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Kiirliimiteip 
 
 
 
 
• Ilma eraldusribata kiirliimiteip  
• Õhukindlad liimliited vastavalt DIN 4108, SIA 180 ja ÖNorm 

B8110-2 nõuetele  
• Vuukide liimimiseks puitplaatide vahel. Sobib kasut amiseks 

ka aurutõkete ülekatte-liitekohtadel  
• Eralduspaberi eraldamine, kogumine ja käitlemine e i ole 

vajalik  
• Käsitsi rebitav  
• Aja kokkuhoid võrreldes eralduskihiga liimiteipid ega umbes 

60% 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kasutusala  
Kiirliimiteibiga pro clima RAPID 
CELL kindlustatakse õhutihedus 
vastavalt DIN 4108, SIA 180 ja 
ÖNorm B8110-2 nõuetele. Sobib 
puitplaatide ja aurutõkete 
liimimiseks sisetingimustes. 
 
Eripärad/eelised  
Liimiteibil ei ole eralduskihti. Selle 
eraldamine, kogumine ja 
käitlemine pole vajalik. Teipi 
rebitakse käega. Nii saavutatakse 
võrreldes eralduskihiga liimiteibiga 
kuni 60% tööaja kokkuhoid. 

Palun jälgige!  
Kasutage nurkliidetel, näiteks 
akendel, seintel või talaläbiviikudel 
ühendusliimiteipi pro clima 
TESCON PROFIL, toruläbiviikudel 
universaalset liimiteipi pro clima 
TESCON No.1 või TESCON VANA 
Palun jälgige kehtivat pro clima 
kasutusmaatriksit ja brošüüri „pro 
clima Systemi sisetihendid“ 
soovitusi. 

Tehnilised andmed  
Alus Armatuurvõrguga spetsiaalpaber 

Temperatuurikindlus pikaajaliselt alates –40 °C kun i +90 °C 

Töötlemistemperatuur alates –10 °C 

Värv roheline 

Rulli laius 5 cm 

Rulli pikkus 15 m / 30 m 

  

 
 
 
 
Materjal  
Liimikile koosneb 
vananemiskindlast, lahusti- ja 
pehmendusainevabast 
akrülaadist. Kombinatsioonis 
suure temperatuurikindlusega 
tagatakse liimliidete püsivus.  
 
 
 
 
 

pro clima süsteemikomponendid kindlaks ja õhutiheda ks liimimiseks:  
 

 

TESCON 
PROFIL 
Ühendustel 
akende, uste, 
läbiviikude ja 
nurkadega. 

 

TESCON No. 1 
Paanide 
ülekatte- 
liitekohtade 
liimimiseks. 

 

Kaabli-
/torumansett  
Kaablite ja 
torude kindlad 
läbiviigud. 

 

 
 
 
 
 
 
Võimalikud on muudatused, me teavitame teid meelsasti paigaldamise hetkel kehtivast oskusteabest. 
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Kiirliimiteip 
 
 

Töötlemine  
pro clima RAPID CELLi 
kasutatakse põkkliidete kiireks ja 
püsivaks liimimiseks 
puitplaatide, näiteks OSB või 

mitmekihiliste plaatide puhul 
sisetingimustes. RAPID CELL 
sobib ka ülekatte-liitekohtade 
liimimiseks kõikidel auru- 

tõketel ja õhutihenduspaanidel, 
mis on valmistatud PE-, PA-, 
PP- ja alumiiniumkilest või 
ehituspapist. 

Aluspinnad  Püsiva liite jaoks peavad 
aluspinnad olema 
kandevõimelised, kuivad, 
siledad, tolmu-, silikooni- ja 
rasvavabad. Puhastage 
aluspinnad saepurust 
(tolmuimejaga). Vajaduse korral 
pühkige tolm lapiga maha. 

Külmunud aluspindadel ei ole 
liimimine võimalik. Püsivalt 
õhukindlate liimliidete 
aluspinnad peavad sobima 
õhutihendusteipidega 
kasutamiseks. Parimad 
tulemused konstruktsiooni 
kaitseks  

saavutatakse kvaliteetsete 
aurutõkke- ja 
õhutihenduspaanidega ning 
puitplaatidega (näiteks OSB). 
Kahtluse korral tehke 
prooviliimimine. 

Töötlemine  Asetage RAPID CELL 
keskkohaga vuugile/ülekatte-
liitekohale, kerige lahti ja liimige 
järk-järgult ühtlaselt liidetavate 
aluspindadega kokku. Hõõruge 
liimiteip tugevasti kinni 
PRESSFIX-ga! Jälgige piisavat 
vastusurvet. Liimliidete 
lõpptugevus saavutatakse 24 
tunni jooksul. 

  

  T-kujulised liimliited  
Liimiteibi vaba ots peaks asuma 
läbiva teibi all. 

Ristliited  
Kiirliimiteibiga RAPID CELL 
saab püsivalt õhukindlalt liimida 
OSB-plaatide ristliiteid. 

 Liimliiteid ei tohi ettekavatsetult 
koormata tõmbepingetega, 
vajaduse korral kindlustage 
laudraketisega.. 
Palun jälgige kehtivat pro clima 
kasutusmaatriksit ja brošüüri 
„pro clima Systemi sisetihendid“ 
soovitusi. 

  

  Ühendusliim RAPIC CELLi 
peal  
pro clima ORCON F ja ECO 
COLL ei nakku kiirliimiteibiga. 
Kasutage siirdeliimiteipi, näiteks 
UNI TAPE risti RAPID CELLiga. 

Ühendused  
Kasutage nurkliidetel, näiteks 
akendel, seintel või 
talaläbiviikudel ühendusliimiteipi 
pro clima TESCON PROFIL, 
toruläbiviikudel pro clima 
õhutihendusmansetti või 
universaalset liimiteipi pro clima 
TESCON No. 1 või TESCON 
VANA. 
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Ametlik maaletooja: 

Tervemaja OÜ 

Sepa 19C, Tartu 

tel +372 7405 509 

faks +372 7341 709 

e-post tervemaja@tervemaja.ee 


