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KASUTUSVALDKOND:

Täies ulatuses kleepuv ja ülekrohvitav ühendusteip CONTEGA SOLIDO EXO-D tagab väljastpoolt 
akende ning uste tuulekindla ja veeauru difusiooni mittetakistava liimliite külgnevate puit- ja 
mineraalsete materjalidega, nt betooni ja müüritisega. Fliisipoolel olev integreeritud liimiriba 
võimaldab lihtsat liimühendust akende ja ustega. Kinnikleebitud vuuk on kohe tuulekindel ja 
ühenduskoht koormatav. Fliisi võib meie töötlemisjuhendi järgi lihtsalt üle krohvida.

Täies ulatuses kleepuv, vuuk on kohe tuulekindel, kaldvihmale vastupidav ja   
 ühenduskoht on koormatav

Modi#tseeritud veekindel liimaine SOLID tagab äärmiselt tugeva liimühenduse ka  
 mineraalsetel aluspindadel

Ülekrohvitav

Fliisipoolel olev integreeritud liimiriba võimaldab lihtsat liimühendust akende  
 ja ustega

Lihtne töödelda

EELISED:

TEHNILISED ANDMED:
Aines

Alusmaterjal alusmaterjal PP-fliis, PP-kopolümeerist spetsiaalmembraan

Liimaine modifitseeritud veekindel liim SOLID / spetsiaalne akrülaatliim

Eralduskiht 1- või 2-osaline, silikoonitud PE-kile

Omadus Standard/tehnilised eeskirjad Väärtus

Värvus must

s
d
-väärtus DIN EN 1931 0,7 m

Ilmastikukindlus 3 kuud

Veesammas DIN EN 20811 > 2500 mm

Ülekrohvitav jah

Töötlemistemperatuur alates –10 °C

Temperatuurikindlus vastupidav –40 °C kuni +90 °C

Ladustamine jahedas ja kuivas keskkonnas

TARNE VIISID:
Art. Nr. GTIN Pikkus Laius Kaal Pakendis tk Pakendeid kaubaalusel

16135 4026639161352 30 m 80 mm 7,7 kg 8 36

16136 4026639161369 30 m 100 mm 9,6 kg 8 36

ALUSPINNAD:

Enne liimimist tuleb aluspinnad harjaga puhtaks pühkida, lapiga pesta või suruõhuga puhastada. Vajaduse korral tasandage seguga eba-
tasased mineraalsed aluspinnad. Külmunud aluspindadele ei saa liimida. Liimitavatel materjalidel ei tohi olla nakkumist takistavaid aineid 
(nt rasva või silikooni). Aluspinnad peavad olema piisavalt kuivad ja kandevõimelised. Püsiv liimühendus on tagatud kõikide pro clima välis-
paanide, muude aluskatte-/aluskinnituspaande ja tuuletõkkepaanidega (näiteks PE- ja PET-paanidega).
Liimühendusi on võimalik teha hööveldatud ja lakitud puidul, kõvadel sünteesmaterjalidel, kõvadel puitmaterjalist plaatidel (puitkiud-, 
OSB-, BFU-plaadid) ning mineraalsetel aluspindadel, nagu betoon ja müüritis. Konstruktsiooni kindluse seisukohast saavutatakse parimad 
tulemused väga kvaliteetsete aluspindade kasutamisel. Aluspinna sobivust tuleb oma vastutusel kontrollida, vajaduse korral on soovitatav 
teha proovikleepimised. Mittekandvatel aluspindadel on soovitatav teha eeltöötlus vahendiga TESCON PRIMER RP.

UUS

Täies ulatuses liimuv aknaühendusteip välistingimustes 
kasutamiseks, millel on #iisipoolel lisaliimiriba
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Liimühendused ei tohi alluda tõmbekoormustele. Hõõruge teibid kindlasti tugevasti kinni. Kontrollige, kas on olemas piisav vastusurve. 

Hoovihma- ja tuulekindlaid liimühendusi on võimalik saavutada ainult siis, kui ühendusteip paigaldatakse katkematult ning voltideta.

RAAMTINGIMUSED

PAIGALDUSJUHISED

SÜSTEEMI KUULUVAD 
TOOTED

1. situatsioon Paigaldamine enne akna paigaldamist 2. situatsioon Paigaldamine pärast akna paigaldamist

Kleepimine aknaraami küljele
Tõmmake trükikirjaga poolelt üksik eralduskileriba ära,
pange teip akanraami küljele ja kleepige järk-järgult
kinni. Seejuures peab teibi trükikirjaga külg jääma akna
poole (pealepoole).

Kleepimine aknaraamile
Tõmmake kitsas eraldusriba membraanipoolelt (trükikirja-
ta pool) ligikaudu 5–10 cm ulatuses ära. Alustage 
liimimist aknaraami nurgapiirkonnast. Pange teip esmalt 
u 2 cm ulatuses aknaraami horisontaalsele osale ja 
kleepige kleepriba raami külge. Viige teip ümber raami 
nurga ja kleepige raami vertikaalse osa külge. Seejuures 
eemaldage järk-järgult eralduskile.

Nurga moodustamine
Jätke CONTEGA SOLIDO EXO-D nurgas ligikaudu 2 cm
ulatuses (vuugi nurgadiagonaali pikkuse) üle ja kleepige
seal nurgavoldina. Kleepimine aknapõsele venimisvoldiga

Eemaldage teine (lai) eralduskileriba ja kleepige teip
järk-järgult aknapõsele. Alustage aknapõsele kleepimist
nurgapiirkonnas. Moodustage seejuures venimisvolt, mis
kompenseerib ehitusdetailide võimalikku liikumist.

CONTEGA SOLIDO EXO-D aknapõsele kleepimine
ja kinnihõõrumine
Eemaldage membraanipoolelt (trükikirjata pool) 
eralduskileriba ja kleepige teip järk-järgult aknapõsele.
Moodustage seejuures venimisvolt, mis kompenseerib 
ehitusdetailide võimalikku liikumist. Hõõruge teip 
kindlasti tugevasti kinni näiteks pro clima kinnisurumise
abivahendiga PRESSFIX. 
Paigaldage aknalaud (EXTOSEAL ENCORS)

Nurga ülekleepimine ja akna ümbertringi kleepimine
Kleepige samamoodi kogu aken (aknaraam ja aknapõsk). 
Jälgige, et nurgad saaksid üle kleebitud vähemalt 2 cm 
ülekattega. Liimühendus peab kogu ulatuses olema 
tuultpidav ja hoovihmakindel.

CONTEGA SOLIDO SL-D

Lisaliimiribaga 

aknaühendusteip 

sisetingimustes 

kasutamiseks

EXTOSEAL ENCORS

Vett ärajuhtiv tugeva
kleepumisvõimega 
ühendusteip

ORCON F

Ühendamiseks külgnevate
ehitusdetailidega


