Usaldusväärse tihendamise
lihtne, kiire, ajas kestev tihendus

KINDLAD LAHENDUSED HOONEKARBI TIHENDAMISEKS

Teibid

Liimimassid

Tihendusmansetid

JUHEND

LIIMIMASSID

LIIMIMASSID

Universaalne ühendusliim

Universaalne ühendusliim
Eriti kiiresti kuivav ja tugev liimliide

Eriti kiiresti kuivav ja väga tugev liimliide
imalik
UUS: Võ a ka
d
a
it
säil
us
ud olek
külmun

Kandvate aluspindade korral ei ole kinnisurumislatt vajalik
Õhupidavad liimühendused standardite DIN 4108-7, SIA 180
ja ÖNORM B 8110-2 nõuete kohaselt

Kandvate aluspindade korral ei ole kinnisurumislatt vajalik
Õhkupidavad liimühendused standardite DIN 4108-7,
SIA 180 ja ÖNORM B 8110-2 nõuete kohaselt

Erakordselt veniv, püsielastne

Erakordselt veniv, püsielastne

Tungib sügavale aluspinda
Lahustivaba

Võimalik säilitada ka külmunud olekus

Parimad tulemused kahjulike ainete testimisel

Parimad tulemused kahjulike ainete testimisel
ORCON F, ehitusteip TESCON VANA ja auru- ja õhutõke
INTELLO PLUS on Saksamaa tarbijaajakiri Stiftung Warentest

KASUTUSVALDKOND:

väljaande 4/2012 testivõitjad

– Hermeetiliste liimliidete tegemine ükskõik millist tüüpi auru- ja õhutõkkepaanide korral. Nende
hulka kuuluvad kõik pro clima aurutõkke- ja õhutõkkepaanid (näiteks pro clima INTELLO, DB+,
INTESANA, DASATOP ja DA). Hermeetilised liimliited standardite DIN 4108-7, SIA 180 ja ÖNORM B
8110-2 nõuete kohaselt.
– Tuult pidavate liimühenduste tegemine ükskõik millist tüüpi aluskatuse- ja katuse aluskattepaanide korral. Liimliited näiteks pro clima SOLITEX MENTO seeria, SOLITEX UD, SOLITEX PLUS-i
ja SOLITEX UM connecti korral vastavad Saksa Katusekatjate Keskliidu (ZVDH) toodete andmelehtedes toodud nõuetele.
– Tuult pidavad liimühendused tuuletõkkepaanide (näiteks pro clima SOLITEX FRONTA WA ja
SOLITEX FRONTA QUATTRO) korral.
– Aluspaanide (näiteks pro clima RB) ühenduskohtade ja ülekattumiste õhkupidavad liimühendused.

KASUTUSVALDKOND:
– Hermeetiliste liimliidete tegemine ükskõik millist tüüpi auru ja õhutõkkepaanide korral. Nende
hulka kuuluvad kõik pro clima aurutõkke- ja õhutõkkepaanid (näiteks pro clima INTELLO,
DB+, INTESANA, DASATOP ja DA). Hermeetilised liimliited standardite DIN 4108-7, SIA 180 ja
ÖNORM B 8110-2 nõuete kohaselt.
Ettevalmistus
Aluspinnad peavad olema kandevõimelised,
kuivad, siledad, tolmu-, silikooni- ja rasvavabad. Pühkige aluspinnad puhtaks, vajaduse
korral kasutage tolmuimejat ja puhastage.

– Tuult pidavate liimühenduste tegemine ükskõik millist tüüpi aluskatuse- ja katuse aluskattepaanide
korral. Liimliited näiteks pro clima SOLITEX MENTO seeria, SOLITEX UD, SOLITEX PLUS-i ja SOLITEX
UM connecti korral vastavad Saksa Katusekatjate Keskliidu (ZVDH) toodete andmelehtedes toodud
nõuetele.
– Tuult pidavad liimühendused seina tuuletõkkepaanide (näiteks pro clima SOLITEX FRONTA WA ja
SOLITEX FRONTA QUATTRO) korral.
– Aluspaanide (näiteks pro clima RB) ühenduskohtade ja ülekattumiste õhkupidavad liimühendused.

TEHNILISED ANDMED:

TEHNILISED ANDMED:
Kirjeldus

Omadus

Kirjeldus

akrüülhappepolümeeridel põhinev dispersioon,
ei sisalda plastifikaatoreid ega halogeenitud ühendeid.

Materjal

akrüülhappepolümeeridel põhinev dispersioon, ei sisalda plastifikaatoreid ega
halogeenitud ühendeid

Omadused

väga veniv

Omadused

lühike kuivamisaeg, väga veniv

Temperatuurikindlus

pikaajaline –20° C kuni +80° C

Temperatuurikindlus

pikaajaline –40° C kuni +80° C

Töötlemistemperatuur
(liimaine temperatuur > 0° C)

-10° C kuni +50° C

Töötlemistemperatuur

–10° C kuni +50° C

Ladustamine

kuni –20° C juures, jahedas ja kuivas keskkonnas

Ladustamine

kuni –20° C juures, jahedas ja kuivas keskkonnas

Omadus
Materjal

TARNEVIISID:

TARNEVIISID:
Art. Nr.

GTIN

Tarneviis

Maht

Kulu

Pakendis tk

Pakendeid
kaubaalusel

Art. Nr.

GTIN

Tarneviis

Maht

Kulu

Pakendis tk

Pakendeid
kaubaalusel

12769

4026639127693

Plastpadrun

310 ml

5 mm liimriba ~ 15 m
8 mm liimriba ~ 6 m

20

60

15252

4026639016270

Plastpadrun

310 ml

5 mm liimriba ~ 15 m
8 mm liimriba ~ 6 m

20

60

12770

4026639127709

Fooliumpakend

600 ml

5 mm liimriba ~ 30 m
8 mm liimriba ~ 12 m

12

60

10107

4026639016287 Fooliumpakend 600 ml

5 mm liimriba ~ 30 m
8 mm liimriba ~ 12 m

12

60
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Ettevalmistus
Aluspinnad peavad olema kandevõimelised,
kuivad, siledad, tolmu-, silikooni- ja rasvavabad. Pühkige aluspinnad puhtaks, vajaduse
korral kasutage tolmuimejat ja puhastage.

LIIMIMASSID

LIIMIMASSID

ECO COLL

LINE

Looduslikul lateksil põhinev liim

Rullpakendis olev õhutõkke ühenduslint

Looduslikel toormaterjalidel põhinev liim hermeetiliste ühenduste tegemiseks

Kiire, mittemääriv ja usaldusväärne kasutamine otse rullist

Tugev liimühendus

Kuivamisaeg ei ole vajalik, silmapilkne erakordse tugevusega liimliide, liitekoht on

Kandvate aluspindade korral ei ole kinnisurumislatt vajalik

koheselt hermeetiline. Kandvate aluspindade korral ei ole kinnisurumislatt vajalik.

Õhkupidavad liimühendused standardite DIN 4108-7,

Pealolev vahepaber tuleb lihtsalt ära tõmmata, välistab külgmise liimumise aluspinnaga,

SIA 180 ja ÖNORM B 8110-2 nõuete kohaselt

kaitseb liimainet määrdumise eest

Parimad tulemused kahjulike ainete testimisel

Veekindel SOLID-liimaine ei sisalda plastiikaatoreid, lahusteid, emulgeerivaid aineid
ega säilitusaineid
Parimad tulemused kahjulike ainete määramisel

KASUTUSVALDKOND:

KASUTUSVALDKOND:

Ehituspapist auru- ja õhutõkkepaanide (näiteks pro clima DB+) vastupidav hermeetiline liimühendus, samuti paani ülekatete liimimine ja meie kasutamissoovituste kohaselt sobivatel
aluspindadel kõikide liimliidete tegemine.

Lahustivaba, vastupidav, elastne, külmakindel rullpakendis olev õhutõkke ühenduslint. Ükskõik
millist tüüpi auru- ja õhutõkkekilede, näiteks pro clima INTELLO, PE-, PA-, PP- ja alumiiniumfooliumi ühendamine mineraalsete või karedate piirnevate aluspindadega, näiteks müüritise,
krohvi, betooni, saetud puitmaterjaliga vastavalt standardite DIN 4108-7, SIA 180 ja ÖNORM
B 8110-2 nõuete kohaselt. Patenditaotlus olemas.

Ettevalmistus
Aluspinnad peavad olema kandevõimelised,
kuivad, siledad, tolmu-, silikooni- ja rasvavabad.
Pühkige aluspinnad puhtaks, vajaduse korral
kasutage tolmuimejat ja puhastage.

Ettevalmistus
Aluspinnad peavad olema kandevõimelised,
kuivad, siledad, tolmu-, silikooni- ja rasvavabad. Pühkige aluspinnad puhtaks, vajaduse
korral kasutage tolmuimejat ja puhastage.

TEHNILISED ANDMED:

TEHNILISED ANDMED:
Omadus

Kirjeldus

Materjal

looduslik lateks, kopaal, kaseiin, talk, tselluloos, vesi

Temperatuurikindlus

pikaajaline kuni +40° C

Töötlemistemperatuur

alates -10° C

Ladustamine

külmumise eest kaitstult, jahedas ja kuivas keskkonnas

Omadus

Kirjeldus

Materjal

nelikantprofiiliga SOLID-liimaine, must kiudtugevdus

Eralduskiht

silikoonitud paber

Värvus

läbikumav

Liimiriba laius

10 mm

Liimiriba paksus

3,5 mm

Temperatuurikindlus

pikaajaline –20° C kuni +80° C

Töötlemistemperatuur

alates +5° C

Niiskuskindlus

veekindel

Ladustamine

horisontaalasendis, jahedas ja kuivas keskkonnas, kaitsta otsese päikesevalguse eest

TARNEVIISID:
Art. Nr.

GTIN

Tarneviis

Maht

Kulu

Pakendis tk

Pakendeid
kaubaalusel

10104

4026639016201

Plastpadrun

310 ml

5 mm liimriba ~ 15 m
8 mm liimriba ~ 6 m

20

60

10105

4026639016034

Fooliumpakend

600 ml

5 mm liimriba ~ 30 m
8 mm liimriba ~ 12 m

12

60

TARNEVIISID:
Art. Nr.

GTIN

Pikkus

Laius

Paksus

kg/pakend Pakendis tk

14132

4026639141323

15 m

10 mm

3,5 mm

ca. 5

10

14165

4026639141651

15 m

10 mm

3,5 mm

ca. 10

20

Pakendeid
kaubaalusel
56
Profipakendus *

28

* Proipakendusühik on tarnitav ainult tervikuna!
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Hõõruge kangas kindlasti korralikult vastu
ORCON LINE-i.

LIIMIMASSID

EHITUSTEIBID

Rullis olev sise- ja välistöödeks
ette nähtud ühenduslint

/

Universaalsed ehitusteibid

Universaalne ühenduslint sise- ja välistingimustes.

Vastupidavad tihedad liimühendused sise- ja välistöödel

Kasutatav alates temperatuurist –15 °C.

Hermeetilised liimühendused standardite DIN 4108-7, SIA 180 ja

Kiire, mittemääriv ja usaldusväärne kasutamine otse rullist.

ÖNORM B 8110-2 nõuete kohaselt

Kuivamisaeg ei ole vajalik, kohene erakordse tugevusega liimliide, liitekoht on

VANA: liibuval liisalusmaterjalil

momentselt hermeetiline. Kandvate aluspindade korral ei ole kinnisurumislatt vajalik.

No. 1: painduval PE-alusmaterjalil, ideaalne liimliidete tegemiseks
läbiviikude juures

Veekindel lint SOLID ei sisalda plastiikaatoreid, lahusteid, emulgeerivaid aineid

Veekindel SOLID-liimaine

ega säilitusaineid.

Käsitsi rebitav

Parimad tulemused kahjulike ainete määramisel, katsetused tehtud AgBB skeemi järgi.

Parimad tulemused kahjulike ainete testimisel
TESCON VANA, ühendusliim ORCON F ja auru- ja õhutõke INTELLO PLUS on

KASUTUSVALDKOND:

Saksamaa tarbijaajakiri Stiftung Warentest väljaande 4/2012 testivõitjad

Rullina kaubastatav lahustivaba, kauakestev, elastne, külmakindel ja hermeetiline lint ükskõik
millist tüüpi aurutõkete ning aurutõkkekilede, näiteks pro clima INTELLO, DB+, INTESANA,
DASATOPi ja DA, aga ka PE-, PA-, PP- ja alumiiniumfooliumi ühendamiseks mineraalsete või
karedate piirnevate aluspindadega, näiteks müüritise, krohvi, betooni, saetud puitmaterjaliga
vms standardite DIN 4108-7, SIA 180 ja ÖNORM B 8110-2 nõuete kohaselt.
Tuulepidavate liimühenduste tegemiseks müügilolevate aluslae- ja aluskattepaanide (näiteks
PE- ja PET-kilede) korral. Liimliited näiteks kombinatsioonis pro clima SOLITEX MENTO seeria,
SOLITEX UD, SOLITEX PLUSi ja SOLITEX UM connecti korral vastavad Saksa Katusekatjate Keskliidu (ZVDH) toodete andmelehtedes toodud nõuetele.
Tuulepidavad liimühendused igat tüüpi seinaraketispaanide (näiteks pro clima SOLITEX FRONTA
WA, SOLITEX FRONTA QUATTRO või SOLITEX FRONTA PENTA) korral.

TEHNILISED ANDMED:
Omadus

Kirjeldus

Materjal

akrülaat SOLID

KASUTUSVALDKOND:
Sisetöödel:
Auru- ja õhutõkkepaanide ning õhkupidavate puidupõhiste plaatide õhkupidavad liimühendused.
Välistöödel:
Katusele paigaldatavate ja renoveerimisel kasutatavate auru- ja õhutõkkepaanide õhkupidavad liimühendused. Tuulepidavuse saamine aluskatuse-, aluskatte- ja tuuletõkkepaanide korral (näiteks pro
clima SOLITEX). Aluskatuse puidupõhiste plaatide tuulepidavad liimühendused. Samuti OSB, SPU ja
muude taoliste materjalide liitekohtade liimühendused.
Kõiki liimühendusi sise- ja välistingimustes võib teha nii omavahel kui ka külgnevate siledate mittemineraalsete ehitusdetailidega (näiteks toru läbiviigud, katuseaknad). Imavate pindade nn betoon,
krohv, puitkiudplaadid (STEICO, ISOPLAAT, HUNTON) jne peab eelnevalt kruntima pro clima TESCON
KRUNT RP või TESCON PRIMER AC-ga.

Eralduskiht

silikoonitud PP-kile

Värvus

läbikumav roheline

Liimiriba laius

11 mm

Omadus

Kirjeldus

Liimiriba paksus

3 mm

spetsiaalfliis PP-materjalist

Nakketugevus

16 N/cm

Alusmaterjal TESCON
VANA

Temperatuurikindlus

vastupidav -40 °C kuni +100 °C

perforeeritud PE-kile

Töötlemistemperatuur

alates –15 °C

Alusmaterjal TESCON
No. 1

Niiskuskindlus

veekindel

Ladustamine

horisontaalasendis, jahedas ja kuivas keskkonnas, kaitsta otsese päikesevalguse eest

TEHNILISED ANDMED:

DIN EN 1939

TESCON VANA TARNEVIISID:
Art. Nr.

GTIN

Pikkus

Laius

Pakendis tk

Pakendeid kaubaalusel

11248

4026639016706

30 m

6 cm

10

48

11249

4026639016713

30 m

6 cm

20

11250

4026639016683

30 m

7,5 cm

4

96

15076

4026639150769

30 m

10 cm

2

112

Profipakendus*

24

Liim

veekindel SOLID-liimaine

Eralduskiht

silikoonitud paber

11251

4026639016690

30 m

15 cm

2

96

pikaajaline –40° C kuni +90° C

13491

4026639134912

30 m

20 cm

1

112

Pakendeid kaubaalusel

Temperatuurikindlus

Töötlemistemperatuur alates –10° C

TARNEVIISID:
Art. Nr.
1AR00501

GTIN
4026639205018

1AR00572 4026639205728

Pikkus

Laius

Paksus

kg/pakend
3,7
0,6

Pakendis tk
1
6

Pakendeid kaubaalusel
150
900

Värvus

tumesinine

TESCON No. 1
ilmastikukindlus

3 kuud

TESCON VANA
ilmastikukindlus

6 kuud

Ladustamine

jahedas ja kuivas keskkonnas

TESCON No.1 TARNEVIISID:
Art. Nr.

GTIN

Pikkus

Laius

Pakendis tk

10690

4026639016577

30 m

6 cm

10

10684

4026639016584

30 m

6 cm

20

48
Profipakendus*

24

* Proipakendusühik on tarnitav ainult tervikuna!
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EHITUSTEIBID

EHITUSTEIBID

RAPID CELL

Kiirühendusteip

Eraldus ribata kiirühendusteip
Eraldus ribade eemaldamine, kokkukogumine ja
Ettevalmistus
Aluspinnad peavad olema kandevõimelised,
kuivad, siledad, tolmu-, silikooni- ja rasvavabad. Pühkige aluspinnad puhtaks, vajaduse
korral kasutage tolmuimejat ja puhastage.

Aurutõkke teipimine sees
Asetage TESCON VANA või TESCON No.1
keskkohaga paanide ülekatteliitekohale, kerige
lahti ja teipige järk-järgult kinni. Hõõruge
kindlasti teip tugevasti kinni PRESSFIX-ga!
Jälgige piisavat vastusurvet.

jäätmekäitlus puudub

Ühendus sees
Aurutõkete õhukindlate ühenduste saavutamiseks siledatel, mittemineraalsetel aluspindadel,
näiteks puitplaatidel või hööveldatud puidul,
asetage TESCON VANA või TESCON No.1 keskkohaga liitele ja teipige järk-järgult kinni.

