
katused ja seinad
Usaldusväärsed

Tootesarja pro clima SOLITEX katuse alus- ja aluskattepaanid 

ning seina tuuletõkkepaanid

SOLITEX: veeauru läbilaskev, rebenemiskindel, hoovihmakindel



Kaheksat õhutõkkesüsteemi on testitud sihtasutuses Stiftung Warentest, 

väljaanne 4/2012 

Testivõitja on süsteem INTELLO PLUS

100 a
ast

at

KINNITUS
pro climaga püsivalt õhukindel!Kontrollitud kogu kasutusea ulatuses

Ranged pikendatud katsed on kinnitanud teipide TESCON VANA, UNI TAPE ja TESCON No.1 vastavust standardites DIN 4108-7, SIA 180 

ja OENORM B 8110-2 kehtestatud püsiva õhutiheduse nõuetele. Auru- ja õhutõkkematerjalide ning õhukindlate puitplaatide teipimine 

pro clima teipidega on tõestatud ajas kestvatena ja turvalistena.

Kontrolltest kinnitab 100 aastat töökindlustSõltumatult heaks kiidetud
Miinimumnõuded tunduvalt ületatud

aast
at

Soojusisolatsioon ja õhukindlus peavad toimima üle 50 aasta 
Standarditele DIN 4108-7, SIA 180 või OENORM B 8110-2 vastavate isolatsiooniteipide eluiga peab olema 50 kuni 100 aastat – 

see on soojusisolatsiooni konstruktsiooni oodatav eluiga, mille jooksul peab olema tagatud kaitse konvektiivsest niiskusest 

tulenevate kahjustuste eest.Eespool nimetatud ajavahemik on kooskõlas tegelikkusega, sest praegu optimeeritakse 50., 60. ja 70. aastatest pärit 

konstruktsioonide õhukindlust ning vahetatakse välja soojusisolatsioone või viiakse neid kooskõlla tänapäeval kehtivate 

nõuetega.

00 a
ast

a
Juba 17 aastat võib tähendada püsivustGH Kasselis läbi viidud uurimisprojekti „Õhutõkkekihtide liimipõhise ühendustehnika kvaliteedikindlustus“ raames töötati 

välja meetod kleeplindiühenduste vananemise kiirendamiseks. See näeb ette, et kleeplintidel peab olema pärast 120 päeva 

(võrdub tavatingimustes 17 aastaga) pikkust hoidmist kõrgendatud temperatuuril ja niiskusel (65 °C ja 80% suhtelist õhuni-

iskust) ettenähtud miinimumtõmbetugevus. Kui see on olemas, võib teibi lugeda püsivaks.

100 a
pro clima teibid läbisid edukalt 100-aasta testiÕhukindlate liimühenduste püsivuse kontrollimiseks läbisid ka pro clima kleeplindid TESCON VANA, UNI TAPE ja TESCON No.1 

GH Kasselis kiirendatud vananemise katse eespool kirjeldatud tingimustes. Katseaega pikendati 120 päevalt 700 päevale, mis 

vastab 100 aastale tavatingimustes. Kolm pro clima teipi läbisid edukalt ka pikendatud katseperioodi.

pro clima peale võib kindel olla

100
aastat 

g-value 1,25 - >125 MNs/g
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Kõikidele nõuetele vastav sobiv süsteem

Sarja SOLITEX MENTO Familie
Süsteem 3- või 4-kihilistest veeauru suure läbilaskvusega 
aluskattepaanidest.

Süsteem SOLITEX FRONTA WA
SOLITEX FRONTA QUATTRO
Eriti tugevast PP-liisist valmistatud veeauru suure läbilaskvusega 
tuuletõkkepaaniga fassaadisüsteem. SOLITEX FRONTA QUATTRO: 
sobib kasutamiseks ka avatud välisvooderdise korral.

Süsteem SOLITEX UM 
Metallkatuste ja -fassaadide jaoks mõeldud veeauru suure läbi-
laskvusega 4-kihilise aluskattepaaniga süsteem. 3D-eralduskiht      
8 mm paksusest PP-sasist ja iseliimuvast butüülkleepribast.

Süsteem SOLITEX FRONTA HUMIDA
Fassaadisüsteem kasutamiseks puitkarkassehitiste seintes 
ventileeritavate müüritis-välisvoodrite taga.

> lk. 7

> lk. 10

> lk. 13

> lk. 16
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> lk. 13

> lk. 13

> lk. 13

> lk. 16
> lk. 10

> lk. 7

> lk. 7

> lk. 7

> lk. 7

Tehnilised klienditelefonid
Telefon: +372 7405509
Faks: +372 7341709
E-post: tervemaja@tervemaja.ee

Märkus
Soovitatud materjalid on mõeldud esmaseks orienteerumiseks 
võimalikes kasutusvaldkondades. Täpsemad soovitused 
konstruktsioonide ja rakendusvariantide kohta on toodud 
vastava süsteemi kohta käivatel lehekülgedel.

