipin 
reunasta ja teippi kiinnitetään liimapinnastaan 
ikkunan karmiin. Jäljellä oleva suojapaperi 
poistetaan ja teippi kiinnitetään rakenteeseen. 

Lopuksi teippi hierretään käsin tai lastalla kiinni 
alustaansa. 

Rakenteen nurkissa ilmatiiveys varmistetaan 
TESCON INCAV -nurkkaliitoskappaleella tai 
AEROSANA VISCONN -tiivistyspinnoitteella.

Läpivientipalkkien tiivistäminen

Teipistä leikataan palkin sivua pitempiä paloja 
niin, että palkin kylkiin kiinnitettäessä palat yltävät 
toistensa yli ristiin. Toinen suojapaperi poistetaan 
ja teippi kiinnitetään seinään palkin juureen. Palkin 
kulman yli menevä osa leikataan palkkia pitkin 
halki ja teipin kulma painetaan kiinni seinään. 
Jäljellä oleva suojapaperit poistetaan ja teippi 
kiinnitetään palkin kylkeen. Sama toistetaan kaikilla 
sivuilla. 

Palkin kulmissa ilmatiiveys varmistetaan TESCON 
INVEX -nurkkaliitoskappaleella tai AEROSANA 
VISCONN -tiivistyspinnoitteella.

Työohjeet ovat ladattavissa myös 
internetosoitteesta  www.tiivistalo.fi 

JÄRJESTELMÄKOMPONENTIT

TESCON JK
Pohjustusaine

AEROSANA VISCONN
Siveltävä tiivistyspinnoite

TESCON INCAV
Liitoskappale sisänurkkiin

TESCON INVEX
Liitoskappale ulkonurkkiin