Käsitsi rebitav: ajavõit võrreldes eraldus ribadega
ehitusteipidega u 60%
Veekindel SOLID-liimaine
Ettevalmistus
Aluspinnad peavad olema kandevõimelised,
kuivad, siledad, tolmu-, silikooni- ja rasvavabad. Pühkige aluspinnad puhtaks, vajaduse
korral kasutage tolmuimejat ja puhastage.

Hermeetilised liimühendused standardite
DIN 4108-7, SIA 180 ja ÖNORM B 8110-2
nõuete kohaselt

KASUTUSVALDKOND:

Krohviühendus
Määratletud krohviühendus pro clima CONTEGA PV või CONTEGA SOLIDO SL abil.

Aluskatusepaani teipimine
TESCON VANA või TESCON N0.1 sobib katuse
aluskatete teipimiseks. Asetage teip keskkohaga
paanide ülekatteliitekohale, kerige lahti ja
liimige järk-järgult kinni. Hõõruge kindlasti
teip tugevasti kinni PRESSFIX-ga! Jälgige piisavat vastusurvet.

Detail: toru- ja kaabliläbiviigud
Tihendage ümarad läbiviigud KAFLEX või
ROFLEX EPDM-mansettidega. Kaablimansetid
on iseliimuvad. Liimige torumansetid TESCON
VANA või TESCON No.1 abil õhutihedalt aluspinnale. Hõõruge kindlasti teibid tugevasti
kinni PRESSFIX-ga.

Vahe- ja ülapaani teipimine
Saneerimisaurutõkete (nt pro clima DASATOP)
teipimisel asetage TESCON VANA või TESCON
No.1 keskkohaga paanide ülekatteliitekohale,
kerige lahti, juhtige ettevaatlikult nurkadesse ja
teipige kinni. Hõõruge kindlasti teip tugevasti
kinni PRESSFIX-ga! Jälgige piisavat vastusurvet.

Detail: nurkliide
Looge nurkliited ühendusliimiteibi pro clima
TESCON PROFIL abil Tõmmake üks riba kaheks
jaotatud eralduskile küljest lahti ja liimige esimene pool. Seejärel tõmmake teine eraldusriba
lahti ja liimige teine pool.

Aluskatuseplaadi teipimine
Kruntige puitkiudplaadid TESCON PRIMER ACga või TESCON PRIMER RP-ga .Teipige puitplaatidest (MDF) aluskatused TESCON VANA
või TESCON No.1 abil. Asetage teip keskkohaga
plaatide liitekohale, kerige lahti ja teipige
järk-järgult kinni. Hõõruge teip tugevasti kinni
PRESSFIX-ga!

Puidupõhiste plaatide liitekohtade ökonoomne
ja vastupidav hermeetiline liimühendus. Sobib ka
auru- ja õhutõkkepaanide ning aluspaanide ülekatete liimühenduste tegemiseks.

TEHNILISED ANDMED:
Omadus

Kirjeldus

Alusmaterjal

silikoonitud jõupaber

Liim

veekindel SOLID-liimaine

Eralduskiht

puudub

Temperatuurikindlus

pikaajaline –40° C kuni +90° C

Töötlemistemperatuur

alates –10° C

Värvus

roheline

Ladustamine

jahedas ja kuivas keskkonnas

Plaatide liitekohtade liimühendused
Paigaldage RAPID CELL vuugi keskele, kerige
lahti ja kleepige plaatide liitekoht järk-järgult
kinni.
Hõõruge kindlasti ehitusteip tugevasti kinni
(eriti lihtne on see pro clima PRESSFIX-i kasutamisel).

TARNEVIISID:
Art. Nr.

GTIN

Pikkus

Laius

Pakendis tk

Pakendeid kaubaalusel

10119

4026639016317

15 m

5 cm

12

56

10688

4026639016522

30 m

5 cm

24

10120

4026639016300

30 m

5 cm

12

Profipakendus*

24
56

* Proipakendusühik on tarnitav ainult tervikuna!

Ühendus väljas
Ühendage aluskatusepaanid (näiteks pro clima
SOLITEX) TESCON VANA või TESCON No.1 abil
mittemineraalsete siledate välispindadega,
näiteks katuseakendega. Moodustage läbiviigukohast kõrgemal kilerenn (vt 9b).

Detail: toru väljas
Tõmmake pro clima EPDM-mansett üle toru ja
liimige see vett juhtivalt TESCON VANA või TESCON No.1 abil aluskatuse külge. Moodustage
läbiviigukohast kõrgemal kilerenn (vt 9b).

Detail: kilerenn
Juhtige kileriba järgmise läbiva katusepaani
ülekatteliitekohta ja liimige see kinni. Pöörake
riba vaba ots ümber ja ikseerige kandelattide
külge. Juhtige niiskus katkestatud vastaslati
abil naaberväljale.
07/0297
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Põrandaplaatide liitekohad
OSB-plaatidest seina ühendamine põrandaplaadiga DA-S-i abil. Kasutage ristsuunaliselt
üle RAPID CELL-i üleminekuteipi, näiteks UNI
TAPE või TESCON No. 1, sest pro clima ORCON
F, ORCON CLASSIC ja ECO COLL ei nakku RAPID CELL-iga.

T-liimühendus
T-liimiühenduste puhul pöörake tähelepanu
sellele, et läbiv teip kataks teise teibi otsa.
Põhimõte: lõppev teip alumine, läbiv teip
pealmine.

Pikisuunalise liitekoha kinnitamine
Kinnitage RAPID CELL-iga
teibitud pikisuunalised liitekohad ristsuunalise
ülekleepimisega. Hõõruge kindlasti kleepimiskohad tugevasti kinni.

20/15-341

9

EHITUSTEIBID

EHITUSTEIBID / PARANDUSTEIBID
EHITUSTEIBID

UNI TAPE

UNI TAPE XL

Universaalteip

Parandusteip

Universaalselt kasutatav sisetöödel

Universaalselt kasutatav sisetöödel

Hermeetilised liimühendused standardite DIN 4108-7,

Hermeetilised liimühendused standardite DIN 4108-7,

SIA 180 ja ÖNORM B 8110-2 nõuete kohaselt

SIA 180 ja ÖNORM B 8110-2 nõuete kohaselt
Võimalik saada parandustöödeks kasutatavaid suvalise

Tugev algnakkuvus

pikkusega ribasid

Käsitsi rebitav

Tugev algnakkuvus

Veekindel SOLID-liimaine

Käsitsi rebitav

Parimad tulemused kahjulike ainete testimisel

TEHNILISED ANDMED:

Veekindel SOLID-liimaine

Omadus

Parimad tulemused kahjulike ainete testimisel

Kirjeldus

Alusmaterjal

spetsiaalpaber koos armeeritud kiudtekstiiliga

Liim

veekindel SOLID-liimaine
silikoonitud paber

KASUTUSVALDKOND:

KASUTUSVALDKOND:

Eralduskiht

UNI TAPE on mõeldud auru- ja õhutõkkepaanide ülekattekohtade ning paanide
liitekohtade vastupidavate hermeetiliste ja usaldusväärsete liimühenduste tegemiseks sisetöödel. Sobib ka puidupõhiste plaatide põkkvuukide liimühenduste
tegemiseks.

UNI TAPE XL on mõeldud vastupidavate, õhkupidavate ja usaldusväärsete liimühenduste saamiseks sisetöödel.

Temperatuurikindlus

pikaajaline –40° C kuni +90° C

Töötlemistemperatuur

alates –10° C

Sobib ka sissepuhumisavade juures parandustööde tegemiseks
ja avade kinnikleepimiseks.

Värvus

sinine

Ladustamine

jahedas ja kuivas keskkonnas

TARNEVIISID:
TEHNILISED ANDMED:

Art. Nr. GTIN

Omadus

Kirjeldus

Alusmaterjal

spetsiaalpaber koos armeeriva kiudtekstiiliga

Liim

veekindel SOLID-liimaine

Laius

Pakendis tk Pakendeid kaubaalusel

10111

4026639016379 30 m

Pikkus

20 cm

1

112

10112

4026639016324 30 m

15 cm

1

112

Plaasterteip

Eralduskiht

silikoonitud paber

Temperatuurikindlus

pikaajaline –40° C kuni +90° C

Töötlemistemperatuur

alates –10° C

Ettevalmistatud plaasterteip sise- ja välistöödeks,

Värvus

helesinine

ilmastikindlus 6 kuud

Ladustamine

jahedas ja kuivas keskkonnas

Kasutusvalmis, katvat eralduskilet on lihtne eemaldada
Liibuv liisalusmaterjal
Õhkupidavad liimühendused standardite DIN 4108-7,
SIA 180 ja ÖNORM B 8110-2 nõuete kohaselt

TARNEVIISID:
Art. Nr.

TEHNILISED ANDMED:

Veekindel SOLID-liimaine

Omadus

Parimad tulemused kahjulike ainete testimisel

Alusmaterjal

spetsiaalfliis PP-materjalist

TESCON VANA, ühendusliim ORCON F ja auru- ja õhutõke
INTELLO PLUS on Saksamaa tarbijaajakirja Stiftung Warentest
väljaande 4/2012 testivõitjad

Liim

veekindel SOLID-liimaine

Eralduskiht

silikoonitud paber

Temperatuurikindlus

pikaajaline –40° C kuni +90° C

Töötlemistemperatuur

alates –10° C

KASUTUSVALDKOND:
GTIN

Pikkus

Laius

Pakendis tk

10655

4026639016539

30 m

6 cm

10

10687

4026639016546

30 m

6 cm

20

10110

4026639016331

30 m

4 cm

14

Pakendeid kaubaalusel
48
Profipakendus*

24
56

TESCON VANA patch, plaasterteip sissepuhumisavade lihtsaks,
kiireks ja vastupidavaks hermeetiliseks kinnikleepimiseks. Liimühendused standardite DIN 4108-7, SIA 180 ja ÖNORM B
8110-2 nõuete kohaselt.

* Proipakendusühik on tarnitav ainult tervikuna!

Kirjeldus

Värvus

tumesinine

Ilmastikukindlus

6 kuud

Ladustamine

jahedas ja kuivas keskkonnas

TARNEVIISID:
Art. Nr.

GTIN

Pikkus

Laius Pakendis tk

Pakendeid
kaubaalusel

10795

4026639016560 18 cm 18 cm

25

Profipakendus*

-

10595

4026639016553 18 cm 18 cm

150

Profipakendus*

112

* Proipakendusühik on tarnitav ainult tervikuna!
07/0297

07/0297

20/15-341

14/5155

14/5155

10

07/0297

07/0297

20/15-341
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EHITUSTEIBID

DUPLEX

EHITUSTEIBID

Kahepoolne teip

Must universaalteip

Vastupidavad tihedad liimühendused sise- ja välistöödel

Universaalteip sise- ja välistöödeks

Paanide usaldusväärsed ühendused ülekattepiirkonnas

Ilmastikindlus 6 kuud

Hermeetilised liimühendused standardite DIN 4108-7, SIA 180 ja

Liibuv liisalusmaterjal, käsitsi rebitav

ÖNORM B 8110-2 nõuete kohaselt

Sobib liimliidete tegemiseks läbiviikude juures

Eriti kerge on paigaldamine DUPLEX-i käsihoidiklõikuriga (20 m rullide

Kasutatav tuuletõkkepaanide tuultpidavate liimühenduste tegemiseks

jaoks). Lahtikerimine, kinnisurumine ja lõikamine ühe tööoperatsiooniga
Ettevalmistus
Aluspinnad peavad olema kandevõimelised,
kuivad, siledad, tolmu-, silikooni- ja rasvavabad. Pühkige aluspinnad puhtaks, vajaduse
korral kasutage tolmuimejat ja puhastage.

Parimad tulemused kahjulike ainete testimisel

vahedega fassaadikattematerjalide korral
Veekindel SOLID-liimaine

KASUTUSVALDKOND:
Välistöödel:
Tuuletõkkepaanide tuulepidavuse tagamine ka vahedega fassaadikattematerjalide puhul pro clima SOLITEX
FRONTA QUATTRO kasutamisel, aga ka aluskatuse- ja katuse aluskattepaanide korral. Aluskatuse puidupõhiste
plaatide tuultpidavad liimühendused. Katusele paigaldatavate ja renoveerimisel kasutatavate aurutõkete ning
õhutõkkepaanide õhkupidavad liimühendused.

KASUTUSVALDKOND:
Välistöödel:
Niiskuskindlad liimühendused aluskatuse-, katuse aluskatte ja tuuletõkkepaanide ning ka
auru- ja õhutõkkepaanide ülekattumiste korral. Õhkupidavad liimühendused standardite DIN
4108-7, SIA 180 ja ÖNORM B 8110-2 nõuete kohaselt.

Sisetöödel:
Aurutõkete ja õhutõkkepaanide ning õhkupidavate puidupõhiste plaatide õhkupidavad liimühendused.
Kõiki liimühendusi sise- ja välistingimustes võib teha nii omavahel kui ka külgnevate siledate mittemineraalsete
ehitusdetailidega (näiteks toru läbiviigud, katuseaknad).

Sisetöödel:
Auru- ja õhutõkkepaanide kinnitamine metallproiilidele. Liimliited näiteks akende juures.

TEHNILISED ANDMED:
TEHNILISED ANDMED:

Omadus

Kirjeldus

Liim

spetsiaalne akrülaatliim

Eralduskiht

silikoonitud PE-kile

Temperatuurikindlus

pikaajaline –40° C kuni +90° C

Töötlemistemperatuur

alates –10° C

Värvus

läbipaistev

Ladustamine

jahedas ja kuivas keskkonnas

TARNEVIISID:
Art. Nr.

Omadus

Kirjeldus

Alusmaterjal

spetsiaalfliis PP-materjalist

Liim

veekindel SOLID-liimaine

Eralduskiht

silikoonitud paber

Temperatuurikindlus

pikaajaline –40° C kuni +90° C

Töötlemistemperatuur

alates –10° C

Värvus

must

Ilmastikukindlus

6 kuud

Ladustamine

jahedas ja kuivas keskkonnas

TARNEVIISID:
GTIN

Pikkus

Laius

Pakendis tk

10123

4026639016591

20 m

2,5 cm

30

10686

4026639016218

80 m

2,5 cm

10

Profipakendus*

Pakendeid kaubaalusel

Art. Nr.

GTIN

Pikkus

Laius

Pakendis tk

64

11948

4026639119483

30 m

6 cm

10

75

11949

4026639119490

30 m

6 cm

20

Pakendeid kaubaalusel
48
Profipakendus*

* Proipakendusühik on tarnitav ainult tervikuna!

07/0297

07/0297

14/5155

VTT-C-8875-12

20/15-341

12

24
* Proipakendusühik on tarnitav ainult tervikuna!

07/0297

20/15-341
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EHITUSTEIBID

EHITUSTEIBID

Kahepoolne butüülkautšukteip (naela tihendus)
Väga hea tihendusvõime – tungib sügavale
aluskatuse- ja katuse aluskattepaanide struktuuri.
Ettevalmistus
Aluspinnad peavad olema kandevõimelised,
kuivad, siledad, tolmu-, silikooni- ja rasvavabad. Pühkige aluspinnad puhtaks, vajaduse
korral kasutage tolmuimejat ja puhastage.

Teibi paigaldamine
Asetage TESCON INVIS tuuletõkkepaanide
(näiteks SOLITEX WA) mittenähtavatel liidetel
ja ühenduskohtades keskkohaga paaniliitele,
kerige lahti ja teipige järk-järgult kinni.

Teibi tugev kinnihõõrumine
Hõõruge kindlasti teip tugevasti kinni! Jälgige
piisavat vastusurvet. Eriti tõhus ja käsi säästev
kinnihõõrumine PRESSFIXi kinnisurumiseks
mõeldud abivahendiga.

Veekindel
Sobib aluskatuste tegemiseks vastavalt Saksa
Katusekatjate Keskliidu (ZVDH) nõuetele
Tugevdav armeeriv kiudtekstiil
Ettevalmistus
Aluspinnad peavad olema kandevõimelised,
kuivad, siledad, tolmu-, silikooni- ja rasvavabad. Pühkige aluspinnad puhtaks, vajaduse
korral kasutage tolmuimejat ja puhastage.

Ei sisalda bituumenit

KASUTUSVALDKOND:

Alternatiiv: teipimine DUPLEXi abil
Alternatiivina on võimalik teipida kahepoolse
liimiteibiga DUPLEX. Tõstke ülemine paan üles,
asetage DUPLEX ühe küljega kohale, tõmmake
eralduskile järk-järgult ära ja liimige kokku.
Jälgige piisavat vastusurvet. Hõõruge kindlasti
tugevasti kinni.

Põrandaplaadi ühendamine
Looge ühendus põrandaplaadiga või teiste mineraalsete või karedate aluspindadega ühendusliimi
ORCON F abil. Puhastage aluspind. Kandke u 5 mm
paksune ilma vahedeta liimiriba aluspinna peale
(ebatasastel aluspindadel ka rohkem).

Põrandaplaadi ühendamine
Asetage paan koos venimissilmusega liimimassi sisse. Ärge suruge liimi liiga lamedaks, et
see saaks vastu võtta ehitise osade liikumised.

OSB ühendamine
Fassaadipaanide tuuletihedate ühenduste
saavutamiseks siledatel, mittemineraalsetel
aluspindadel, näiteks puitplaatidel või
hööveldatud puidul, asetage TESCON INVIS
keskkohaga liitele ja liimige järk-järgult kinni.