Lisateavet saab internetiaadressil
> www.proclima.com
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Vananemiskindel, väga vastupidav 
UV-kiirguse toimele, termostabiilne 
vahemikus –40 °C kuni +100 °C

Vastupidav mootorsaeõlide, 
puidukaitsevahendite ja puidus 
sisalduvate ainete toimele

Monoliitne funktsionaalne 
TEEE-membraan

Tugev PP-armeering 
(SOLITEX PLUS ja 
MENTO PLUS)

Tugev kaitse- ja 
katteliis PP-st

Veeauru suure läbilaskvusega, samal 
ajal väga hea vastupidavusega hoovihma 
suhtes tänu kaasaegsele monoliitsele 
funktsionaalsele TEEE-membraanile

Katuse ja seina parim kaitse 
pro clima SOLITEX® süsteemid

Nõuded aluskatte- ja 
tuuletõkkepaanidele

SOLITEXVälimine tuuletõke

Katuse- ja fassaadipaanid peavad vastama 
erakordselt rangetele mehaanilistele ning 
ehitusfüüsikalistele nõuetele, et tagada 
ehitamise ja hilisema kasutamise ajal 
konstruktsioonidele parim kaitse. Ajutisele 
ilmastikutingimuste toimele ja töötlemise 
ajal koormustele allumise tingimustes on 

vajalik väga hea vastupidavus hoovihma 
toimele, samuti veepidavus.
Samal ajal peavad katuse- ja fassaadi-
paanid väga hästi veeauru läbi laskma, et 
niiskus saaks kiiresti ja kindlalt välisõhku 
imbuda.

Kiire ja kindel tihendamine
pro clima  tehnoloogia 

Ülekattumispiirkonnas kaks 
integreeritud iseliimuvat tsooni 
veekindla polüoleiinliimainega

Liimühendamisel kehtib põhimõte 
liimaine liimainega

Liimuvad pinnad on kaitstud tolmu ja 
määrdumise eest eralduskiledega

Liimühendus on kohe väga tugev ja kindel 
tänu veekindlale liimile ka märgades tingimustes

Vananemiskindlus
Vihmapidavus

Veeauru läbilaskvus

Termostabiilsus

Kaitseb soojusisolatsiooni 
niiskuse eest

Optimaalne soojustus tänu 
tuulepidavusele
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Eriti hea hoovihmakindlus

Tavalistes aluskattepaanides kasutatakse funktsionaalseid mikropoorseid 

kilesid. Pooride kaudu toimub niiskuse eemaldamine veeauruna. 

Paanid ei lase voolavat vett läbi tänu vee pindpinevusele. Siiski võivad 

mikropoorsete membraanidega konstruktsioonid niiskuda: vihmahoogude 

tagajärjel ehitamise ajal või siis, kui vee pindpinevus on puidus või 

puidukaitsevahendites sisalduvate pindaktiivsete ainete toimel vähenenud. 

Seevastu on SOLITEX-paanid tänu poorideta membraanidele absoluutselt 

veekindlad ka vähenenud pindpinevuse ja kaldvihma tingimustes ning 

tagavad seega kindla kaitse.

Veeauru väga hea läbilaskvus, niiskuse aktiivne ärajuhtimine

SOLITEX-paanid tagavad erilise usaldusväärsuse, sest nende funktsionaalne 

membraan suunab niiskuse aktiivselt väljapoole – mida suurem on 

niiskussisaldus, seda kiiremini. Niiskuse eemaldamiseks on vajalik üksnes 

minimaalne veaaururõhkude erinevus. Konstruktsioon kuivab kiiresti ja 

kindlalt. 

Üks katus, samad tingimused, erinevad omadused: kelpkonstruktsioonis 

poorideta SOLITEX-paan, katuse vasakul ja paremal olevates põhiosades 

mikropoorne paan.

Poorideta SOLITEX-membraan: niiskuse aktiivne ärajuhtimine -> kondensatsioon puudub = kuiv konstruktsioon.

Poorideta membraanis juhitakse niiskus 
aktiivselt ära piki ahelmolekule. Nii saadakse 
usaldusväärne difusioon ja eriti hea veepidavus 
hoovihma suhtes.

Mikropoorne paan: niiskuse aktiivne ärajuh-

timine puudub -> niiske konstruktsioon.

Poorsete membraanide korral 
toimub niiskuse eemaldamine 
veeauruvoogude kaudu. 
See tagab keskmise usaldus-
väärsuse nii difusiooni kui ka 
hoovihmakindluse korral.

Optimaalsed kuivamistingimused
... tänu niiskuse aktiivsele ärajuhtimisele

Poorideta SOLITEX-membraan:

 Maksimaalne kaitse hoovihma eest
 Veesammas > 2500 mm

 Niiskuse aktiivne ärajuhtimine

 Vajalik veeaururõhkude minimaalne erinevus

 Veeauru difusioon niiskes paanis on kiirem

 Kondensatsioon puudub

 Kasutatav ajutise kaitsekattena

Mikropoorid funktsionaalses kiles: 

 tavapärane kaitse hoovihma eest

 niiskuse passiivne ärajuhtimine

 vajalik veeaururõhkude suur erinevus

 difusioon niiskes paanis on raskendatud

SOLITEX Välimine tuuletõke
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SOLITEX MENTO® sari