Kareda saetud puitpinna ühendamine
Karedatel saetud taladel, sarikatel või pärlinitel kasutage ühendusliimi ORCON F.
Kandke ORCON F umbes 5 mm paksuse liimiribana ilma vahedeta peale. Karedate aluspindade korral suurendage vajaduse korral
liimiriba läbimõõtu.

Aluskatuseplaadi kleepimine
Kleepige puitplaatidest (MDF) aluskatused
TESCON INVISe abil. Asetage teip keskkohaga
plaatide liitekohale, kerige lahti ja liimige järkjärgult kinni. Hõõruge kindlasti teip tugevasti
kinni! Kruntige puitkiudplaadid TESCON
PRIMER RP-ga või TESCON PRIMER AC-ga.

Kaldkatuste roovitise vahelattide all olev naelte
tihendusteip. TESCON NAIDECK on sobiv Saksa
Katusekatjate Keskliidu (ZVDH) põhimõtete kohaselt aluskatuste tegemiseks aluskatuse- ja katuse
aluskattepaanide korral.

Eriti voolamisvõimeline butüülliimaine
TESCON NAIDECK-i korral on kasutatud väga
voolavamisvõimelist butüülliimainet.
See sobib väga hästi kokku paanide ja
puidupõhiste plaatide struktuuriga ning
tihendab pikaajaliselt naeltest tekkinud avad.

Teibi liimimine
Paigaldage naela tihendusteip roovitise vahelati keskele ja kleepige järk-järgult kinni.
Hõõruge kindlasti teip korralikult kinni.
Töö ajal pro clima PRESSFIX-i kasutamine
kaitseb käsi.

Roovitise vahelati rihtimine
Tõmmake vahepaberi lõpust tükk lahti. Pange
roovitise vahelatt õigesse asendisse ja kinnitage ühes punktis naelaga. Seejuures jälgige,
et vahepaberi ots oleks vuugist külje pealt
väljas.

Roovitise vahelati kinnitamine
Tõmmake vahepaber vuugist järk-järgult välja.
Kinnitage roovitise vahelatt seejärel sammsammult täieliku liimühenduse saamiseks
naelte või kruvidega. Valmis.

TEHNILISED ANDMED:
Omadus

Kirjeldus

Materjal

butüülkautšuk

Eralduskiht

kile

Temperatuurikindlus

pikaajaliselt –20° C kuni +80° C

Töötlemistemperatuur

+5° C kuni +35° C

Paksus

1,0 mm

Värvus

must

Ladustamine

jahedas ja kuivas keskkonnas

TARNEVIISID:

Detail: aknaühendus
Teipige paan lengiga tuuletihedalt ja vett
juhtivalt universaalse liimiteibiga TESCON
INVIS kokku. Hõõruge kindlasti teip tugevasti
kinni.
Sobivad ka avatäidete teibid CONTEGA EXO või
CONTEGA SOLIDO EXO

Detail: kaabliläbiviik
Tihendage ümarad läbiviigud EPDM-mansettidega. KAFLEX-mansetid on iseliimuvad.
Liimige ROFLEX-mansetid TESCON INVISega
tuulekindlalt aluspinnaga kokku.
Hõõruge kindlasti teibid tugevasti kinni.

Detail: talaläbiviik
Looge tuuletihe ja vett juhtiv ühendus (hööveldatud) taladel TESCON INVISe abil.
Liimimise järjekord: 1. all, 2. vasakul ja paremal, 3. ülal. Karedate taladega ühendamine
ühendusliimiga ORCON F

Art. Nr.

GTIN

Pikkus

Laius

Pakendis tk

11737

4026639117373

20 m

5 cm

6

11943

4026639119438

20 m

5 cm

24

96
Profipakendus*

24
* Proipakendusühik on tarnitav ainult tervikuna!

07/0297

14

Pakendeid kaubaalusel

VTT-C-8875-12

15

TÕKESTUSTEIBID

TÕKESTUSTEIBID

Modiitseeritud akrülaatliimainega ühepoolne
naelatihendusteibina kasutatav butüülkautšukteip

KASUTUSVALDKOND:
Distantslattide all kasutatav ühepoolne naelatihendusteip kaldkatustele. TESCON NAIDEC mono on Saksa Katusekatjate Keskliidu (ZVDH)

andmetel sobiv ajutiste varjete tegemiseks aluslae- ja aluskattepaanide korral.

PAIGALDUSJUHISED

TESCON NAIDECK mono paigaldatakse katkematu kihina distantslattide ja aluskatuse-, aluskatte- või aluskinnituspaanide vahele.
Sellega tagatakse, et ka pärast vahelattide paigaldamist on tihendatud ka kanderoovitise naela- või kruviühendused.
Liimühendus võib olla kas distantslati või tihendatava aluspinnaga. Hõõruge teibid kindlasti tugevasti kinni. Kontrollige, kas on
olemas piisav vastusurve. Vett ärajuhtivaid liimliiteid on võimalik saavutada ainult voltideta paigaldatud õhutõkkepaanide korral.

EELISED:

4 Akrülaatmodiitseeritud butüülkautšuki kasutamine tagab töödeldavuse
kuni temperatuurini –10 °C

4 Võimalik on eelnev lihtne paigaldamine distantslatile

4 Distantslatt on katusel kergesti positsioneeritav PE-aluskile abil
4 Naelte läbitungimiskohad on püsivalt tihendatud viskoosse
butüülkautšukiga

4 Sobib Saksa Katusekatjate Keskliidu (ZVDH) teabelehe andmetel ajutiste
varjete tegemiseks

TEHNILISED ANDMED:
Aines
Alusmaterjal

Veniv PE-aluskile

Liimaine

akrülaadiga modifitseeritud butüülkautšuk

Eralduskiht

silikoonitud PE-kile

Omadus

Väärtus

Värvus

butüülkautšuk: hall, kile: must

Paksus

1,1 mm

Töötlemistemperatuur

-10° C kuni +35° C

Temperatuurikindlus

vastupidav –20 °C kuni +80 °C

Ladustamine

jahedas ja kuivas keskkonnas

TESCON NAIDECK mono – pikaajaline
TESCON NAIDECK mono korral on kasutatud väga viskoosset butüülliimainet. See tõmmatakse naelutamisel või kinnikruvimisel auku kaasa ja
sellega tihendatakse tekkinud auk.

Teibi kleepimine
Paigaldage naelatihendusteip distantslati keskele või tihendatavale
aluspinnale ja kleepige järk-järgult kinni.

Teibi tugevalt kinnihõõrumine
Töös pro clima PRESSFIX-i kasutamine kaitseb käsi.

Distantsalti rihtimine ja kinnitamine
Pange distantslatt kohale ja kinnitage korralikult naelte või kruvidega.
Distantslatt ja TESCON NAIDECK mono peavad vastava surve kasutamisel
liibuma täielikult vastu välispaani. Valmis.

TARNE VIISID:
Art. Nr.

GTIN

Pikkus

Laius

Kaal

Pakendis tk

16441

4026639164414

20 m

50 mm

11,5 kg

6

16442

4026639164421

20 m

50 mm

23,0 kg

12

Pakendeid kaubaalusel
96
Profipakendus*

24
* Proipakendusühik on tarnitav ainult tervikuna!

ALUSPINNAD:
Enne liimimist tuleb aluspinnad harjaga puhtaks pühkida, lapiga pesta või suruõhuga puhastada. 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 naelutuskohtade tihendamine on tagatud kõikide pro clima välispaanide, muude aluskatte-/aluskinnituspaande
ja tuuletõkkepaanide (näiteks PE- ja PET-paanide), aga ka MDF- ja puitkiudaluskatteplaatide korral. 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.

16

17

TÕKESTUSTEIBID

TÕKESTUSTEIBID

Vettjuhtiv tugeva kleepumisvõimega ühendusteip

Niiskuskindel tõkestusteip

Kaitseb ehitusdetaile vee sissetungimise eest:

Kaitseb ehitusdetaile vee sissetungimise eest:

toimib vettjuhtivalt ja tõkestab kapillaarniiskust

toimib vettjuhtivalt ja tõkestab kapillaarniiskust

Väga suur kleepumisvõime ka kergelt märgadel

Usaldusväärne ühendus: butüülkautšuk tungib sügavale aluspinda

ja külmadel aluspindadel

Väga veniv ja vormitav ning eriti väikese ennistusjõuga aluskile:
seda saab paindlikult sobitada aluspindade ja nurkadega

Väga veniv ja vormitav ning eriti väikese ennistusjõuga

Ettevalmistus
Aluspinnad peavad olema kandevõimelised, kuivad, siledad,
tolmu-, silikooni- ja rasvavabad.
Pühkige aluspinnad puhtaks,
vajaduse korral kasutage tolmuimejat ja puhastage.

aluskile: seda saab paindlikult sobitada aluspindade ja nurkadega
Nakkub ka mineraalsete aluspindadega
Tihendab naelakohti
Parimad tulemused kahjulike ainete testimisel

Nakkub ka mineraalsete aluspindadega
Õhkupidavad liimühendused standardite DIN 4108-7, SIA 180
ja ÖNORM B 8110-2 nõuete kohaselt
Parimad tulemused kahjulike ainete testimisel

KASUTUSVALDKOND:

KASUTUSVALDKOND:

Vettjuhtiv tugeva kleepumisvõimega ühendusteip aknalaudade paigaldamiseks, puidupõhiste plaatide kinnitamiseks siledatele mineraalsetele
aluspindadele, alusplaatide kokkukleepimiseks (nt soonte ja üleminekute
puhul) ning nende ühendamiseks külgnevate ehitusdetailidega

Niiskuskindel tõkestusteip vööaluste tihendamiseks puitehitistes,
puidupõhiste plaatide kinnitamiseks siledatele mineraalsetele
aluspindadele, aluskatuseplaatide kokkukleepimiseks (nt soonte ja
üleminekute puhul) ning nende ühendamiseks külgnevate ehitusdetailidega.

Kleepimine aknaraami külge
Teibi mõõtmine (ava suurus + 2
× 20 cm ja parajaks lõikamine.
Eemaldage kitsas eralduskile järkjärgult ning kleepige teip sammsammult aknaraamile ja -piidale.

Mööda aknapõske üles keeramine
Keerake teip nurkades u 20 cm
ulatuses piki aknapõske üles ja
kleepige samuti aknaraami külge.

Omadus

Katsemeetod/
normdokumendid

Katsemeetod/
normdokumendid

Alusmaterjal

Kirjeldus

veniv PE-aluskile

Liim

butüülkautšuk
silikoonitud PE-kile

veniv PE-aluskile

Eralduskiht

Liim

akrülaadiga modifitseeritud butüülkautšuk

Värvus

Eralduskiht

silikoonitud PE-kile

Mass pinnaühiku kohta

DIN EN 1849-2

u 1,9 kg/m²

Värvus

butüülkautšuk: hall, kile: must

Paksus

DIN EN 1849-2

u 1,0 mm

sd-väärtus

DIN EN 1931

Mass pinnaühiku kohta

DIN EN 1849-2

u 1,9 kg/m²

Paksus

DIN EN 1849-2

u 1,1 mm

sd-väärtus

DIN EN 1931

> 100 m

Ilmastikukindlus

3 kuud

Töötlemistemperatuur

–10° C kuni +35° C

Temperatuurikindlus

pikaajaliselt –20° C kuni +80° C

Ladustamine

jahedas ja kuivas keskkonnas

Vertikaalsete üleulatuvate
osade äralõikamine
Lõigake vertikaalsete aknapõskede juurest üleulatuv teip
puitkiust soojustusplaatide serva
lähedalt ära.

Seinale kleepimine
Voltige teip nurga all kokku ning
paigaldage seina/põranda sisenurka.
Eemaldage järk-järgult esimene eralduskile ja kleepige teip samm-sammult
seinale.

Kirjeldus

Alusmaterjal

Kleepimine aknapõsele
Eemaldage keskmine eralduskile
järk-järgult ning kleepige teip
samm-sammult aknapõsele.
Vajaduse korral kruntige enne
tootega TESCON PRIMER RP.
Seejuures suruge teip täpselt
nurkadesse.
Siis hõõruge kindlasti see igalt
poolt tugevasti kinni.

Teibi lahtirullimine
Rullige teip vajalikus pikkuses lahti.

TEHNILISED ANDMED:

TEHNILISED ANDMED:
Omadus

Ettevalmistus
Aluspinnad peavad olema kandevõimelised, kuivad, siledad, tolmu-, silikooni- ja
rasvavabad. Pühkige aluspinnad puhtaks,
vajaduse korral kasutage tolmuimejat ja
puhastage.

butüülkautšuk: hall, kile: roheline
Põrandale kleepimine
Tugevasti kinnihõõrumine
Eemaldage järk-järgult teine eralduskile ja Hõõruge kindlasti teip tugevasti seina ja
kleepige teip samm-sammult põrandale. põranda külge. Eriti efektiivselt ja käsi
säästvalt saab seda teha kinnisurumise
abivahendiga pro clima PRESSFIX.

> 100 m

Ilmastikukindlus

3 kuud

Töötlemistemperatuur

alates +5° C kuni 35° C; öökülmavabad ööd

Temperatuurikindlus

pikaajaliselt –20° C kuni +80° C

Ladustamine

jahedas ja kuivas keskkonnas

TARNEVIISID:

TARNEVIISID:
Art. Nr.

GTIN

Pikkus

Laius

15361
14134
14135
14732

4026639153616
4026639141347
4026639141354
4026639147325

20 m
20 m
20 m
20 m

10 cm
15 cm
20 cm
30 cm

Pakendis
tk
3
2
2
1

Pakendeid
kaubaalusel
60
60
42
60

Kaal
(kg/pakend)
11,5 kg
11,5 kg
15,5 kg
11,5 kg

07/0297

Horisontaalsete üleulatuvate
osade äralõikamine
Lõigake horisontaalne üleulatuv
teip umbes 15 mm varuga ära, et
see ulatuks hiljem krohvist välja.

Aknalaua paigaldamine
Valmis aknalaud EXTOSEAL
ENCORS-ga. Hilisema krohvimise
käigus kleepige krohviliist väljaulatuva teibiosa külge. Aknapõsele
annab lõpliku kaitse aknalaua
paigaldamine.

Art. Nr.

GTIN

Pikkus

Laius

15363
14136
14137
14698

4026639153630
4026639141361
4026639141378
4026639146984

20 m
20 m
20 m
20 m

10 cm
15 cm
20 cm
30 cm

Pakendis Pakendeid
Kaal
tk
kaubaalusel (kg/pakendusühik)
3
60
11,5 kg
2
60
11,5 kg
2
42
15,5 kg
1
60
11,5 kg

07/0297
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Võimalik kleepida ka betoonile
Teipi EXTOSEAL FINOC saab ka
otse betoonile kleepida. Vajaduse
korral kruntige aluspinda krundiga TESCON PRIMER RP.

Kasutamine müürlati all
Võimalik kasutada ka tõkestava kihina
puitdetailide kaitsmiseks (nt lävepakud või
müürlatid) betoondetailidest (põrandaplaadid, kinnitusankrud jms) tuleva
kapillaarniiskuse eest.

TÕKESTUSTEIBID

TÕKESTUSTEIBID

Puitkonstruktsioonides kasutatav kolmeks volditav ühendusteip

KASUTUSVALDKOND:

UUS

Kolmeks volditav ühendusteip põranda ja laeplaatide õhukindlaks ühendamiseks ristkihtpuit- (CLT)
ning puitkarkassseinakonstruktsioonidega. Kolmanda küljega saab kinni kleepida ka ristkihtpuidu
(CLT nn. DOLD) otspinnad. Sel viisil saab takistada õhuvooge läbi ristkihtpuidust elemendis olevate
ehitusviisist tingitud pikivuukide.

RAAMTINGIMUSED

Liimühendused ei tohi alluda tõmbekoormustele. Hõõruge teip kindlasti tugevasti kinni! Kontrollige, kas on olemas piisav vastusurve.
Suurenenud õhuniiskusest tuleb vabaneda järjekindla ja pideva õhutamisega. Vajaduse korral paigaldage õhukuivatid.

PAIGALDUSJUHISED

EELISED:

4 Õhkupidava liimühenduse ja ehitusviisist tingitud pikivuukide sulgemiseks ristkihtpuitseinte
korral on vajalik vaid üks tööoperatsioon

4 Kolmas voltkülg tagab lihtsa eelkooste ja montaaži
4 Ajas kestev õhkupidav hermeetiline liimühendus

4 90 mm ühenduskülg sildab läve ja betoonplaadi vahelised ebatasasused
4 Ilmastikindlus 6 kuud

Seintega seonduva probleemid
Liimpuitseintes tekivad praod sageli alles pärast paigaldamist ning nende
asukohta ja ulatust ei ole võimalik enne hinnata. Liimühendusteks tavaliste
teipide kasutamine võib pragude tekkimisel kaasa tuua liimühenduse
tagused õhuvood.

Toime põhimõte
TESCON CROSSEAL-il on kolm liimiga kaetud külge, mis võimaldavad
eelnevat paigaldamist seina- ja laeelemen-tidele ning välistavad kindlalt ja
pikaks ajaks võimalikud õhukanalid.

Kleepimine seinapindadele
Kleepige TESCON CROSSEAL 50 mm laiuse küljega seinale ja hõõruge
kindlasti tugevasti kinni, kasutage näiteks pro clima kinnisurumise
abivahendit PRESSFIX.

Kleepimine seina alumisele küljele
Pöörake teip ümber ja kleepige teine 50 mm laiune külg seina alumisele
küljele ning hõõruge tugevasti kinni. Nii on hiljem tekkivatest pragudest
põhjustatud võimalikud õhukanalid kindlalt suletud.

Seina ühendamine sokli/korruselaega
Pärast seina püstitamist tehke õhukindel liimühendus kolmanda, pikema
külje kleepimisega soklile/korruselaele. Kruntige vajaduse korral enne
TESCON PRIMER RP-ga.

Ankrutega sidumine
Tehke kinnitusankrute juures kolmandal küljel vasakja parempoolsed
sisselõiked ning kleepige TESCON CROSSEAL sokli/lae külge. Seejärel
teipige üle TESCON VANA-ga.

TEHNILISED ANDMED:
Aines
Alusmaterjal

spetsiaalfliis PP-materjalist

Liimaine

veekindel liimaine SOLID

Eralduskiht

silikoonitud PE-kile

Omadus

Väärtus

Värvus

helesinine

Paksus

50 mm / 50 mm / 90 mm

Ilmastikukindlus

6 kuud

Töötlemistemperatuur

alates –10 °C

Temperatuurikindlus

vastupidav –40 °C kuni +90 °C

Ladustamine

jahedas ja kuivas keskkonnas

TARNE VIISID:
Art. Nr.

GTIN

Pikkus

Laius

Sisu

Kaal

16432

4026639164322

30 m

140 mm

1

3

ALUSPINNAD:
Enne liimimist tuleb aluspinnad harjaga puhtaks pühkida, lapiga pesta või suruõhuga puhastada. Külmunud aluspindadele ei saa liimida.
Liimitavatel aluspindadel ei tohi olla nakkumist takistavaid aineid (nt rasva või silikooni). Aluspinnad peavad olema piisavalt kuivad ja
kandevõimelised. Püsiv liimühendus on tagatud kõikide pro clima siseja välispaanide, muude aurutõkke- ning õhutõkkepaanide (näiteks
PE-, PA-, PP- ja alumiiniumkilede) või aluslae-/aluskattepaanide ja tuuletõkkepaanidega (näiteks PP- ja PET-paanidega). Liimühenduste
tegemine ja teipimine on võimalik ka hööveldatud ning lakitud puidu, kõvade plastide ja metallide (nt torud, aknad jne), kõvade puidupõhiste plaatide (puitlaast-, OSB, BFU-, MDF- ja puitkiudalusplaatide) korral. Puitkiudalusplaatidele või siledatele mineraalsetele aluspindadele kleepimisel tuleb neid enne TESCON PRIMER RP-ga töödelda. Betoon- või krohvpinnad ei tohi olla pudedad. 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.
20
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TÕKESTUSTEIBID

ÜHENDUSTEIBID

Väga veniv ühendusteip õhupidavuse saamiseks

Nurkades kasutatav liimteip

Sobib väga hästi tihendamiseks läbiviikude juures eriti paksu

Nurkades kasutatav liimteip sise- ja välistöödeks,

butüülkautšukikihi ning painduva ja väikese ennistusjõuga

ilmastikindlus 6 kuud

kattekile tõttu

Kolm eraldi eemaldatavat eralduskileriba

Usaldusväärne ka tugeva venimise korral

Väga veniv, liibuv ja kuju säilitav (tagastusjõumoment puudub),

Kaitseb ehitusdetaile vee sissetungimise eest:
toimib vettjuhtivalt ja tõkestab kapillaarniiskust

optimaalne ka ühendamiseks läbiviikude juures
Ettevalmistus
Aluspinnad peavad olema kandevõimelised, kuivad, siledad, tolmu-, silikooni- ja
rasvavabad. Pühkige aluspinnad puhtaks,
vajaduse korral kasutage tolmuimejat ja
puhastage.

Usaldusväärne ühendus: butüülkautšuk tungib sügavale aluspinda
Nakkub ka mineraalsete aluspindadega
Õhkupidavad liimühendused standardite DIN 4108-7, SIA 180
ja ÖNORM B 8110-2 nõuete kohaselt

Õhkupidavad liimühendused standardite DIN 4108-7, SIA 180
Ettevalmistus
Aluspinnad peavad olema kandevõimelised,
kuivad, siledad, tolmu-, silikooni- ja rasvavabad. Pühkige aluspinnad puhtaks, vajaduse
korral kasutage tolmuimejat ja puhastage.

ja ÖNORM B 8110-2 nõuete kohaselt
Veekindel SOLID-liimaine
Parimad tulemused kahjulike ainete testimisel

Parimad tulemused kahjulike ainete testimisel

KASUTUSVALDKOND:
KASUTUSVALDKOND:
Väga veniv ühendusteip õhkupidavate liimliidete saamiseks, nt
soklialas või läbiviikude juures (torud, paigaldatavad detailid jms)

Teibi mõõtmine
Rullige teip vajalikus pikkuses lahti ja
lõigake maha.

Esimese eralduskile eemaldamine
Voltige teip keskelt kokku ja eemaldage
esimene eralduskile.

Kleepimine toru külge
Pange teip vastu toru ja kleepige järkjärgult ümber toru. Teibi otstes peab
olema piisav ülekattumine.

Kleepimine tasapinnale
Eemaldage täielikult teine eralduskile.
Pöörake teip järk-järgult vastu pinda ja
kleepige samm-sammult ümbertringi kinni.

Auru- ja õhutõkkepaanide nurkühendused, näiteks akende ja uste juures, aga ka muud ehitusdetailide nurkühendused sise- ja välispiirkonnas. Siia kuuluvad katuse- või seinadetailide
liimühendused aluskatuse-/katuse aluskatte- või tuuletõkkepaanide juures. Liimühendused
standardite DIN 4108-7, SIA 180 ja ÖNORM B 8110-2 nõuete kohaselt. Lisaks ka liimliited
puidupõhiste plaatide juures.

TEHNILISED ANDMED:
Omadus

Katsemeetod/
normdokumendid

Kirjeldus

Alusmaterjal

veniv PE-aluskile

Liim

butüülkautšuk

Eralduskiht

silikoonitud PE-kile

Värvus

butüülkautšuk: hall, kile: sinine

Mass pinnaühiku kohta

EN 1849-2

u 3,7 kg/m²

Paksus

EN 1849-2

u 2,0 mm

TEHNILISED ANDMED:
Omadus

Kirjeldus

Alusmaterjal

spetsiaalfliis PP-materjalist

Liim

veekindel SOLID-liimaine

Eralduskiht

kahe eralduskohaga silikoonitud PE-kile: u 12 / 23-25 mm

Töötlemistemperatuur

alates +5° C kuni 35° C; öökülmavabad ööd

Temperatuurikindlus

pikaajaliselt –40° C kuni +90° C

Temperatuurikindlus

pikaajaliselt –20° C kuni +80° C

Töötlemistemperatuur

alates –10° C

Ladustamine

jahedas ja kuivas keskkonnas

Ilmastikukindlus

6 kuud

Värvus

helesinine

Ladustamine

jahedas ja kuivas keskkonnas

Tugevasti kinnihõõrumine
Seejärel hõõruge kindlasti teip igalt
poolt tugevasti kinni. Kontrollige, kas on
olemas piisav vastusurve. Eriti efektiivselt
ja käsi säästvalt saab seda teha kinnisurumise abivahendiga pro clima PRESSFIX

TARNEVIISID:
Art. Nr.

GTIN

Pikkus

14343
14344

4026639143433
4026639143440

10 m
10 m

Laius

Pakendis Pakendeid
Kaal
tk
kaubaalusel (kg/pakendusühik)
6 cm
5
60
11,5 kg
10 cm
3
60
11,5 kg

Kasutatav ka välistingimustes
Teibiga EXTOSEAL MAGOV saab ka väljapoole jäävaid läbiviike (nt läbi fassaadide,
aluskatuse- ja aluskattepaanide ning
plaatmaterjalide) kindlalt ühendada.

TARNEVIISID:
Art. Nr.

GTIN

Pikkus

Laius

Pakendis tk

10121

4026639016263

30 m

6 cm

5

10807

4026639016645

30 m

6 cm

20

Pakendeid kaubaalusel
96
Profipakendus*

* Proipakendusühik on tarnitav ainult tervikuna!

20/15-341

07/0297

07/0297
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07/0297

20/15-341

14/5155
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ÜHENDUSTEIBID

ÜHENDUSTEIBID

Eelnevalt volditud nurgaühendusteip

KASUTUSVALDKOND:

RAAMTINGIMUSED

Liimühendused ei tohi alluda tõmbekoormustele. Pärast kile- või paberpaanide kleepimist peab
roovitis soojustusmaterjali raskusele vastu pidama. Vajaduse korral toestage liimliited osalise
kandekonstruktsiooniga. Hõõruge teibid kindlasti tugevasti kinni. Kontrollige, kas on olemas piisav
vastusurve. Tuule-, õhu- või vihmakindlaid liimühendusi on võimalik saavutada ainult voltideta
paigaldatud aurutõketel, aluskatte- ja fassaadipaanidel. Suurenenud õhuniiskusest tuleb vabaneda
järjekindla ja pideva õhutamisega. Vajaduse korral paigaldage õhukuivatid.

Eelnevalt volditud nurgaühendusteip, mis sobib kasutamiseks
•
üksteise all olevatest paanidest ja puidupõhistest plaatidest (nt OSB) koosnevatel aurutõkkening õhupidavustasanditel;
•
üksteise all olevatel aluslae-, aluskinnitus- ja tuuletõkkepaanidel;
•
piirnevate ehitudetailidega, näiteks akende, uste jms ühendamiseks nii sise- kui ka välistingimustes.
Liimühendused standardite DIN 4108-7, SIA 180 ja ÖNORM B 8110-2 nõuete kohaselt.

NÄPUNÄITED

PAIGALDUSJUHISED
EELISED:

4 Eelnev voltimine tagab nurkades lihtsa, kiire ja puhta liimühenduse

4 Esimene liimiga kaetud külg on eralduskileta: teibi saab kohe kinni liimida,
esimese eraldusriba eemaldamine ja äraviskamine ei ole enam vajalik

Tehasepoolne olukord:
lai liimiga kaetud pind on vaba, kitsas
liimiga kaetud pind on kaetud eralduskilega.

4 Saadaval jagatuna laiusteks 25/35 mm ja 12/38 mm
4 Liibuv liisalusmaterjal

4 Veekindel liimaine püsivalt tugevateks liimliideteks sise- ja välistingimustes
4 Ülekrohvitav kattematerjal

Esimese külje kleepimine
Ühendamisel ehitusdetailiga, antud juhul katuseaknaga, lükake teip 25/35 mm osadeks jaotatud
eralduskilega nurka ja kleepige esimene külg (siin
soonele) järk-järgult kinni.

TEHNILISED ANDMED:
Aines
Alusmaterjal

spetsiaalfliis PP-materjalist

Liimaine

akrülaat-dispersioonliim

Eralduskiht

silikoonitud PE-kile

Omadus

Väärtus

Värvus

helesinine

Paksus

0,5 mm

Ilmastikukindlus

3 kuud

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

14780

4026639147806

30 m

50 mm

3,1 kg

5

14779

4026639147790

30 m

50 mm

12,1 kg

20

14777

4026639147776

30 m

60 mm

3,7 kg

5

14778

4026639147783

30 m

60 mm

14,5 kg

20

Pakendeid kaubaalusel

Teise külje kleepimine
Seejärel tõmmake eralduskile ära ja kleepige teip
järkjärgult teisele küljele (siin aknapõsele).

Teibi tugevalt kinnihõõrumine
Hõõruge liimliide kindlasti tugevasti kinni. Kontrollige,
kas on olemas piisav vastusurve. Eriti efektiivselt ja
käsi säästvalt saab seda teha kinnisurumise abivahendiga pro clima PRESSFIX.

Nurkade kleepimine
Kleepimine nurkades on eriti kiire ja lihtne 3D-sisenurkprofiildetaili TESCON INCAV abil. Lõigake see pikkuselt
parajaks ja kleepige soonde ning aknapõsele.

Liimühendus lühikese küljega
Osadeks 12/38 mm jagatud teip on ideaalne vahend
selliste ehitusdetailide juures, mis kaetakse hiljem
õhukese kihiga, näiteks kipsplaatidega.

Seinanurkade kleepimine
Lükake teip 25/35 mm osadeks jaotatud eralduskilega
nurka ja kleepige esimene külg järk-järgult kinni.
Seejärel tõmmake eralduskile sammhaaval ära ja
kleepige teip järk-järgult teisele küljele.

Vajaduse korral tehke vahetus (lai
liimiga kaetud pind kaitstud, kitsas
vaba). Selleks tõmmake eralduskile
lihtsalt lahti ...

90
Profipakendus*

16

Profipakendus*

16

90

* Proipakendusühik on tarnitav ainult tervikuna!

ALUSPINNAD:

Enne liimimist tuleb aluspinnad harjaga puhtaks pühkida või lapiga pesta. Külmunud aluspindadele ei saa liimida. Liimitavatel materjalidel
ei tohi olla nakkumist takistavaid aineid (nt rasva või silikooni). Aluspinnad peavad olema piisava kandevõimega. Kauakestvad liimühendused kõikide pro clima paanide (aurutõkke- ja õhutihenduspaanide, vihmatõkkepaanide ning ka aluskatte-, aluskinnitus- ja tuuletõkkepaanide) ning PE-, PA-, PP- ja alumiiniumkiledega õhu- ning tuulepidavuse tagamiseks. Võimalikud liimühendused ka hööveldatud ja lakitud
puidu, kõvade plastide ja metallide (nt torud, aknad jne), kõvade puidupõhiste plaatidega (puitlaast-, OSB, BFU-, MDF- ja puitkiudalusplaatidega). Puitkiudaluskatteplaatide puhul on vaja neid enne TESCON PRIMER RP-ga kruntida. Konstruktsiooni kindluse seisukohast saavutatakse parimad tulemused väga kvaliteetsete aluspindade kasutamisel. Aluspinna sobivust tuleb oma vastutusel kontrollida, vajaduse korral
on soovitatav teha proovikleepimised.
24
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... ja kerige ühe rullipöörde võrra
maha.

ÜHENDUSTEIBID

ÜHENDUSTEIBID

Nutikas aknaühendusteip sise- ja välistingimustes kasutamiseks

Aurutõkestav krohviteip integreeritud tugevdava armeeringuga
PET-liis on lihtsalt ülekrohvitav, krohvi lisaarmeerimine

Varieeruv sd-väärtus: akna paigaldamine sama teibiga nii sise- kui ka välispindadel

ei ole vajalik

Akna- ja uksevuukide aurutõkestavad ning õhkupidavad liimliited sisetingimustes
standardite DIN 4108-7, SIA 180 ja ÖNORM B 8110-2 nõuete kohaselt

Selgepiiriline üleminek aurutõkkepiirkonna ja krohvi
vahel

Veeauru difusiooni mittetakistavad ning tuule- ja külgvihmakindlad liimliited
välistingimustes

Vastupidav, usaldusväärne, õhkupidav liimliide

Hästi sobitatav ja liibuv, saab nurkades kergesti kokku voltida

standardite DIN 4108-7, SIA 180 ja ÖNORM B 8110-2 nõuete kohaselt

Fliisipoolne külg on ülekrohvitav

Armeerimine suurendab piirneva aluskrohvi stabiilsust
Parimad tulemused kahjulike ainete testimisel

Ettevalmistus
Aluspinnad peavad olema kandevõimelised,
kuivad, siledad, tolmu-, silikooni- ja rasvavabad. Pühkige aluspinnad puhtaks, vajaduse
korral kasutage tolmuimejat ja puhastage.

KASUTUSVALDKOND:

Ettevalmistamine ja kinnitamine
Aluspind puhastada. Kinnitage pro clima
CONTEGA PV täpselt müüritisele ORCON F-i või
ORCON CLASSIC-u abil. Isekleepuv riba jääb
väljapoole (mitte seina poole). Teip ei tohi jääda
pinnast eemale, seetõttu kandke liimimispunktid
liisiserva lähedale (u 2 cm).

Vahekile eemaldamine
Pange aurutõke kohale. Tõmmake eralduskileriba
CONTEGA PV teibilt ära.

Parimad tulemused kahjulike ainete testimisel

Omadus

Kirjeldus

Alusmaterjal

PET-fliis funktsionaalse membraani
ja armeeringuga

Liim

spetsiaalne akrülaatliim

Paksus

1,3 mm

sd-väärtus

2,3 m

Temperatuurikindlus

pikaajaliselt –40° C kuni +90° C

Töötlemistemperatuur

alates –10° C

Värvus

helesinine/tumesinine

Ladustamine

jahedas ja kuivas keskkonnas

Kleepimine
Kleepige aurutõkkepaan CONTEGA PV kleepribaga. Seejuures hõõruge kindlasti teip hoolikalt kinni. Moodustage venimisvolt, mis kompenseerib ehitusdetailide võimalikku liikumist

TARNEVIISID:
Art. Nr.

GTIN

Pikkus

Laius

Pakendis tk

Pakendeid kaubaalusel

10124

4026639016058

15 m

20 cm

4

30
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pro clima CONTEG IQ-d kasutatakse akende ja uste sisemiseks õhukindlaks ühendamiseks auru- ja õhutõkkepaaniga standardi DIN 4108-7 nõuete kohaselt. Tänu nutikale,
niiskuse suhtes tundlikule funktsionaalsele membraanile saab CONTEGA IQ-d kasutada
ka välimiste tuule- ja külgvihmakindlate liimliidete tegemiseks. Teip on varustatud venimisvoldiga ja on seetõttu võimeline optimaalselt kompenseerima ehitudetailide võimalikku liikumist.

Fliisi krohvimine
Kui sein kuulub lõpuks krohvimisele, siis peab
CONTEGA PV paiknema krohvikihi keskel.
Selleks keerake liis ja armatuur uuesti tagasi,
kandke CONTEGA PV taga asuvale seinale krohvikiht, pöörake liis ja armatuur värskele krohvikihile
ja krohvige täielikult üle.