SOLITEX MENTO 1000 / 1000 connect
3-kihiline aluskattepaan: 

kerge paan monoliitse funktsionaalse TEEE-membraaniga 

SOLITEX MENTO 3000 / 3000 connect
3-kihiline aluskattepaan: väga kulumiskindel, 

hoovihmakindel, termostabiilne

SOLITEX MENTO 5000 / 5000 connect
3-kihiline aluskattepaan: 

ekstra raske, ilmastikindlus 6 kuud

SOLITEX MENTO PLUS / PLUS connect
armeeritud 4-kihiline aluskattepaan: 

sobib kasutamiseks puhuriga paigaldatava 

soojustuse korral

Koos 
 tehnoloogiaga kaks 

integreeritud isekleepuvat ala

Lisavahendid konkreetsete lahenduste jaoks 

ORCON F
Ühendamiseks 
külgnevate 
ehitusdetailidega

Süsteemi põhiosad

TESCON PROFIL
Ühendamiseks 
akende ja ustega 
ning nurkades

TESCON PRIMER RP
Kiireks ja lihtsaks 
kruntimiseks

KAFLEX/ROFLEX
Tihendusmansetid 
kaablite ja torude 
läbiviikude jaoks

TESCON INCAV/ 
TESCON INVEX
Iseliimuvad 3D-proiilid 
sise- ja välisnurkadele

TESCON VANA
Paani ülekatete 
teipimiseks

SOLITEX MENTO sari
3- või 4-kihilised 
aluskattepaanid

ROFLEX exto
Ventilatsioonitoru 
mansett katusekivide 
tuultpidavaks 
ühendamiseks läbivate 
torudega

DUPLEX
Kahepoolne teip paanide 
otsakuti jätkamiseks ja 
kleepimiseks

TESCON NAIDEC
Naelatihendusteip

SOLITEX MENTOSüsteemi eelised
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SOLITEX MENTO Paigaldusjuhised

Paigaldusjuhised

Paanide paigaldamine ja kinnitamine
Paigaldage paanid paralleelsed räästaga nii, et trüki-
kirjaga pool jääks väljapoole. Paanide kinnitamine 
toimub niiskuse eest kaitstult hiljem paigaldatava 
ülekatva paani ülekattepiirkonna ülemises kolman-
dikus ja allpool kandelatte. 
Kasutage tsingitud klambreid (vähemalt 10 mm 
laiad ja 8 mm pikad). Kinnituskohad ei tohi olla 
piirkondades, kuhu koguneb vooluvesi (näiteks 
neeludes).

1 2

Paanide paigaldamine
Paigaldage paanid 10–15 cm ülekattega. 
Orientiiriks on seejuures trükitud märgistus. 

Liimimine  iseliimuvate tsoonide abil
Paani ülekattumiskohtade kokkukleepimine toimub 
connecti variandi korral tolmu eest kaitstult kahe 
integreeritud iseliimuva tsooni abil ja usaldusväärsel 
meetodil liimaine liimainega. 
Saadakse kohe väga tugev ühenduskoht, ka niisketes 
tingimustes.

3 4

Liimimine  iseliimuvate tsoonide abil
Mõlemad eralduskiled saab eemaldada korraga. 
Ka siin ei tohi jääda liimühendusse volte. 
Hõõruge liimühendus näiteks kinnisurumise 
abivahendiga PRESSFIX korralikult kinni.
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SOLITEX MENTOPaigaldusjuhised

Liimimine teibi kasutamisega
SOLITEX MENTO paanide ülekattumiste ja otsakuti 
jätkukohtade kokkukleepimine ühepoolse universaal-
teibiga TESCON VANA.
Otsakuti jätkukohad peavad jääma vahelattide alla. 
Selleks tuleb liimitavad paanid tõmmata võrdse jõuga 
pingule. Kindlasti vältige voltide teket. 
Kokkukleepimiseks kasutage üksnes kuivi ja tolmuvabasid 
paane. Eemaldage eralduskile ja kindlasti hõõruge liim-
ühendus näiteks kinnisurumise abivahendiga PRESSFIX 
korralikult kinni. Seejuures tuleb kasuks kõva aluspind 
(puitmaterjal, kõvad soojusisolatsioonimaterjalid jms). 
Liimühendus peab olema voltideta.

6

Räästaga ühendamine
Ühendage SOLITEXi aluskattepaan räästa külge nii, 
et see juhib vee ära. Selleks paigaldage paan räästa-
plekile või räästaribale. Liimige paan integreeritud 
iseliimumistsooniga kahepoolse teibi pro clima 
DUPLEXi või ühepoolse teibi TESCON VANA abil 
kinni nii, et ei jää volte.

Ühendamine mineraalsete aluspindadega, 
näiteks viilulauaga
Ühendamine karedate aluspindadega, näiteks viilulauda-
dega, toimub ühendusliimiga ORCON F. Kandke pinnale 
pidev, vähemalt 5 mm paksune liimiriba. Karedatel alus-
pindadel suurendage vajaduse korral liimiriba läbimõõtu. 
Pange SOLITEX MENTO paan võimaluse korral venimis-
silmuse moodustumisega liimainesse ja ärge suruge 
liimiriba täiesti lamedaks, et võimaldada hoone osade 
suhtelist liikumist. Jäigalt kinnitatud aluspindadel ei ole 
kinnisurumislati kasutamine tavaliselt vajalik. 
Pudenevate/porsuvate aluspindade korral on 
kinnisurumislati kasutamine soovitatav. 