Omadus

Kirjeldus

Alusmaterjal

PP-fliis ja spetsiaalne membraan PEkopolümeerist

Liim

spetsiaalne akrülaatliim

sd-väärtus

0,25–10 m, varieeruv

Temperatuurikindlus

pikaajaline –40° C kuni +90° C

Töötlemistemperatuur

alates –10° C

Ilmastikukindlus

3 kuud

Värvus

tumesinine

Ladustamine

jahedas ja kuivas keskkonnas

CONTEGA IQ kasutamine puitkarkassehitistes
Eemaldage eralduskile ja kleepige teip järk-järgult ümber kogu aknaraami ning seejärel kleepige aknapõsele. Otsad kleepige üle ehitusteibi
(nt TESCON VANA) tükiga
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CONTEGA IQ kasutamine monoliitehitistes
Pange kleepribaga teip aknaraamile ja kleepige
kinni. Kandke aknapõsele tiheda siksakina ühendusliimi ORCON F või ORCON CLASSIC-u riba ja
pange teip liimile. Valmis ülekrohvimiseks.

TARNEVIISID:
Art. Nr.

GTIN

12941

4026639129413

Pikkus Laius
30 m

9 cm

Isekleepuv riba
1
(kasutamine monoliitehitistes)

Pakendis tk Pakendeid kaubaalusel
8

30

13016

4026639130167

30 m

9 cm

2
(kasutamine puitehitistes)

8

30

14/5155

20/15-341

Ettevalmistus
Aluspinnad peavad olema kandevõimelised,
kuivad, siledad, tolmu-, silikooni- ja rasvavabad. Pühkige aluspinnad puhtaks, vajaduse
korral kasutage tolmuimejat ja puhastage.

TEHNILISED ANDMED:

TEHNILISED ANDMED:

VTT-C-8580-12

Tänu venimisvoldile kompenseerib ehitusdetailide liikumist

KASUTUSVALDKOND:

CONTEGA PV on mõeldud paanide või puidupõhiste
plaatide määratletud piirkonnaüleste ühenduskohtade jaoks krohvitavate ehitusdetailidega
(müüritise või betooniga). Liimühendused standardite DIN 4108-7, SIA 180 ja ÖNORM B 8110-2
nõuete kohaselt.
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Venimisvolt kompenseerib ehitusdetailide
võimaliku liikumise

ÜHENDUSTEIBID

ÜHENDUSTEIBID

Kahekihiline auru tõkestav avatäidete ühendusteip
sisetingimustes kasutamiseks

Täies ulatuses liimuv ülekrohvitav avatäidete
ühendusteip sisetingimustes kasutamiseks

Eriti õhuke ja kergesti volditav nurgapiirkondades

Täies ulatuses liimuv, vuuk on kohe õhukindel ja

Funktsionaalne PP-kopolümeermembraan

ühendus koormatav

Väljastpoolt kombinatsioon CONTEGA EXO-ga

Modiitseeritud veekindel SOLID-liimaine tagab äärmiselt

Fliisipoolne külg on ülekrohvitav

tugeva liimühenduse ka mineraalsetel aluspindadel

Kolm kleepriba hõlbustavad teibi kasutamist puit-

Ülekrohvitav

ja monoliitehitiste tihendamisel

Teip aknaraamil või selle all olevate liimliidete jaoks

Parimad tulemused kahjulike ainete testimisel

Ettevalmistus
Aluspinnad peavad olema kandevõimelised,
kuivad, siledad, tolmu-, silikooni- ja rasvavabad. Pühkige aluspinnad puhtaks, vajaduse
korral kasutage tolmuimejat ja puhastage.

KASUTUSVALDKOND:
CONTEGA SL võimaldab akende ja uste seespoolset õhkupidavat
paigaldamist. Liimühendused standardite DIN 4108-7, SIA 180
ja ÖNORM B 8110-2 nõuete kohaselt.

Puitkarkassehitis, CONTEGA aknaraamil
Eemaldage eralduskile ja kleepige teip järkjärgult ümber kogu aknaraami ning seejärel
kleepige aknapõsele. Otsad kleepige üle
ehitusteibi (nt TESCON VANA) tükiga.

TEHNILISED ANDMED:

Puitkarkassehitis, CONTEGA aknaraami küljel
Eemaldage eralduskile, voltige teip nurgapiirkonnas ja kleepige üksteise alla. Seejärel kleepige teip ümbertringi õhkupidavalt aknapõse
külge. Hõõruge kindlasti teip kõvasti kinni ja
kleepige otsad üle.

Väljastpoolt kombinatsioon CONTEGA SOLIDO EXO
Lihtne töödelda
1. olukord Paigaldamine pärast akna paigaldamist

KASUTUSVALDKOND:
Täies ulatuses liimuv ja ülekrohvitav ühendusteip
CONTEGA SOLIDO SL tagab seestpoolt akende ning
uste õhukindla ja auru tõkestava ühendamise külgnevate puidust ning mineraalsetest aluspindadest, nt
betoonist ja lubjaliivakivist ehitusdetailidega. Sobib
ka õhutõkkepaanide ühendamiseks mineraalsete
aluspindadega.
Modiitseeritud veekindel SOLID-liimaine tagab kiire
ja vastupidava ühenduse aluspinnaga. Liimitud vuuk
on kohe õhukindel ja ühendus koormatav. Fliisi võib
meie töötlemisjuhendi järgi lihtsalt üle krohvida.

Kirjeldus

Omadus

Kirjeldus

PP-fliis ja spetsiaalne membraan PPkopolümeerist

Alusmaterjal

alusmaterjal PP-fliis, PP-kopolümeerist
spetsiaalmembraan

Liim

spetsiaalne akrülaatliim

Liim

sd-väärtus

2,3 m

modifitseeritud veekindel SOLIDliimaine

Temperatuurikindlus

pikaajaliselt –40° C kuni +90° C

Eralduskiht

1- või 2-osaline, silikoonitud PE-kile

Töötlemistemperatuur

alates –10° C

Värvus

valge

Värvus

helesinine

Ladustamine

jahedas ja kuivas keskkonnas

Art. Nr.

GTIN

Pikkus

Laius Pakendis Pakendeid
kaubaalusel
tk

11384 4026639113849 30 m

8,5 cm

8

30

11396 4026639113962 30 m

12 cm

8

30
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VTT-C-8580-12

sd-väärtus

2,8 m

Ülekrohvitav

jah

Töötlemistemperatuur

alates –10° C

Temperatuurikindlus

pikaajaliselt –40° C kuni +90° C

Ladustamine

jahedas ja kuivas keskkonnas

20/15-341
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Kleepimine aknapõsele
Eemaldage järk-järgult teine (lai) eralduskileriba
membraani siledal küljel. Alustage aknapõsele
kleepimist nurgapiirkonnas. Kleepige ülejäänud
osa aknapõse järgmisele küljele. Kleepige teip
järgmise nurgapiirkonnani. Kleepige ülejäänud
osa aknapõse järgmisele küljele.

1

2
Aknapõsele kleepimine ja kinnihõõrumine
Tõmmake lai eralduskileriba ära ja kleepige
teip ümberringi järk-järgult aknapõse külge.
Hõõruge kindlasti pro clima kinnisurumise
abivahendiga PRESSFIX kõvasti kinni.

Muud olukorrad

TARNEVIISID:
Art.
GTIN
Pikkus Laius
Nr.
15431 4026639154316 30 m 8 cm
15432 4026639154323 30 m 10 cm
15433 4026639154330
15434 4026639154347

14/5155

Kleepimine aknaraamile
Alustage kleepimist 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 järkjärgult eralduskile.

Kleepimine aknaraami küljele
Tõmmake kitsas eralduskileriba ära, pange teip
küljel täpselt aknaraamile ja kleepige järkjärgult kinni. Seejuures peab teibi trükikirjaga
külg jääma ülespoole.

IFT-testitud (Rosenheim) jah

TARNEVIISID:

2

TEHNILISED ANDMED:

Alusmaterjal

Monoliitehitis, CONTEGA aknaraami küljel
Kleepige teip nurgapiirkonnas üksteise alla
kokku. Kandke aknapõsele tiheda siksakina
ühendusliimi ORCON F või ORCON CLASSICi riba. Pange teip liimile. Valmis ülekrohvimiseks.

1

2. olukord Paigaldamine enne akna paigaldamist

Omadus

Monoliitehitis, CONTEGA aknaraamil
Pange kleepribaga teip aknaraamile ja kleepige
kinni. Hõõruge kindlasti teip kõvasti kinni ja
kleepige otsad üle. Kandke aknapõsele tiheda
siksakina ühendusliimi ORCON F või ORCON
CLASSIC-u riba ja pange teip liimile. Valmis
ülekrohvimiseks.

Ettevalmistus
Aluspinnad peavad olema kandevõimelised,
kuivad, siledad, tolmu-, silikooni- ja rasvavabad. Pühkige aluspinnad puhtaks, vajaduse
korral kasutage tolmuimejat ja puhastage.

30 m 15 cm
30 m 20 cm
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Pakendis Pakendeid
kaubaalusel
tk
8
48
8
36
4
4

48
36

Viilusein monoliitehitises,
õhupidava liimliite tegemine
Paigaldage aurutõke. Moodustage venimisvolt, mis kompenseerib ehitusdetailide võimalikku liikumist. Eemaldage CONTEGA SOLIDO
SL-ilt kõik eralduskileribad. Pange teip kohale,
kleepige järk-järgult kinni ja hõõruge kindlasti
pro clima kinnisurumise abivahendiga PRESSFIX kõvasti kinni.
29

Tala läbiviik müüritisest/betoonist
Lõigake 4 teibiriba. Tõmmake kitsas eralduskileriba ära ja kleepige teip tala esimesele küljele.
Tõmmake lai eralduskile ära ja kleepige teip seina
külge. Tehke tala nurkades teipi sisselõiked, nii
et teipi oleks võimalik kleepida tala järgmisele
küljele. Tehke samamoodi õhkupidavad ühenduskohad teistel külgedel.

ÜHENDUSTEIBID

ÜHENDUSTEIBID

Täies ulatuses liimuv aknaühendusteip sisetingimustes
kasutamiseks, millel on liisipoolel lisaliimiriba

KASUTUSVALDKOND:

RAAMTINGIMUSED

Liimühendused ei tohi alluda tõmbekoormustele. Pärast kile- või paberpaanide kleepimist peab roovitis soojustusmaterjali raskusele vastu
pidama. Vajaduse korral toestage liimliited osalise kandekonstruktsiooniga. Hõõruge teibid kindlasti tugevasti kinni. Kontrollige, kas on olemas
piisav vastusurve. Tuule-, õhu- või vihmakindlaid liimühendusi on võimalik saavutada ainult voltideta paigaldatud aurutõketel, aluskatte- ja
fassaadipaanidel. Suurenenud õhuniiskusest tuleb vabaneda järjekindla ja pideva õhutamisega. Vajaduse korral paigaldage õhukuivatid.

Täies ulatuses liimuv ja ülekrohvitav ühendusteip CONTEGA SOLIDO SL-D tagab seestpoolt
akende ning uste õhukindla ja auru tõkestava ühendamise külgnevate puit- ning mineraalsete
aluspindadega, nt betooni ja müüritisega. Fliisipoolel olev integreeritud liimiriba võimaldab
lihtsat liimühendust akende ja ustega. Kinnikleebitud vuuk on kohe õhkupidav ja ühendus
koormatav. Fliisi võib meie töötlemisjuhendi järgi lihtsalt üle krohvida.
Liimühendused standardite DIN 4108-7, SIA 180 ja ÖNORM B 8110-2 nõuete kohaselt.

PAIGALDUSJUHISED

EELISED:

4 Täies ulatuses liimuv, vuuk on kohe õhkupidav ja ühendus koormatav

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
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 SL-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.
Kleepige teip järgmise nurgapiirkonnani.

4 Modiitseeritud veekindel liimaine SOLID tagab äärmiselt tugeva liimühenduse

SÜSTEEMI KUULUVAD
TOOTED

ka mineraalsetel aluspindadel

4 Ülekrohvitav

4 Fliisipoolel olev integreeritud liimiriba võimaldab lihtsat liimühendust akende
ja ustega

4 Lihtne töödelda

TEHNILISED ANDMED:
Aines
Alusmaterjal

alusmaterjal PP-fliis, PP-kopolümeerist spetsiaalmembraan

Liimaine

modifitseeritud veekindel liim SOLID / spetsiaalne akrülaat-liim

Eralduskiht

1- või 2-osaline, silikoonitud PE-kile

Omadus

Standard/tehnilised eeskirjad

Väärtus

DIN EN 1931

2,8 m

Värvus

CONTEGA SOLIDO EXO-D
Lisaliimiribaga
aknaühendusteip
välistingimustes
kasutamiseks

valge

sd-väärtus
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

16038

4026639160386

30 m

80 mm

7,7 kg

8

Pakendeid kaubaalusel
36

15985

4026639159854

30 m

100 mm

9,6 kg

8

36

EXTOSEAL ENCORS
Vett ärajuhtiv tugeva
kleepumisvõimega
ühendusteip

ALUSPINNAD:
Enne liimimist tuleb aluspinnad harjaga puhtaks pühkida, lapiga pesta või suruõhuga puhastada. Vajaduse korral tasandage seguga ebatasased 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
sisepaanide ning muude aurutõkke- ja õhutihenduspaanidega (näiteks PE-, PA-, PP- ja alumiiniumkiledega). 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.

30

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.

ORCON F
Ühendamiseks külgnevate
ehitusdetailidega

Nurkade ülekleepimine
Kleepige teip nurkades vähemalt 2 cm ülekattega.

31

ÜHENDUSTEIBID

ÜHENDUSTEIBID

Täies ulatuses kleepuv ülekrohvitav avatäidete
ühendusteip välistingimustes kasutamiseks

Välistingimustes kasutatav avatäidete ühendusteip
Veeauru difusioonile avatud akende ja uste ühendusvuukide

Täies ulatuses kleepuv, vuuk on kohe tuulekindel, kaldvihmale

tihendamine välistingimustes

vastupidav ja ühenduskoht on koormatav

Niiskuse aktiivne transportimine monoliitse funktsionaalse

Modiitseeritud veekindel SOLID-liimaine tagab äärmiselt

TEEE-membraani abil

tugeva liimühenduse ka mineraalsetel aluspindadel

Hea kombineerimisvõimalus seespool oleva CONTEGA SL-iga

Ülekrohvitav

Fliisipoolne külg on ülekrohvitav
Kolm kleepriba hõlbustavad teibi kasutamist puit- ja monoliit-

Teip aknaraamil või selle all olevate liimliidete jaoks

Ettevalmistus
Aluspinnad peavad olema kandevõimelised,
kuivad, siledad, tolmu-, silikooni- ja rasvavabad. Pühkige aluspinnad puhtaks, vajaduse
korral kasutage tolmuimejat ja puhastage.

ehitiste tihendamisel

Lihtne töödelda

KASUTUSVALDKOND:
Täies ulatuses kleepuv ja ülekrohvitav ühendusteip
CONTEGA SOLIDO EXO tagab väljastpoolt akende ning
uste tuulekindla ja veeauru difusioonile avatud liimliite
külgnevate puidust ning mineraalsetest materjalidest,
nt betoonist ja lubjaliivakivist ehitusdetailidega.
Modiitseeritud veekindel SOLID-liimaine tagab kiire ja
vastupidava liimühenduse aluspinnaga. Teibitud vuuk
on kohe tuulekindel ja ühenduskoht koormatav. Fliisi
võib meie töötlemisjuhendi järgi lihtsalt üle krohvida.
Puitkarkassehitis, CONTEGA SL aknaraamil
Eemaldage eralduskile ja kleepige teip järkjärgult ümber kogu aknaraami ning seejärel
kleepige aknapõsele. Kleepige otsad üle
ehitusteibi (nt TESCON VANA) tükiga. Hõõruge
kindlasti teip kõvasti kinni ja kleepige otsad
üle.

TEHNILISED ANDMED:

1. olukord
Paigaldamine pärast akna paigaldamist

KASUTUSVALDKOND:

Soojusisoleeritud vuukide tuulekindlaks sulgemiseks
väljastpoolt akende ja uste paigaldamisel. Sobib koos
CONTEGA SL-iga ühendusvuukide tihendamiseks
monoliit- ja puitehitistes.

Puitkarkassehitis, CONTEGA SL aknaraami
küljel
Eemaldage eralduskile, voltige teip nurgapiirkonnas ja kleepige üksteise alla. Seejärel
kleepige teip ümber kogu aknapõse, nii et see
kaitseks tuule ja kaldvihma eest. Hõõruge kindlasti teip kõvasti kinni ja kleepige otsad üle.

TEHNILISED ANDMED:
Omadus

Kirjeldus

Alusmaterjal

alusmaterjal PP-fliis, PP-kopolümeerist
spetsiaalmembraan

Omadus

Kirjeldus

Alusmaterjal

kahekihiline spetsiaalmembraan PP
fliisist ja funktsionaalsest TEEE-kilest

Liim

modifitseeritud veekindel SOLIDliimaine

Liim

spetsiaalne akrülaatliim

Eralduskiht

1- või 2-osaline, silikoonitud PE-kile

sd-väärtus

0,05 m

Värvus

must

Veesammas

> 2.500 mm

sd-väärtus

0,7 m

Temperatuurikindlus

pikaajaliselt –40° C kuni +90° C

Ilmastikukindlus

3 kuud

Töötlemistemperatuur

alates –10 °C

Ülekrohvitav

jah

Värvus

tumehall

IFT-testitud (Rosenheim)

jah

Ilmastikukindlus

3 kuud

Ladustamine

jahedas ja kuivas keskkonnas
Monoliitehitis, CONTEGA SL aknaraamil
Pange kleepribaga teip aknaraamile ja kleepige
kinni. Kandke aknapõsele tiheda siksakina
ühendusliimi ORCON F või ORCON CLASSIC-u
riba ja pange teip liimile. Valmis ülekrohvimiseks.

TARNEVIISID:

Monoliitehitis, CONTEGA SL aknaraami küljel
Kleepige teip nurgapiirkonnas üksteise alla
kokku. Kandke aknapõsele tiheda siksakina
ühendusliimi ORCON F või ORCON CLASSIC-u
riba. Pange teip liimile. Valmis ülekrohvimiseks.

Töötlemistemperatuur

alates -10° C

Temperatuurikindlus

pikaajaliselt –40° C kuni +90° C

Ladustamine

jahedas ja kuivas keskkonnas

Kleepimine aknaraami küljele
Tõmmake kitsas eralduskileriba ära, pange
täpselt aknaraami küljele ja kleepige kinni.
Seejuures peab teibi trükikirjaga külg jääma
ülespoole.

2
Nurga moodustamine
Selleks, et teipi oleks võimalik hiljem lihtsalt ja
kindlalt aknapõsele kleepida, moodustage siin
näidatud viisil nurgavoldid ja kleepige ümberringi CONTEGA SOLIDO EXO-ga.

TARNEVIISID:
Art. Nr.

GTIN

Pikkus

Laius

Pakendis Pakendeid
kaubaalusel
tk

15439

4026639154392

30 m

8 cm

8

48

Pikkus

Laius

Pakendis tk

Pakendeid kaubaalusel

15440

4026639154408

30 m 10 cm

8

36

11946

4026639119469

30 m

8,5 cm

8

30

15441

4026639154415

30 m 15 cm

4

48

11947

4026639119476

30 m

12 cm

8

30

15442

4026639154422

30 m 20 cm

4

36

3

3

Nurga ülekleepimine ja akna ümberringi
kleepimine
Samamoodi kleepige kogu aken (aknaraam
ja aknapõsk). Jälgige, et nurgad saaksid
üle kleebitud.

07/0297
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2. olukord
Paigaldamine enne akna paigaldamist

1

Kleepimine aknapõsele venimisvoldiga
Eemaldage eralduskileriba ära ja kleepige
teip järk-järgult aknapõsele. Moodustage
venimisvolt, mis kompenseerib ehitusdetailide
võimalikku liikumist. Liimige teip aknalaua all
aknapõse külge.

GTIN

VTT-C-8580-12

1
Kleepimine aknaraamile
Tõmmake kitsas eralduskileriba ära. Pange
CONTEGA SOLIDO EXO kogu kleepriba laiuselt
2 cm varuga otse aknaraami nurgale. Ülejääk
kleepige aknapõse järgmisele küljele.

2

Art. Nr.

07/0297

Ettevalmistus
Aluspinnad peavad olema kandevõimelised,
kuivad, siledad, tolmu-, silikooni- ja rasvavabad. Pühkige aluspinnad puhtaks, vajaduse
korral kasutage tolmuimejat ja puhastage.

Seestpoolt kombinatsioon CONTEGA SOLIDO SL
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Aknapõsele kleepimine ja kinnihõõrumine
Tõmmake eralduskileriba ära ja kleepige teip
ümberringi aknapõsele.
Hõõruge teip tugevasti kinni.

ÜHENDUSTEIBID

ÜHENDUSTEIBID

Täies ulatuses liimuv aknaühendusteip välistingimustes
kasutamiseks, millel on liisipoolel lisaliimiriba

KASUTUSVALDKOND:

RAAMTINGIMUSED
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.

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.

PAIGALDUSJUHISED
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 (trükikirjata 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.

EELISED:

SÜSTEEMI KUULUVAD
TOOTED

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

4 Modiitseeritud veekindel liimaine SOLID tagab äärmiselt tugeva liimühenduse ka
mineraalsetel aluspindadel

4 Ülekrohvitav

4 Fliisipoolel olev integreeritud liimiriba võimaldab lihtsat liimühendust akende
ja ustega

4 Lihtne töödelda

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

DIN EN 1931

0,7 m

Värvus

CONTEGA SOLIDO SL-D
Lisaliimiribaga
aknaühendusteip
sisetingimustes
kasutamiseks

must

sd-väärtus
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

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

TARNE VIISID:
Art. Nr.

GTIN

Pikkus

Laius

Kaal

Pakendis tk

16135

4026639161352

30 m

80 mm

7,7 kg

8

Pakendeid kaubaalusel
36

16136

4026639161369

30 m

100 mm

9,6 kg

8

36

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.

EXTOSEAL ENCORS
Vett ärajuhtiv tugeva
kleepumisvõimega
ühendusteip

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.

ORCON F
Ühendamiseks külgnevate
ehitusdetailidega

ALUSPINNAD:
Enne liimimist tuleb aluspinnad harjaga puhtaks pühkida, lapiga pesta või suruõhuga puhastada. Vajaduse korral tasandage seguga ebatasased 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 välispaanide, 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.
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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)
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ÜHENDUSTEIBID

KRUNT

Välistingimustes kasutatav vuugitihendusteip
(isepaisuv)

Lahustivaba krunt, kuivamine ei ole nõutav

Ilmastikule eriti vastupidav

Kuivamine ei ole nõutav – kleepida võib imavate aluspindade

BG1 kvaliteet

korral otse niiskele pinnale

Kaldvihmale vastupidav ja veeauru difusiooni mittetakistav

Krunt tungib sügavale, väga hea tugevdusvõime

RAL-kvaliteediga paigaldus

Kasutatav ka niiskel aluspinnal

Suur valik kõikide tavapäraste vuugilaiuste jaoks

Võimalik kasutada ka pakase korral

KASUTUSVALDKOND:

Ettevalmistus
Aluspinnad peavad olema kandevõimelised,
kuivad, siledad, tolmu-, silikooni- ja rasvavabad. Pühkige aluspinnad puhtaks, vajaduse
korral kasutage tolmuimejat ja puhastage.

Eelnevalt kokkusurutud vuugitihendusteip CONTEGA
FIDEN EXO tagab kõrghoonete ehitamisel välisküljel
veeauru difusiooni mittetakistava ja kaldvihmale vastupidava ühendusvuukide sulgemise. Ilmastikule eriti
vastupidav teip on lihtsaks paigaldamiseks varustatud
ühel küljel iseliimuva pinnaga.

Aluspinna puhastamine
Vastupidava ühenduse saamiseks peavad
aluspinnad olema kandevõimelised ja siledad.
Eemaldage aluspindadelt tolm või saepuru
(pühkige puhtaks).

Kombineeritav kõikide pro clima liimiteipidega
Lahustivaba

TEHNILISED ANDMED:
Omadus

Kirjeldus

Materjal

avatud pooridega pehme polüuretaanvaht, polümeeriga immutatud

Värvus

antratsiit

1
Kaitsekile eemaldamine
Eraldage väline kaitsekile lõikenoaga ja
tõmmake ära.

sd-väärtus

< 0,5 m

Tulepüsivus

B1, P-NDS 04-218

Vuukide läbilaskvus

a < 0,1 m³/[(h*m*(daPa)n]

Koormusgrupp

BG1

Vastupidavus kaldvihmale

nõuded täidetud kuni 600 Pa

Ilmastikukindlus

olemas

Otsa äralõikamine
Rullige CONTEGA FIDEN EXO veidike lahti ja
lõigake teibi liiga tugevasti kokkusurutud ots
(u 2 cm) ära

jah

Kokkusobivus tavapäraste
ehitusmaterjalidega

olemas

Töötlemistemperatuur

alates +1° C

Temperatuurikindlus

pikaajaliselt –30° C kuni +90° C

Ladustamine

1° C - 20° C, 12 kuud, jahedas ja
kuivas keskkonnas

TEHNILISED ANDMED:
3

4

Teibi kleepimine aknaraamile
Eraldage eralduskile, rihtige teip aknaraamiga
otseks ja kleepige järk-järgult kinni. Teip ei
tohi pärast paigaldamist näha jääda (kaugus
servast u 1–2 mm).

Teibi seejuures kokkusurumine
Suruge teip kleepimise ajal ja eriti põkkliidete
piirkonnas kergelt kokku, mingil juhul ei tohi
teipi venitada!

TARNEVIISID:
15547

GTIN

KASUTUSVALDKOND:

Omadus

Kirjeldus

Materjal

akrüülkopolümeer, lahustivaba

Temperatuurikindlus

pikaajaliselt –40° C kuni +90° C

Töötlemistemperatuur

-10° C kuni +45° C

Ladustamine

külmumise eest kaitstult, jahedas ja kuivas keskkonnas
Teibi kohene kleepimine
Kleepige universaalne ehitusteip TESCON VANA
niiskele krundile ja aluskatusepaanile.

TARNEVIISID:
Rulli
laius

Krundi pealekandmine
Kruntige puitkiudplaadid TESCON PRIMER
RP-ga. Eriti lihtsalt tehtav 1 l dosaatorpudeli
kasutamisega töövahendis TENAPP.

Nakkekrunt puidu, puitkiudplaatide (nn STEICO, ISOPLAAT, HUNTON jne. müüritise, katuse,
seina ja põrandaplaatide aluspinna ettevalmistamiseks või modiitseerimiseks seal järgnevaks
pro clima liimiteipide, nt tooteseeriate TESCON No.1, TESCON VANA, TESCON PROFIL ja EXTOSEAL kasutamiseks.

Ülekrohvitav / ülevärvitav

Art.
Nr.

pro clima TENAPP
Töövahend 1,0 l dosaatorpudelis oleva
lahustivaba nakkekrundi TESCON PRIMER
RP eriti kiireks ja lihtsaks pealekandmiseks

2

Vuuk

Rulli
pikkus

Pakendis Pakendeid
kaubaalusel
tk

4026639155474 10 mm 2-3 mm

10 m

30

60

15548 4026639155481 15 mm 2-3 mm

10 m

20

60

15549 4026639155498 10 mm 3-6 mm

8m

30

60

15550 4026639155504 15 mm 3-6 mm
15552 4026639155528 15 mm 5-10 mm

8m
5,6 m

20
20

5

60
60

15553 4026639155535 20 mm 5-10 mm

5,6 m

15

60

15554 4026639155542 15 mm 7-12 mm

4,3 m

20

60

15555 4026639155559 20 mm 7-12 mm

4,3 m

15

60

15556 4026639155566 20 mm 8-15 mm

3,3 m

15

60

15557 4026639155573 20 mm 10-18 mm 2,6 m

15

60

Nurkade ühendamine põkkliitena
Kleepige teip ümberringi aknaraamile.
Seejuures kasutage igal küljel ühte
CONTEGA FIDEN EXO lõigatud tükki ja
ühendage nurkades põkkliitena. Nurga
piirkonnas suruge veidi kokku.

Tüüp

Art. Nr.

GTIN

Maht

Liimiteib
laius

Kulu

Pakendis tk

Pakendeid
kaubaalusel

Purk

11427

4026639114273

0,75 l

60 mm

u 60 m

6

84

75 mm

u 45 m
4

40

6

60

6
Akna paigaldamine
Asetage aken nõuetekohaselt kohale ja
paigaldage sobiva kinnitussüsteemiga.

Purk

Dosaatorpudel

11430

11449

4026639114303

4026639114495

2,5 l

1l

150 mm

u 22 m

60 mm

u 185 m

75 mm

u 150 m

150 mm

u 75 m

60 mm

u 75 m

75 mm

u 60 m

150 mm

u 30 m

Kulunormid võivad oleneda aluspinnast ja pealkandmise viisist.

14/5155

36

07/0297

20/15-341
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Suruge korralikult kinni ja valmis!
Hõõruge kindlasti teip korralikult kinni, töö ajal
pro clima PRESSFIX-i kasutamine kaitseb käsi.

TIHENDUSMANSETID / ÜKSIKASJALIKUD LAHENDUSED

KAFLEX mono/duo

TIHENDUSMANSETID / ÜKSIKASJALIKUD LAHENDUSED

Kaablimansetid

KAFLEX multi

Kaablikimpude jaoks mõeldud manset

Vastupidav ühendamine, kiire ja lihtne tihendamine

Komplekt 1 kuni 16 kaabli jaoks

Kvaliteetne EPDM on erakordselt painduv ja veniv,

Vastupidav ühendamine, kiire ja lihtne tihendamine

puuduvad etteulatuvad osad

Kvaliteetne EPDM on erakordselt painduv ja veniv, puuduvad

Veekindel, sobib kasutamiseks ka fassaadil ja aluskatustes

etteulatuvad osad

olevates läbiviikudes

Veekindel, sobib kasutamiseks ka fassaadil ja aluskatustes
olevates läbiviikudes

Kaableid ja torusid saab ka hiljem edasi lükata või tagasi tõmmata
Kaabli läbitõmbamine ja rihtimine
Tõmmake kaabel läbi EPDM-is oleva eelnevalt
stantsitud augu, pange mansett aluspinnale ja
rihtige välja. Sobib kaablitele Ø 6–12 mm.

Ilmastikukindlus 6 kuud
Parimad tulemused kahjulike ainete testimisel

KASUTUSVALDKOND:

Aluspinna, KAFLEX multi ja šablooni rihtimine
Pange KAFLEX multi pappalusele, pange peale
šabloon ja rihtige asend välja.

Kaableid ja torusid saab ka hiljem edasi lükata või tagasi tõmmata
Parimad tulemused kahjulike ainete testimisel

KASUTUSVALDKOND:

Tugevast ja ülielastsest EPDM-ist valmistatud tihendusmansetid. Sobivad optimaalselt kaablite
ja torude kiireks ning püsitihedaks läbiviimiseks õhkupidavast tasandist. Kasutatavad ka välistingimustes, näiteks aluskatustes või renoveerimisaurutõketes.

Tugevast ja ülielastsest EPDM-ist valmistatud mansetid kaablikimpudele 1 kuni 16 kaabli
lihtsaks, kiireks ja püsitihedaks läbiviimiseks läbi õhkupidava tasandi või aluskatuse.
Lihtsalt kasutatav paigalduskomplekt.
Kleepimine TESCON No.1 või TESCON VANA abil. 1 kuni 16 kaabli jaoks Ø 6–12 mm.
Aukude stantsimine
Komplekti kuuluva messingtoru ja haamriga
stantsige vajalik arv auke.

Eralduskile eemaldamine
Eemaldage tükkhaaval eralduspaber.

TEHNILISED ANDMED:
Omadus

Kirjeldus

Materjal

TESCON VANA koos EPDM-iga

Liim

veekindel SOLID-liimaine

Eralduskiht

silikoonitud paber

Temperatuurikindlus EPDM

pikaajaliselt -40° C kuni +150° C

Töötlemistemperatuur

alates -10° C

Värvus

tumesinine/must

Ladustamine

jahedas ja kuivas keskkonnas

Manseti kleepimine ja tugevasti
kinnihõõrumine
Kleepige mansett aluspinnale ja hõõruge
kindlasti tugevasti kinni. Seejuures kontrollige,
kas on olemas piisav vastusurve. Eriti tõhusalt
ja käsi säästvalt saab seda hõõruda pro clima
kinnisurumise abivahendiga PRESSFIX.

TARNEVIISID:
Art. Nr.

GTIN

Pikkus

Laius

Pakendis tk

10724

4026639016195

14,5 cm

14,5 cm

5

KAFLEX mono 1 kaabli jaoks, Ø 6–12 mm

10725

4026639016188

14,5 cm

14,5 cm

30

KAFLEX mono 1 kaabli jaoks,
Ø 6–12 mm

10726

4026639016171

14,5 cm

14,5 cm

5

KAFLEX duo 2 kaabli jaoks,
Ø 6–12 mm

10727

4026639016072

14,5 cm

14,5 cm

30

KAFLEX duo 2 kaabli jaoks,
Ø 6–12 mm

07/0297

VTT-C-8580-12

07/0297

14/5155

20/15-341

38

Kaabli läbitõmbamine ja rihtimine
Tõmmake läbimõõduga 6–12 mm kaabel läbi
eelnevalt EPDM-mansetti valmistatud aukude.

TEHNILISED ANDMED:
Omadus

Kirjeldus

Materjal

EPDM

Temperatuurikindlus

pikaajaliselt -40° C kuni +150° C

Töötlemistemperatuur

alates -10° C

Värvus

must

TARNEVIISID:

Saadaval ka KAFLEX duo kujul
Kahe Ø 6–12 mm kaabli kiireks ja töökindlaks
läbiviimiseks on saadaval ettevalmistatud ja
EPDM-is kahe avaga KAFLEX duo. Kui õhkupidavast tasandist on vaja kindlalt läbi viia
rohkem kaableid, siis on soovitatav kasutada
kaablikimpude jaoks mõeldud mansetti KAFLEX
multi.

Art. Nr.

GTIN

Pikkus

Laius

Pakendis tk

10728

4026639016096

14 cm

14 cm

2

KAFLEX multi kuni 16 kaabli jaoks.
Kaabel Ø 6–12 mm

10729

4026639016102

14 cm

14 cm

20

KAFLEX multi kuni 16 kaabli jaoks.
Kaabel Ø 6–12 mm

07/0297

VTT-C-8580-12

07/0297

14/5155

20/15-341

39

Manseti kleepimine
Viige mansett lapiti tihendatava aluspinna
juurde, puhastage aluspind ja kleepige kinni
TESCON VANA või TESCON No.1-ga. Hõõruge
kindlasti ehitusteip kõvasti kinni. Valmis.