8

Ühenduskohtade ja perforeeritud piirkondade 
kaitsmine 
Selleks, et kaitsta ühenduskohtade ja perforee-
ritud piirkondadega aluskatet ajutist kaitsekatet 
kasutamata, tuleb SOLITEX MENTO ja vahelattide 
vahele paigaldada tihendamiseks naelatihendusteip 
TESCON NAIDEC.

5

7
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Süsteemi eelised

 Aktiivne difusioon läbi monoliitse TEEE-membraani 
     tagab konstruktsioonis kuivad detailid

 Nutikas niiskussisaldusele reageeriv membraan
 3D-eralduskiht tagab parema mürakaitse ja 

     kondensaadi ärajuhtimise.
 Veesammas > 2500 mm
 Väga hea termiline stabiilsus
 connecti tehnoloogia koos integreeritud iseliimuva 

     butüülkleepribaga

Süsteem SOLITEX® UM

TESCON PROFIL
Ühendamiseks 
akende ja ustega 
ning nurkades

TESCON INCAV/ 
TESCON INVEX
Iseliimuvad 3D-
proiilid sise- ja 
välisnurkadele

Lisavahendid konkreetsete lahenduste jaoks

TESCON PRIMER RP
Kiireks ja lihtsaks 
kruntimiseks

KAFLEX/ROFLEX
Tihendusmansetid 
kaablite ja torude 
läbiviikude jaoks

SOLITEX UM connect
4-kihiline suure veeauru 
läbilaskvusega 
aluskattepaan

Süsteemi põhiosad

SOLITEX UM  

ROFLEX exto
Ventilatsioonitoru 
mansett katusekivide 
tuultpidavaks ühendami-
seks läbivate torudega

ORCON F
Ühendamiseks 
külgnevate 
ehitusdetailidega

TESCON VANA
Paaniülekatete 
teipimiseks

DUPLEX
Kahepoolne teip paanide 
otsakuti jätkamiseks ja 
kleepimiseks
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Paigaldusjuhised

Paigaldusjuhised SOLITEX UM  

Esimese paani lahtirullimine
Rullige SOLITEX UM connect lahti paralleelselt 
räästaga ja paigaldage nii, et see juhiks vee ära.
Sasipool jääb väljapoole/üles.

1 2

Paanide paigaldamine ja kinnitamine 
Kinnitage SOLITEX UM connect ülekattumispiirkonnas 
tsingitud kinnitusklambritega. Klambrid peavad olema 
10 mm laiad ja 8 mm pikad. Vahekaugus 10–15 cm. 
Ehitamise ajal sissetungiva vee eest parema kaitse 
saamiseks kinnitage paanid klambritega iseliimuvate 
piirkondade ja paani välisserva vahel. 
Kinnituskohad ei tohi olla piirkondades, kuhu koguneb 
vooluvesi (näiteks neeludes). 

Ülekatte tegemine teise paaniga 
Rullige teine paan lahti, rihtige kohale ja paigaldage
ülekattega nii, et see juhiks vee ära. 
Ülekattepiirkonnas on sasikihita. 
Sellega on ülekattepiirkonna laius kindlaks määratud.

3 4

Liimimine  iseliimuvate tsoonide abil
Tõstke teise paani serv üles, tõmmake eralduskile 
ära ja kleepige paanid järk-järgult integreeritud 
iseliimuva riba abil kinni.
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PaigaldusjuhisedSOLITEX UM  

Tugevasti kinnisurumine  
Suruge paanid tugevasti kokku.
Otsakuti jätkamiseks kasutage universaalset 
liimiteipi TESCON VANA.

5 6

Otsakuti jätkamine: kleepimine
Tõstke 3D-sasist vabastatud piirkonnad üles ja kleepige 
paanid järk-järgult teibiga TESCON VANA kokku. 
Pange liimiteip kohale nii, et jätkukoht jääks selle 
keskele, ja kindlasti hõõruge tugevasti kinni. 
Abivahend PRESSFIX võimaldab jõudusäästvat 
kinnihõõrumist konstantse surve rakendamisega.

Ühendamine räästaplekiga 
Ühendage aluskatusepaan vett räästaga nii, et 
see juhiks vee ära. Selleks paigaldage paan 
räästaplekile või räästaribale. Kleepige paan 
kahepoolse liimiteibiga DUPLEX kinni nii, et 
ei tekiks volte. 