TIHENDUSMANSETID / ÜKSIKASJALIKUD LAHENDUSED

KAFLEX post

TIHENDUSMANSETID / ÜKSIKASJALIKUD LAHENDUSED

Easy-off-funktsiooniga plaasterteip liimühenduste
tegemiseks raskesti juurdepääsetavates kohtades

Kaablimansett hilisemaks paigaldamiseks

Juba paigaldatud kaablite probleemideta ja püsiühenduse saamine

KASUTUSVALDKOND:

Erakordselt painduv ja veniv

Easy-off-funktsiooniga plaasterteip liimühenduste tegemiseks ja hermetiseerimiseks kitsastes,
raskesti juurdepääsetavates kohtades TESCON SANAPATCH rihitakse esmalt kohale. Alles seejärel
tõmmatakse üleulatuv eralduskile Easy-Off ära. See tagab lihtsa, kiire ja puhta liimühenduse.
Kasutatav näiteks
• sarikate all olevas müürlati ja ringankru ühenduspiirkonnas katuse välispidisel renoveermisel;
• piirnevatele ehitusdetailidele väga lähedal olevate torude puhul;
• sarikate ja pärlinite tappühenduste juures jne.

Kiire ja lihtne paigaldamine
Veekindel, sobib kasutamiseks ka fassaadil ja aluskatustes
olevates läbiviikudes
Õhkupidavad liimühendused standardite DIN 4108-7, SIA 180 ja
ÖNORM B 8110-2 nõuete kohaselt

UUS

Manseti rihtimine
Pange piluga mansett ümber kaabli ja rihtige
välja.

Parimad tulemused kahjulike ainete testimisel

EELISED:

4 Üleulatuv eralduskile võimaldab raskesti ligipääsetavates kohtades lihtsalt, kiiresti ja

KASUTUSVALDKOND:

puhtalt kleepida

4 Eralduskile eemaldatakse alles siis, kui plaasterteip on kohale rihitud

Tihendusmansette pro clima KAFLEX post kasutatakse juba paigaldatud kaablite kiireks ja
püsivaks ühendamiseks sisemise õhkupidava tasandi standardi DIN 4108-7 nõuete kohaselt.
Tänu veekindlale liimile ja alusmaterjalidele sobib KAFLEX post kasutamiseks ka välistingimustes (näiteks tuulepidavus aluskatuse ja fassaadi piirkonnas).

4 Eralduskile saab lõhki lõigata olenevalt olukorrast
4 Liitekohad saab kindlalt kinni teipida
Aluspinnale kleepimine
Eemaldage järk-järgult alumine eralduspaber.
Viige mansett lapiti tihendatava aluspinna
juurde ja kleepige ümbertringi kinni. Hõõruge
kindlasti kleepekohad tugevasti kinni.

4 Ilmastikindlus 6 kuud
4 Veekindel liimaine

TEHNILISED ANDMED:
Aines
Alusmaterjal

TEHNILISED ANDMED:
Omadus

Kirjeldus

Alusmaterjal

spetsiaalliis PP-/perforeeritud PE-kilest

Liim

veekindel liim SOLID

Eralduskiht

silikoonitud paber

Temperatuurikindlus

pikaajaliselt -40° C kuni +90° C

Töötlemistemperatuur

alates -10° C

Värvus

tumesinine

Ilmastikukindlus

3 kuud

Ülejäänud eralduskile eemaldamine
Seejärel eemaldage lahtipööratud servadelt
kõik eralduskileribad.

spetsiaalfliis PP-materjalist

Liimaine

veekindel liimaine SOLID

Eralduskiht

silikoonitud paber

Omadus

Väärtus

Värvus

helesinine

Ilmastikukindlus

6 kuud

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

16374

4026639163745

130 m

100 mm

0,26 kg

25

ALUSPINNAD:

TARNEVIISID:
Art. Nr.

GTIN

Pikkus

Laius

Pakendis tk

12942

4026639129420

14 cm

14 cm

5

KAFLEX post 1 kaabli jaoks, Ø 6–12 mm

12943

4026639129437

14 cm

14 cm

20

KAFLEX post 1 kaabli jaoks, Ø 6–12 mm

20/15-341
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Kinnihõõrumine kaabli külge
Kleepige servad omavahel ja kaabli juures
õhkupidavalt kokku ja hõõruge tugevasti kinni.
Pöörake tähelepanu korralikule kinnihõõrumisele nurkades. Valmis.

Enne liimimist tuleb aluspinnad harjaga puhtaks pühkida, lapiga pesta või suruõhuga puhastada. 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 sise- ja välispaanide, muude aurutõkke- ning õhutihenduspaanide
(näiteks PE-, PA-, PP- ja alumiiniumkilede) või aluslae-/aluskattepaanide ja tuuletõkkepaanidega (näiteks PP- ja PET-paanidega).
Liimühenduste tegemine ja teipimine on võimalik ka hööveldatud ning lakitud puidu, kõvade plastide ja metallide (nt torud, aknad jne), kõvade puidupõhiste plaatide (puitlaast-, OSB, BFU-, MDF- ja puitkiudalusplaatide) korral. Puitkiudalusplaatidele või siledatele mineraalsetele
aluspindadele kleepimisel tuleb neid enne TESCON PRIMER RP-ga töödelda. Betoon- või krohvpinnad ei tohi olla pudedad. 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.
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TIHENDUSMANSETID / ÜKSIKASJALIKUD LAHENDUSED

TIHENDUSMANSETID / ÜKSIKASJALIKUD LAHENDUSED

Läbiviikude usaldusväärseks õhupidavaks tihendamiseks
mõeldud paigaldusnurgaliist

RAAMTINGIMUSED
Liimühendused ei tohi alluda tõmbekoormustele. Pärast aurutõkete liimimist peab roovistik kandma soojustusmaterjali raskust. Vajaduse korral
kindlustage liimliited osalise kandekonstruktsiooniga. Hõõruge teibid kindlasti tugevasti kinni.
Kontrollige, kas on olemas piisav vastusurve. Tuule-, õhu- või vihmakindlaid liimühendusi on võimalik saavutada ainult voltideta paigaldatud
aurutõketel, aluskatte- ja fassaadipaanidel. Suurenenud õhuniiskusest tuleb vabaneda järjekindla ja pideva õhutamisega.
Vajaduse korral paigaldage õhukuivatid.

Tagab puhta kleepimistasandi õhutihedaks sulgemiseks – nii nurgeliste kui ka
veidi kaarjate läbiviikude puhul
Lihtne mõõtulõikamine lõikenoa, kääride või saega
Täpselt määratletud ühenduskoht võimaldab õõnsusteta isoleerimist,
nt renoveerimise korral

PAIGALDUSJUHISED

UUS

Lihtne käsiklammerdajaga puitkonstruktsiooni külge kinnitada
Kindel õhukindel liimimine veekindla SOLID-liimainega

KASUTUSVALDKOND:

Toime põhimõte
Pöörake eralduskile nii ümber, et see läheb vastu plaastri tagakülge.
Seejuures on tagaküljel eralduskile vastu eralduskile.

Plaastri ettevalmistamine
Nurkadesse paigaldamisel tuleb eralduskile voltimise geomeetrilise kuju
järgi lõikenoaga kuni plaastrini läbi lõigata. Kui eralduskile hiljem ära
tõmmata, siis jätkub sisselõige plaastri piirkonnas automaatselt.

Paigaldusnurgaliist TESCON FIX moodustab täpselt
määratletud tasandi lihtsaks ja usaldusväärseks õhutihedaks ühendamiseks nurgeliste ja veidi kaarjate läbiviikude
puhul, nt kui on tegemist sarikate räästapoolse läbiviiguga
katuse väljastpoolt renoveerimisel DASAPLANO-süsteemiga. TESCON PRIMER RP-ga kombineerides on võimalik
teha ühendus ka raskelt töödeldavate aluspindadega,
nt. vana puiduga. Ka sellised läbiviigud nagu õhutihe
ühendus järskkatuse nähtavatel taladel või seinte mitut
korrust hõlmava sisesoojustuse laetaladel on TESCON
FIX-iga hõlpsasti tehtavad.

TEHNILISED ANDMED:

Plaastri kohaleasetamine
Puhastage aluspind ja valmistage see ette. Voltige TESCON SNAPATCH
kokku, lükake kleebitavasse vahekohta ja rihtige paika.

Plaastri esialgne kinnitamine
Tõmmake eralduskile veidi tagasi, fikseerige plaaster aluspinnal välisservas
mõne millimeetri ulatuses ja hõõruge kindlasti kinni.

Omadus
Alusmaterjal
Liim
Eralduskiht
Nurgaliist
Värvus
Pikkus
Külje pikkus
Ilmastikukindlus

Kirjeldus
spetsiaalfliis PP-materjalist
veekindel SOLID-liimaine
silikoonitud PE-kile
jõupapp
tumesinine/pruun
100 cm
u 30 mm
liimiteip 6 kuud; nurk:
paigaldada ilmastiku eest kaitstult
Töötlemistemperatuur alates -10° C
Temperatuurikindlus
pikaajaliselt –40° C kuni +90° C
Ladustamine
jahedas ja kuivas keskkonnas

1

2

Mõõtu lõikamine
Lõigake renoveerimisliistu pikkus parajaks.
Soovitus: valmistage kohe ette liistud ka teiste
liimliidete jaoks. Selleks asetage mitu nurgaliistu
üksteise peale ja lõigake ketassaega parajaks

3

Aluspinna eeltöötlemine
Kruntige sarikad TESCON PRIMER RP-ga.

4

Liistu külgeklammerdamine
Kinnitage TESCON FIX-i klambritega sarikate
külge.

5

Paani kinnitamine liistule
Pöörake liimiteip täies ulatuses vastu sarikaid ja
kinnitage paan klambritega liistu valgele küljele.

6

Paanile liimimine
Tõmmake eralduskileriba ära ja kleepige
liimiteip kinnitatud paani külge.

Sarikatele liimimine
Kleepige teibi teine külg vastavalt sarikate külge.

TARNEVIISID:
Art. Nr.
15436
15437

Eralduskileribade eemaldamine
Hoidke plaastrit ühe käega kinni. Samal ajal tõmmake teise käega üks
eralduskileriba üleulatuva osa kaudu ära. Samamoodi eemaldage kõik
ülejäänud ribad.

Tugevasti kinnihõõrumine
Hõõruge TESCON SANAPATCH kindlasti tugevasti kinni näiteks pro clima
kinnisurumise abivahendiga PRESSFIX või käega.
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GTIN
4026639154361
4026639154378

Pikkus
100 cm
100 cm

Külje pikkus Pakendis tk
u 30 mm
15
u 30 mm
50

7

8

Sarikate ülaküljele liimimine
Kleepige paan liimiteibi TESCON VANA riba
kasutades sarikate ülaküljele ja hõõruge
kindlasti pro clima kinnisurumise abivahendiga
PRESSFIX kõvasti kinni.
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Paani kleepimine sarikate alla
Kandke sarikate all ringankrule ORCON F liimiriba (d = min 5 mm). Kleepige TESCON VANA-ga
vööle ja sarikate alaküljele. Tehke nurkadesse
diagonaalsed sisselõiked ja kleepige kinni.

TIHENDUSMANSETID / ÜKSIKASJALIKUD LAHENDUSED

DASATOP FIX
®

TIHENDUSMANSETID / ÜKSIKASJALIKUD LAHENDUSED

Paigaldusliist renoveerimisel alla- ja pealepoole
paigaldatud aurutõkkepaanide jaoks

INSTAABOX

Installatsioonikarp

Tagab Sub-and-Topp-meetodil (alt ja ülalt) renoveerimisel kasutatava

Seademete pistikupesakarpide õhkupidav paigaldamine

aurutõkke tiheda liibumise sarikate küljele

installatsioonivahe puudumisel standardite DIN 4108-7,

pro clima DASATOP-i süsteemi ideaalne täiendus

SIA 180 ja ÖNORM B 8110-2 nõuete kohaselt

Liistu saab käsitsi lühendada

Ruumi on kolmele seadme pistikupesakarbile

UUS

Lihtne mõõtu lõigata ja paigaldada

Eelnevalt stantsitud läbiviigukohad kaablitele
Märkimine ja väljalõikamine
Märkige INSTAABOX-i asukoht ja tehke väljalõige õhutõkketasandisse.
Mõõtmed 270 x 140 mm. Paigaldamine võimalik
nii piki- kui ka ristsuunaliselt.

Võimalik lahtilõikamise ja uuesti kokkuliimimise

Löökklammerdajaga lihtsalt puitkonstruktsiooni külge kinnitatav

teel suurendada ükskõik millisel määral
Kuni 20 mm läbimõõduga kaablitele
KASUTUSVALDKOND:

KASUTUSVALDKOND:

Paigaldusliist DASATOP FIX lihtsustab Sub-and-Topp-meetodil (alt ja ülalt) renoveerimisel
kasutatava aurutõkke, nt pro clima DASATOP-i usaldusväärset, tihedalt sarikate küljele liibuvat
paigaldust.
DASATOP FIX aitab vältida konvektsioonitunneli teket konstruktsioonis ja saavutada sel viisil
ehitusdetaili suure töökindluse. Liistu saab hõlpsasti käsitsi lühendada ja kinnitada sarikate
küljele lihtsalt klambrite, kruvide või naeltega.

Installatsioonitasandita konstruktsioonide korral tagab INSTAABOX ruumi seadmete pistikupesakarpide vms jaoks. Selleks paigaldatakse karp olemasolevale auru- või õhutõkketasandile ja
ühendatakse sellega õhkupidavalt. Nii tagatakse seadmete tavapäraste pistikupesakarpide puhul
õhkupidavad liimühendused standardite DIN 4108-7, SIA 180 ja ÖNORM B 8110-2 nõuetekohaselt. INSTAABOX-i saab kasutada nii sise- kui ka välisseintes.
1
Käsitsi mõõtu lõikamine
Murdke liist soovitud pikkuses lühemaks.

2

TEHNILISED ANDMED:
Omadus

Kirjeldus

Materjal

MDF/HDF kiudpaat E1 / V20

Värvus

pruun

Pikkus

Liistu kinnitamine
Asetage DASATOP FIX sarikatel kohale ja kinnitada nt löökklammerdajaga.

TEHNILISED ANDMED:
Omadus

veniv ja elastne polüetüleen

Tulepüsivus

E

1,00 m

Sügavus

55 mm

40 mm

Installatasioonitasandi pikkus/laius

260 mm / 130 mm

3 mm

Kogupikkus/-laius

320 mm / 190 mm

Mass

u 90 g/m

Värvus

valge

Ilmastikukindlus

4 nädalat

Temperatuurikindlus

pikaajaliselt -10° C kuni +80° C

Töötlemistemperatuur

alates -10° C

Kaabli läbimõõt

kuni 20 mm

Temperatuurikindlus

pikaajaliselt –40° C kuni +90° C

sd-väärtus

> 10 m

Ladustamine

jahedas ja kuivas keskkonnas

Laius
Paksus

Kaabli läbiviimine
Toetage INSTAABOX-i läbitorkamispunktis ja
tõmmake kuni 20 mm läbimõõduga kaabel
eelnevalt valmistatud avadest läbi. Plastmass
tagab õhkupidava läbiviigu. Paigaldage kaabel
INSTAABOX-i mehaanilise pingeta.

Kirjeldus

Materjal

TARNEVIISID:
TARNEVIISID:

Art. Nr.

GTIN

Pakendis tk

Art. Nr.

GTIN

Pikkus

Laius

Pakendis tk

11751

4026639117519

5

15435

4026639154354

1m

40 mm

50

11942

4026639119421

20

07/0297

44

14/5155

Aukude läbitorkamine
Torgake INSTAABOX eelnevalt sissepressitud
läbitorkamispunktides koonilise esemega
(nael, pastapliiats või padruni teravik) läbi.
Valmistage läbiviik, mis vastab u 60% kaabli
läbimõõdule.

20/15-341
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Aluspinnale õhkupidavalt kleepimine
Kleepige ühe pro clima liimiteibiga (nt TESCON
VANA) ümbertringi õhkupidavalt. Kleepige
teip võrdses laiuses INSTAABOX-i äärikule
ja õhutõkketasandile ning hõõruge kindlasti
kõvasti kinni. Kontrollige, kas on olemas piisav
vastusurve.

TIHENDUSMANSETID / ÜKSIKASJALIKUD LAHENDUSED

ROFLEX 20

TIHENDUSMANSETID / ÜKSIKASJALIKUD LAHENDUSED

ROFLEX 20 multi

Toru-mansetid

Vastupidav ühendamine, kiire ja lihtne tihendamine

Komplekt 1 kuni 9 toru jaoks

Kvaliteetne EPDM on erakordselt painduv ja veniv, puuduvad etteulatuvad osad

Vastupidav ühendamine, kiire ja lihtne tihendamine

Veekindel, sobib kasutamiseks ka fassaadil ja aluskatustes olevates läbiviikudes

Kvaliteetne EPDM on erakordselt painduv ja veniv,

Multikõrimansett torudele,
1 kuni 9 toru jaoks

puuduvad etteulatuvad osad

Torusid ning kaableid on võimalik hiljem edasi lükata või tagasi tõmmata

Veekindel, sobib kasutamiseks ka fassaadil ja

Ilmastikukindlus 6 kuud

aluskatustes olevates läbiviikudes

Parimad tulemused kahjulike ainete testimisel

Šablooni paigaldamine
Võtke paigalduskomplekt kilepakendist välja.
Pange EPDM-mansett pappalusele. Pange
selle peale stantsimisšabloon ja rihtige servad
EPDM-iga ühetasa.