7 8

Pleki paigaldamine
Kui paanid on üksteisega ja kõikide piirnevate 
konstruktsiooniosadega kokku liimitud, siis võib hakata 
paigaldama plekk-katet. 8 mm paksune vahekiht PP-
sasist tagab plekitahvlite alumisel küljel pideva õhuvoolu, 
kondensaadi kindla ärajuhtimise ning kaitseb pideva 
niiskuse ja korrosiooni eest. Pehme sasikiht summutab 
tunduvalt ka vihmast ja rahest põhjustatud müra.
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 Seinakonstruktsioonide kaitseks mõeldud tugev 
     3-kihiline struktuur

 Usaldusväärne toime tänu funktsionaalsele poorideta 
     niiskustundlikule membraanile

 Väga suur rebenemiskindlus naelühenduste korral
 Kasutamine kinniste fassaadide taga
 Ilmastikukindlus 3 kuud

 Aktiivne difusioon läbi monoliitse polümeer-
     membraani tagab konstruktsioonis kuivad detailid

 Väga hea hoovihmakindlus
 Väga hea termiline stabiilsus
 Ilmastikindlus 6 kuud
 Tugev kaitseliis väga suure rebenemistugevusega
 Sobib kasutamiseks vahedega fassaadikatte-

     materjalide korral, must värvus välistab läbipaistvuse
 Saadaval ka connecti tehnoloogia abil valmistatud 

     variant kahe integreeritud iseliimumispiirkonnaga

Süsteem 
SOLITEX FRONTA® WA

Süsteem 
SOLITEX FRONTA® QUATTRO

TESCON PROFIL
Ühendamiseks akende ja 
ustega ning nurkades

TESCON INCAV/ 
TESCON INVEX
Iseliimuvad 3D-proiilid 
sise- ja välisnurkadele

CONTEGA PV
Kindlaks ühendamiseks 
krohvitavate 
aluspindadega

CONTEGA IQ
Ühendamiseks akende ja ustega, 
sisemine õhukindlus ja veeauru 
vaba difusioon väljapoole

Lisavahendid konkreetsete lahenduste jaoks

TESCON PRIMER RP
Kiireks ja lihtsaks 
kruntimiseks

KAFLEX/ROFLEX
Tihendusmansetid 
kaablite ja torude 
läbiviikude jaoks

Süsteemi põhiosad

SOLITEX FRONTA WA
Veeauru väga hea läbilaskvusega 
tuuletõkkepaan kasutamiseks 
kinniste fassaadide taga.

ORCON F
Ühendamiseks külgnevate 
ehitusdetailidega

SOLITEX FRONTA QUATTRO/
SOLITEX FRONTA QUATTRO connect
Veeauru väga hea läbilaskvusega tuuletõkkepaanid,
mis sobivad kasutamiseks vahedega fassaadikatte-
materjalide taga.

1   Tuuletõkkepaan
      SOLITEX FRONTA WA
2   Õhuvahe
3   Puitkiudisolatsiooniplaat
4   Vahesoojustus

5   Aurutõkke- ja õhupidavustasand, 
      nt puidupõhine plaat
6   Paigaldustasand

Tavakasutus kinniste fassaadide korral

1   Tuuletõkkepaan 
 SOLITEX FRONTA QUATTRO
2   Vahedega 
      fassaadikattematerjal 
3   Õhuvahe
4   Puitkiudisolatsiooniplaat  

5   Vahesoojustus
6   Aurutõkke- ja õhupidavustasand, 
       nt puidupõhine plaat
7   Paigaldustasand

Tavakasutus osaliselt avatud fassaadide korral

1

2

3

4 5

6

1

2
3

4

5 6

7

TESCON VANA/ TESCON INVIS
Paaniülekatete teipimiseks

Süsteemi eelised SOLITEX FRONTA WA / SOLITEX FRONTA QUATTRO
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Paigaldusjuhised

Paigaldusjuhised

SOLITEX FRONTA WA / SOLITEX FRONTA QUATTRO

Esimese paani kinnitamine
Paanide kinnitamine toimub niiskuse eest 
kaitstult hiljem paigaldatava ülekatva paani 
ülekattepiirkonna ülemises kolmandikus ja 
piirkondades, mis kaetakse hiljem kandelattidega. 
Kasutage tsingitud klambreid (vähemalt 10 mm 
laiad ja 8 mm pikad). Kinnituskohad ei tohi olla 
piirkondades, kuhu koguneb vooluvesi.

1 2

Teise paani lahtirullimine, ülekatte tegemine 
ja kinnitamine 
Rullige teine paan lahti, tehke ligikaudu 15 cm 
suurune vett ärajuhtiv ülekate ja kinnitage. 
Rihtimine on võimalik katkendliku joone alusel.
 

Vett ärajuhtivate ülekatteliitekohtade liimimine 
Vahedega fassaadimaterjali taga olevate tuuletõkke-
paanide peidetud liimühenduste ja liitekohtade korral 
paigaldage paani ülekatte peale TESCON INVIS nii, 
et paani serv jääks teibi keskele, kerige teip lahti ja 
liimige järk-järgult kinni. 
Kindlasti hõõruge tugevasti kinni.

3 4

Vett ärajuhtivate ülekatteliitekohtade liimimine 
Alternatiiv: Ülekattekohtade nähtavale jäävateks 
liimühendusteks sise- ja välistingimustes kasutage 
universaalset liimiteipi TESCON VANA. 
Pange teip ülekattele nii, et liitekohta jääks teibi 
keskele ja liimige teip järk-järgult kinni. 
Veenduge, et on olemas piisav vastusurve. 
Kindlasti hõõruge tugevasti kinni.
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Ühendamine põrandaplaadiga  
Ühendamiseks põrandaplaadi või muude mineraalsete 
või karedate aluspindadega kasutage ühendusliimi 
ORCON F.
Puhastage aluspind. Kandke pinnale vähemalt 5 mm 
paksune liimiriba (ebatasastel pindadel vajaduse 
korral paksem). 
Pange paan koos venimissilmusega liimimassi sisse.
Ärge suruge liimiriba täiesti lamedaks, et võimaldada 
hoone osade suhtelist liikumist.

6

7

Ühendamine aknaga
Katke aknaavad üleni paanidega ja kinnitage 
ümbertringi klambritega. Seejärel lõigake noaga 
aknaava välja. Taandega sissepoole paigaldatud 
akende korral lõigake paan skemaatilise joonise 
järgi ja pange aknapõsele kuni lengini.

5

Vett ärajuhtivate ülekatteliitekohtade liimimine 
Kindlasti hõõruge teip tugevasti kinni. Veenduge, 
et on olemas piisav vastusurve. Eriti tõhusalt ja 
käsi säästvalt saab seda hõõruda kinnisurumise 
abivahendiga PRESSFIX.

8

Montaaž vahedega fassaadimaterjali korral
SOLITEX FRONTA QUATTRO sobib kasutamiseks välimiste 
vahedega fassaadimaterjaliga konstruktsioonide korral. 
Vahe laius max 35 mm, paani ja vahedega fassaadi-
materjali vahel vähemalt 2 cm tuulutusvahe. 
Paan on sellise kasutusviisi jaoks musta trükikirjaga, et 
kiri ei oleks vuukides nähtav.

Aknaava
(2)

(2)

(2)

(2)

Aknapõse sügavus

(1)

(1) ümbertringi

(2) Nurgad 45° all

Skemaatiline joonis

Paigaldusjuhised SOLITEX FRONTA WA / SOLITEX FRONTA QUATTRO



16

Süsteemi eelisedSOLITEX FRONTA HUMIDA

TESCON PROFIL
Ühendamiseks 
akende ja ustega 
ning nurkades

TESCON INCAV/ 
TESCON INVEX
Iseliimuvad 3D-proiilid 
sise- ja välisnurkadele

Lisavahendid konkreetsete lahenduste jaoks

TESCON PRIMER RP
Kiireks ja lihtsaks 
kruntimiseks 

KAFLEX/ROFLEX
Tihendusmansetid 
kaablite ja torude 
läbiviikude jaoks

SOLITEX FRONTA HUMIDA
Ventileeritava müüritis-
välisvoodri taga olev 
3-kihiline difusiooni 
kergelt takistav 
tuuletõkkepaan

ORCON F
Ühendamiseks 
külgnevate 
ehitusdetailidega

Süsteemi põhiosad

TESCON VANA
Paaniülekatete 
teipimiseks

 Nõrgalt difusiooni takistav
 Kaitseb seinakonstruktsiooni tagapool asuvast 

     ventilatsioonikihist pärineva niiskuse eest
 Soojustus saab optimaalsetes tingimustes 

     kuivada samal ajal väljapoole
 Vastupidav hoovihmale Kaitseb ehitamisfaasis 

     väljastpoolt tuleva niiskuse eest

Süsteem 
SOLITEX FRONTA® HUMIDA

Seinakonstruktsiooni ristlõige
1   Müüritis-välisvooder
2   Õhuvahe
3   SOLITEX FRONTA HUMIDA
4   Puitkiudisolatsiooniplaat
5   Vahesoojustus
6   Aurutõke, sd ≥ 20 m 
7   Paigaldustasand 
8   Sisemine vooder

1 2

8

4 5 6

3 7
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Paigaldusjuhised

Paani lahtirullimine ja esialgne kinnitamine
Rullige SOLITEX FRONTA HUMIDA puitkiudisolatsiooni-
plaadil lahti ja kinnitage esialgu vähemalt 10 mm 
laiuste ja 16 mm pikkuste tsingitud klambritega 
(tüüp D) iga 10–15 cm tagant (alternatiivselt kahe-
poolne liimiteip DUPLEX, krunditud tootega TESCON 
PRIMER RP). 
Lõplik kinnitamine soojusisolatsiooni jaoks mõeldud 
kruvitüüblite või lattsõrestikuga.

1 2

Ülekatteliitekohtade liimimine
Tehke paanide vett ärajuhtiv ülekate 10–15 cm 
ulatuses. Asetage süsteemis kasutatav liimiteip 
TESCON VANA keskkohaga paanide ülekatteliitekohale 
ja liimige järk-järgult kinni. 
Kindlasti hõõruge teip tugevasti kinni näiteks 
abivahendiga PRESSFIX. 
Veenduge, et on olemas piisav vastusurve. 

Ühendamine põrandaplaadiga 
Kandke ühendusliim pinnale vähemalt 5 mm paksuse
ribana (karedatel aluspindadel vastavalt paksemalt). 
Pange paan koos venimissilmusega kohale ja ärge 
suruge liimiriba täiesti lamedaks, et võimaldada hoone 
osade suhtelist liikumist.

3 4

Ühendamine aknaga 
Paigaldage universaalne liimiteip TESCON VANA 
võrdses ulatuses paanile ja aknaraamile ning 
liimige teip järk-järgult kinni. 
Kindlasti hõõruge teip tugevasti kinni näiteks 
abivahendiga PRESSFIX. 
Veenduge, et on olemas piisav vastusurve.

Paigaldusjuhised SOLITEX FRONTA HUMIDA
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Nurkades liimimine, nt talade juures  
Tõmmake nurgateibi TESCON PROFILE küljest kaheks 
jaotatud eralduskile üks riba lahti ja kleepige esimene 
pool aluspinnale. Seejärel tõmmake eralduskile järele-
jäänud pool lahti ja kleepige teine pool kinni.

65

Kaabli- või toruläbiviigud
Tõmmake tihendusmansetid KAFLEX ja ROFLEX kaabli 
või toru otsale, pange vastu aluspinda ja kleepige kinni. 
Kaablimansetid on iseliimuvad. Kleepige torumansetid 
aluspinna külge TESCON VANA abil. Hõõruge teibid 
tugevasti kinni näiteks abivahendiga PRESSFIX.

Igale nõudmisele ideaalne paan
KATUS SEIN

SOLITEX      
MENTO 1000

SOLITEX      
MENTO 3000

SOLITEX      
MENTO 5000

SOLITEX      
MENTO PLUS

SOLITEX UD SOLITEX PLUS SOLITEX UM
SOLITEX 
FRONTA 

QUATTRO

SOLITEX 
FRONTA WA

SOLITEX 
FRONTA 
HUMIDA

Kaitse- ja katteliis Polüpropüleen-mikrokiud Polypropylen-Mikrofaser

Membraan TEEE, monoliitne
TEEE, 

monoliitne
TEEE, 

monoliitne
monoliitne 

polümeersegu

Armeering – – –
Polüpropüleen-

südamik
–

Polüpropüleen-
südamik

– – – –

Saadaval ka 
iseliimumistsooni(de)ga 

jah, connceti tehnoloogia 2 liimitsooniga, milles kasutatakse liimainet SOLID
jah, 1 riba 
butüülliim-

ainega

jah, connceti 
tehnoloogia 2 
liimitsooniga, 
milles kasuta-
takse liimainet 

SOLID

– –

Värvus antratsiit sinine must

Mass pinnaühiku kohta 
[g/m²]

115 ±5 145 ±5 215 ±5 175 ±5 145 ±5 170 ±5 450 ±10 180 ±5 110 ±5 115 ±5

Temperatuurikindlus 
[°C]

-40 kuni +100 -40 kuni +120 -40 kuni +100 -40 kuni +100

sd-väärtus [m] 0,05 ±0,02 0,05 ±0,02 0,05 ±0,02 0,05 ±0,02 0,06 ±0,02 0,06 ±0,02 0,06 ±0,02 0,05 ±0,02 0,05 ±0,02 0,50 ±0,10

Tulepüsivus E E E E E E E E E E

Hüdrauliline 
takistusklass

W1 W1 W1 W1

Veesammas [mm] 10.000 10.000 10.000 > 2.500 > 2.500 > 2.500 > 2.500 10.000 10.000 10.000

Ilmastikukindlus 3 kuud 4 kuud 6 kuud 4 kuud 3 kuud 3 kuud 3 kuud 6 kuud 3 kuud 3 kuud

Ajutine kaitsekate USB/A, UDB/B USB/A, UDB/A USB/A, UDB/A USB/A, UDB/A USB/A, UDB/A USB/A, UDB/A   -   -   -   -

Tarnekujud 
[m x m]

1,50x50 1,50x50 1,50x50 1,50x50 1,50x50 1,50x50
1,50x25 
connect

1,50x50 1,50x50 1,50x50

1,50x50 
connect

1,50x50 
connect

1,50x50 
connect

1,50x50 
connect

1,50x50 
connect

1,50x50 
connect

-
1,50x50 
connect

- -

3,00x50 3,00x50 3,00x50 3,00x50 3,00x50 3,00x50 - 3,00x50 3,00x50 3,00x50

PaigaldusjuhisedSOLITEX FRONTA HUMIDA



Kaheksat õhutõkkesüsteemi on testitud sihtasutuses Stiftung Warentest, 

väljaanne 4/2012 

Testivõitja on süsteem INTELLO PLUS

100 a
ast

at

KINNITUS
pro climaga püsivalt õhukindel!Kontrollitud kogu kasutusea ulatuses

Ranged pikendatud katsed on kinnitanud teipide TESCON VANA, UNI TAPE ja TESCON No.1 vastavust standardites DIN 4108-7, SIA 180 

ja OENORM B 8110-2 kehtestatud püsiva õhutiheduse nõuetele. Auru- ja õhutõkkematerjalide ning õhukindlate puitplaatide teipimine 

pro clima teipidega on tõestatud ajas kestvatena ja turvalistena.

Kontrolltest kinnitab 100 aastat töökindlustSõltumatult heaks kiidetud
Miinimumnõuded tunduvalt ületatud

aast
at

Soojusisolatsioon ja õhukindlus peavad toimima üle 50 aasta 
Standarditele DIN 4108-7, SIA 180 või OENORM B 8110-2 vastavate isolatsiooniteipide eluiga peab olema 50 kuni 100 aastat – 

see on soojusisolatsiooni konstruktsiooni oodatav eluiga, mille jooksul peab olema tagatud kaitse konvektiivsest niiskusest 

tulenevate kahjustuste eest.Eespool nimetatud ajavahemik on kooskõlas tegelikkusega, sest praegu optimeeritakse 50., 60. ja 70. aastatest pärit 

konstruktsioonide õhukindlust ning vahetatakse välja soojusisolatsioone või viiakse neid kooskõlla tänapäeval kehtivate 

nõuetega.

00 a
ast

a
Juba 17 aastat võib tähendada püsivustGH Kasselis läbi viidud uurimisprojekti „Õhutõkkekihtide liimipõhise ühendustehnika kvaliteedikindlustus“ raames töötati 

välja meetod kleeplindiühenduste vananemise kiirendamiseks. See näeb ette, et kleeplintidel peab olema pärast 120 päeva 

(võrdub tavatingimustes 17 aastaga) pikkust hoidmist kõrgendatud temperatuuril ja niiskusel (65 °C ja 80% suhtelist õhuni-

iskust) ettenähtud miinimumtõmbetugevus. Kui see on olemas, võib teibi lugeda püsivaks.

100 a
pro clima teibid läbisid edukalt 100-aasta testiÕhukindlate liimühenduste püsivuse kontrollimiseks läbisid ka pro clima kleeplindid TESCON VANA, UNI TAPE ja TESCON No.1 

GH Kasselis kiirendatud vananemise katse eespool kirjeldatud tingimustes. Katseaega pikendati 120 päevalt 700 päevale, mis 

vastab 100 aastale tavatingimustes. Kolm pro clima teipi läbisid edukalt ka pikendatud katseperioodi.

pro clima peale võib kindel olla

100
aastat 

g-value 1,25 - >125 MNs/g



Maksimaalne turvalisus – süsteem INTELLO
Auru- ja õhutõkkesüsteem INTELLO
Ehitusfüüsikaliselt nõudlike konstruktsioonide korral maksimaalne kaitse 
ehituskahjustuste ja hallituste eest. Veeaurutakistuse s

d
-väärtus vahemikus 

0,25 kuni > 25 m
Süsteemisertiikaadid: DIBt (GER), VTT (FIN), NSAI (IRL), BBA (ENG), CSTB 
(FRA) ORCON F, ehitusteip TESCON VANA ja auru- ja õhutõke INTELLO 
PLUS on Saksamaa tarbijaajakiri Stiftung Warentest väljaande 4/2012 
testivõitjad.

Uus kaitse muinsuskaitselistele ja vanadele väärtuslikele 
hoonetele – süsteem DASATOP
Sub-and-Top-renoveerimissüsteem DASATOP
Optimeeritud katuse välispidiseks renoveerimiseks. 
Kiire, lihtne, kindel!

Katuse ja seina parim kaitse – süsteem SOLITEX
Veeauru suure läbilaskvusega aluskatte- ja fassaadikangad
Parim kvaliteet püsivate kahjustusteta ning hallitusvabade katuse- ja 
seinakonstruktsioonide saamiseks.

Kindlad ühendused ja detailsed lahendused
  • Universaalsed ehitusteibid ning kleepemastiksid 

  sise- ja välistöödeks

 • Krohviteibid

 • Tihendusmansetid

MOLL
Bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 – 43
68723 Schwetzingen

Fon:  +49 (0) 62 02 – 27 82.0
Fax:  +49 (0) 62 02 – 27 82.21
eMail:  info@proclima.de

Kirjeldatud tingimuste aluseks on teadustegevuse ja praktiliste kogemuste praegune tase. Meil on õigus muuta üksikute toodete soovitatud konstruktsiooni, paigaldust, samuti teha edasiarendusi ja parandada kvaliteeti. 
Me teavitame teid meelsasti paigaldamise ajal kehtivast tehnilisest oskusteabest.

© pro clima 02.2014 | DIG-219

Sisemine õhupidavus

Renoveerimine ja moderniseerimine

Välimine 
tuuletõke

www.proclima.com

Süsteemsed lisalahendused

    hoonekarbi tihendamiseks

Küsige tasuta:
Asjakohane WISSEN sisaldab kogu teavet süsteemide, 
paigaldamise, konstruktsiooni üksikasjade, tehniliste 
andmete ja ehitusfüüsika kohta.

E-post: tervemaja@tervemaja.ee
www.proclima.com
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Sichere Lösungen für die Dichtung der Gebäudehülle

pro clima
WISSEN 2014 /15

   Energie sparen
        Bauschäden vermeidenWohngesund leben

2014:
Die Marke pro clima wird 

Tehnilised klienditelefonid
Puitehitus- ja ehitusalainsenerid annavad kiiresti arusaadavat ning 
asjatundlikku nõu ning leiavad koostöös teiega lahendused vajalike 
konstruktsioonide ökonoomseks, usaldusväärseks ja terviseohutuks 
rajamiseks.

... ja isolatsioon on laitmatu

Meie esindus Eestis:
Tervemaja OÜ
Sepa 19c
51013 Tartu

Tel: +372 740 5509
Faks: +372 734 1709
E-post: tervemaja@tervemaja.ee
www.tervemaja.ee

Kadaka tee 2
10261 Tallinn