Kaableid ja torusid saab ka hiljem edasi lükata
või tagasi tõmmata

KASUTUSVALDKOND:
Tugevast ja ülielastsest EPDM-ist valmistatud torumansett torudele 1 kuni 9 toru lihtsaks,
kiireks ja püsitihedaks läbiviimiseks läbi õhutõkketasandi või aluskatuse. Lihtsalt kasutatav
paigalduskomplekt. Kleepimine TESCON No.1 või TESCON VANA abil. 1 kuni 9 toru jaoks, mille
läbimõõt on 15–30 mm.

KASUTUSVALDKOND:
Tugevast ja ülielastsest EPDM-ist valmistatud tihendusmansetid. Sobivad optimaalselt kaablite
ja torude kiireks ning püsitihedaks läbiviimiseks õhutõkke tasandist. Kasutatavad ka välistingimustes, näiteks ripplagedes või renoveerimisaurutõketes.
Ettevalmistamine
Puhastage aluspind, vajaduse korral kasutage
tolmuimejat või pühkige puhtaks.

TEHNILISED ANDMED:
Omadus

Kirjeldus

Materjal

TESCON VANA koos EPDM-iga

Liim

veekindel SOLID-liimaine

Eralduskiht

silikoonitud paber

Temperatuurikindlus EPDM

pikaajaliselt -40° C kuni +150° C

Töötlemistemperatuur

alates -10° C

Värvus

sinine/must

Ladustamine

jahedas ja kuivas keskkonnas

TEHNILISED ANDMED:

Art. Nr.

GTIN

Pikkus

Laius

Pakendis tk

10730

4026639016393

14,5 cm

14,5 cm

5

ROFLEX 20 torudele –
Ø 15-30 mm

10731

4026639016416

14,5 cm

14,5 cm

30

ROFLEX 20 torudele –
Ø 15-30 mm

VTT-C-8580-12

07/0297

Torude läbiviimine
Tõmmake torud järk-järgult ROFLEX multi
mansetist läbi. Seejuures viige mansett lapiti
tihendatava aluspinna juurde ja rihtige välja.

Paigaldamine
Tõmmake ROFLEX 20 üle toru.
Eemaldage vahepaber.

TARNEVIISID:

07/0297

Aukude stantsimine
Šabloonil olevate märkide ja komplekti kuuluva
stantsimistoru ning haamriga stantsige vajalik
arv auke. Tähelepanu! Stantsimisega võite
kahjustada aluspinda. Vajaduse korral kasutage
alustükki.

20/15-341

14/5155
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Omadus

Kirjeldus

Materjal

EPDM

Temperatuurikindlus

pikaajaliselt -40° C kuni +150° C

Töötlemistemperatuur

alates -10° C

Värvus

must

TARNEVIISID:
Kleepimine
Viige mansett lapiti tihendatava aluspinna
juurde, kleepige ja hõõruge kindlasti kõvasti
kinni. Valmis.

Art. Nr.

GTIN

Pikkus

Laius

Pakendis tk

12936

4026639129369

20 cm

20 cm

2

07/0297

VTT-C-8580-12

07/0297

ROFLEX 20 multi kuni 9 toru jaoks
- Ø 15-30 mm

20/15-341

14/5155
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Kleepimine
Kleepige ümbertringi kinni TESCON VANA
süsteemse ehitusteibiga. Pange teip keskele ja
kontrollige, kas on olemas piisav vastusurve.
Aluskatuste korral pöörake tähelepanu veekindlatele ülekattekohtadele (esmalt kleepige alt,
seejärel vasakult-paremalt ning lõpuks ülevalt).

TIHENDUSMANSETID / ÜKSIKASJALIKUD LAHENDUSED

ROFLEX 30-300

TIHENDUSMANSETID / ÜKSIKASJALIKUD LAHENDUSED

ROFLEX exto

Torumansetid

Ventilatsioonitoru mansett katusekive läbivate torude
tuultpidavaks tihendamiseks

Vastupidav ühendamine, kiire ja lihtne tihendamine

Vastupidav püsitihendus: tuultpidav, vett tõrjuv, veeauru läbilaskev

Kvaliteetne EPDM on erakordselt painduv ja veniv, puuduvad etteulatuvad osad

Täpne paigaldus ja lihtne kleepimine: mansett ulatub külgmiselt üle
õhutustoru ikseeriva katusekivi

Veekindel, sobib kasutamiseks ka fassaadil ja aluskatustes olevates läbiviikudes
Torusid saab ka hiljem edasi lükata või tagasi tõmmata

Lahtivõetav: õhutustoru saab lihtsalt mansetist välja tõmmata ja
uuesti sisse lükata

Parimad tulemused kahjulike ainete testimisel

Keskmise poolitusjoonega eralduskilet on lihtne eemaldada

KASUTUSVALDKOND:

Püstine äravooluotsak: toru juurde sattuda võiv vesi juhitakse
külgmiselt ära

Tugevast ja ülielastsest EPDM-ist valmistatud tihendusmansetid. Sobivad optimaalselt torude
kiireks ja püsitihedaks läbiviimiseks õhutõkketasandist. Kasutatavad ka välistingimustes,
näiteks aluskatustes või renoveerimisaurutõketes. Kleepimine TESCON No.1 või TESCON VANA
abil.

KASUTUSVALDKOND:

ROFLEX-i tõmbamine torule ja asendi
rihtimine
Valige toru läbimõõdule vastav ROFLEX-i
mansett, tõmmake see torule, viige aluspinna
juurde ja rihtige välja.

TEHNILISED ANDMED:
Omadus
Materjal
Temperatuurikindlus EPDM
Töötlemistemperatuur
Värvus

Ilmastikukindlus 6 kuud

Kirjeldus
EPDM
pikaajaliselt -40° C kuni +150° C
alates -10° C
must

ROFLEX exto suurus võimaldab lihtsat kleepimist aluskatusele või
õhutustoru ikseeriva katusekivi all olevale toestusele. Vajaduse
korral saab mansetti parajaks lõigata ja paindlikult sobitada olemasoleva ühendusolukorra alusel. Liimaine on veeauru läbilaskev. Veeauru mitteläbilaskev EPDM-i osa on vähendatud vajaliku suuruseni.

ROFLEX-i tõmbamine torule
Tõmmake mansett ventilatsioonitorule
nii, et manseti pikem külg jääks hiljem
katuseräästa poole. Äravooluotsak peab
seejuures katusekivi poole jääma. Manseti ja õhutustoru ikseeriva katusekivi
kaugus peab olema u 6 cm.

Roovitise vahelati eemaldamine
Kui toru paikneb otse sarikate kõrval,
eemaldage läbiviigu juures olev roovitise
vahelatt.

Õhutustoru paigaldamine
koos mansetiga
Viige ventilatsioonitoru läbi aluskattepaani. Sättige õhutustoru koos
mansetiga katusekivide roovlatile paika.
Lükake seejuures mansett katusekivide
roovlattide alt läbi.

Manseti kleepimine
Puhastage aluspind. Eemaldage osa
eralduskilest ja kleepige mansett järkjärgult paika.

Tugevasti kinnihõõrumine
Hõõruge kleepekohad tugevasti kinni.
Kontrollige, kas on olemas piisav vastusurve. Eriti efektiivselt ja käsi säästvalt
saab seda teha hõõrumise abivahendiga
pro clima PRESSFIX.

Roovitise vahelati tagasipanek
Lõpetuseks lükake roovitise vahelatt
uuesti oma kohale, kinnitage see ning
katke pind uuesti kinni. Valmis.

TARNEVIISID:
Artikel
ROFLEX 30
Ø 30-50 mm jaoks
ROFLEX 30
Ø 30-50 mm jaoks
ROFLEX 50
Ø 50-90 mm jaoks
ROFLEX 50
Ø 50-90 mm jaoks
ROFLEX 100
Ø 100-120 mm jaoks
ROFLEX 100
Ø 100-120 mm jaoks
ROFLEX 150
Ø 120-170 mm jaoks
ROFLEX 150
Ø 120-170 mm jaoks
ROFLEX 200
Ø 170-220 mm jaoks
ROFLEX 200
Ø 170-220 mm jaoks
ROFLEX 250
Ø 220-270 mm jaoks
ROFLEX 300
Ø 270-320 mm jaoks

Art. Nr.
14166

VTT-C-8580-12

07/0297

14167
10732
10733
10734

GTIN
4026639141668
4026639141675
4026639016430
4026639016447
4026639016454

Pikkus
14 cm
14 cm
14 cm
14 cm
20 cm

Laius
14 cm

Pakendis tk
2

14 cm

20

14 cm
14 cm

2
20

20 cm

2

Kg/pakend
0,1
0,4
0,1
0,4
0,22

10735

4026639016461

20 cm

20 cm

20

1

10736

4026639016478

25 cm

25 cm

2

0,28

10737

4026639016485

25 cm

25 cm

20

1,8

10738

4026639016492

30 cm

30 cm

2

0,4

10740

4026639016508

30 cm

30 cm

20

2

12832

4026639128324

45 cm

45 cm

2

0,7

12842

4026639128423

50 cm

50 cm

2

0,8

14/5155

ROFLEX-i kleepimine ja tugevasti kinnihõõrumine
Kleepige mansett aluspinnale ja hõõruge
kindlasti tugevasti kinni. Seejuures kontrollige,
kas on olemas piisav vastusurve. Eriti tõhusalt
ja käsi säästvalt saab seda hõõruda pro clima
kinnisurumise abivahendiga PRESSFIX.

Kasutatav ka välistingimustes
Kõik ROFLEX-i mansetid on kasutatavad ka välistingimustes, näiteks aluskatuste soojustuse
puhul. Seejuures on oluline veekindla SOLIDliimainega süsteemsete ehitusteipite TESCON
VANA või TESCON No.1 kasutamine.

TEHNILISED ANDMED:
Omadus

Kirjeldus

Alusmaterjal

spetsiaalfliis PP-materjalist koos EPDM-iga

Liim

veekindel SOLID-liimaine

Eralduskiht

keskmise poolitusjoonega, silikoonitud PE-kile

Värvus

helesinine/must

Pikkus

560 mm

Laius

380 mm

Paksus

u 1,2 mm

Toru läbimõõt

100 - 120 mm

Ilmastikukindlus

6 kuud

Töötlemistemperatuur

alates -10° C

Temperatuurikindlus

pikaajaliselt –40° C kuni +90° C

Ladustamine

jahedas ja kuivas keskkonnas

TARNEVIISID:
Art. Nr.
14223

GTIN
4026639142238

Pikkus
560 mm

Laius
380 mm

Pakendis tk
1

Kaal (kg/pakendusühik)
170 g

20/15-341

48

49
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TIHENDUSMANSETID / ÜKSIKASJALIKUD LAHENDUSED

Isekleepuv 3D-välisnurgadetail

Isekleepuv 3D-sisenurgadetail
Usaldusväärne tihendamine 3D-sisenurgaga ületeipimine

Usaldusväärne tihendamine 3D-väisnurgaga ületeipimine

Püsitihedus sise- ja välistingimustes veekindla SOLID-liimainega

Püsitihendusega kleepimine sise- ja välistingimustes veekindla SOLID-liimainega

Võimalik noa või kääridega paindlikult sobitada, nt külgede pikkust vähendada

Võimalik noa või kääridega paindlikult sobitada, nt külgede pikkust vähendada

Nurk on ümbervolditav: kleepuv pind võib jääda nii sisse- kui ka väljapoole

Nurk on ümbervolditav: kleepuv pind võib jääda nii sisse- kui ka väljapoole

Liibuv, painduv liisalusmaterjal: optimaalne mitte täisnurklikes ühendusolukordades

Liibuv, painduv liisalusmaterjal: optimaalne mittenurklikes ühendusolukordades

Ilmastikukindlus 6 kuud

Ilmastikindlus 6 kuud

Parimad tulemused kahjulike ainete testimisel

Parimad tulemused kahjulike ainete testimisel

KASUTUSVALDKOND:

KASUTUSVALDKOND:

Võimalik kleepida kilest ja paberist aurutõketele ja õhutõkkepaanidele, tugevatest puidupõhistest plaatidest auru- ja õhutõkkepindadele, aluskatetele, tuuletõkkekangastele, puitkiudplaatidele (kruntida TESCON PRIMER RP-ga), hööveldatud puidust külgnevatele
ehitusdetailidele, tugevatele plast- ja metallpindadele, nagu aknad,
uksed, talad, klambrid jne. Liimühendused vastavad standardite DIN
4108-7, SIA 180 ja ÖNORM b 8110-2 nõuetele.

Soone mõõtmine
TESCON INCAV-i külje vajaliku pikkuse
kindlakstegemiseks lükake tollipulk nii
sügavale soonde kui võimalik.

Vahekile eemaldamine
Tõstke TESCON INCAV püsti ja eemaldage
eralduskile mõlemalt lühikeselt küljelt.

Külgede lühemaks lõikamine
Pange TESCON INCAV lapiti lõikealusele.
Pange soone sügavuse määramiseks
kasutatud tollipulk serviti pinna teravnurkse otsa juurde. Rihtige eralduskile
serva järgi kohale ja lõigake nurk maha.

Võimalik kleepida kilest ja paberist aurutõketele ja õhutõkkepaanidele, tugevatest puidupõhistest plaatidest auru- ja õhutõkkepindadele, aluskatetele, tuuletõkkekangastele, puitkiudplaatidele (kruntida TESCON PRIMER RP-ga), hööveldatud puidust külgnevatele
ehitusdetailidele, tugevatele plast- ja metallpindadele, nagu aknad,
uksed, talad, klambrid jne. Liimühendused vastavad standardite DIN
4108-7, SIA 180 ja ÖNORM b 8110-2 nõuetele.

Soonde kleepimine
Lükake pealejäetud eralduskiledega
osa nurka ja kleepige mõlema lühikese
küljega katuseakna soone põhja.

TEHNILISED ANDMED:
Kirjeldus

Omadus

Kirjeldus

Alusmaterjal

spetsiaalfliis PP-materjalist

Alusmaterjal

spetsiaalfliis PP-materjalist

Liim

veekindel SOLID-liimaine

Liim

veekindel SOLID-liimaine

Eralduskiht

silikoonitud PE-kile

Eralduskiht

silikoonitud PE-kile

Värvus

tumesinine

Värvus

tumesinine

Külje pikkus

6 cm

Külje pikkus

6 cm

Ilmastikukindlus

6 kuud

Ilmastikukindlus

6 kuud

Töötlemistemperatuur

alates -10° C

Töötlemistemperatuur

alates -10° C

Temperatuurikindlus

pikaajaliselt –40° C kuni +90° C

Ladustamine

jahedas ja kuivas keskkonnas

Kleepimine aknapõsele
Lõpuks eemaldage järk-järgult eralduskiled pikkadelt külgedelt ja kleepige
TESCON INCAV aknapõsele.

Kleepekohtade tugevasti kinnihõõrumine
Hõõruge kindlasti kleepekohad tugevasti
kinni. Eriti lihtsalt saab seda teha kinnisurumise abivahendiga pro clima PRESSFIX.
Valmis.

4026639147585
4026639147592

Kleepimine pinnale
Eemaldage ülejäänud eralduskiled ja
kleepige mansett pinnale. Hõõruge
seejuures kindlasti tugevasti kinni, nt
kinnisurumise abivahendiga PRESSFIX.

Ümberringi kleepimine
Kleepige seejärel nurgateibiga TESCON
PROFIL. Valmis

Ühendamine kõritoru ...
Lihtne ühendamine kuni 40 mm läbimõõduga kõritorude või kaablite külge
vormidetailiga TESCON INVEX, nt siis,
kui nende otsad ...

... või kaabliga
... ei ole enam ligipääsetavad, mistõttu
ei ole ROFLEX-i või KAFLEX-i tihendusmansette võimalik kasutada. Kõritoru
või kaabel tuleb lisaks mehaaniliselt
kinnitada.

Temperatuurikindlus

pikaajaliselt –40° C kuni +90° C

Ladustamine

jahedas ja kuivas keskkonnas

Kleepimine aknapõse nurka
Eemaldage eralduskile ja kleepige
mansett aknapõsele. Eemaldage seejärel
ülejäänud eralduskiled ja kleepige
mansett pinnale.

Aknapõse teipimine ümberringi
Lõpuks teipige aknapõsk ümberringi ära,
nt teibiga TESCON VANA. Valmis.

TARNEVIISID:

TARNEVIISID:
GTIN

Kleepimine läbivale detailile
Lükake mansett allesjäänud eralduskiledest hoides nurka ja kleepige läbivale
detailile, nt talale.

TEHNILISED ANDMED:

Omadus

Art.
Nr.
14758
14759

Nurgelised läbiviigud
Eemaldage eralduskiled esimeselt kahelt
küljelt.

Külje
pikkus
6 cm
6 cm

Külje
laius
6 cm
6 cm

Pakendis
Kaal
tk
(kg/pakendusühik)
4
0,05
20
0,10
Kleepuv pind alternatiivselt seespool
Teiste kasutusvõimaluste korral saab TESCON INCAV-i lihtsalt pahupidi pöörata.
Niimoodi satub kleepuv pind väljastpoolt
sissepoole.

Nurga ülekleepimine tagab
usaldusväärsuse
Eriti heaks tihendamiseks nurkades saab
TESCON INCAV-i vormidetaile nii üle
kleepida kui ka voltida.

Art. Nr.

GTIN
4026639147615

Külje
pikkus
6 cm

Külje
laius
6 cm

14761
14760

4026639147608

6 cm

6 cm

Pakendis
Kaal
tk
(kg/pakendusühik)
4
0,05
20

0,10

20/15-341
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STOPPA

TIHENDUSMANSETID / ÜKSIKASJALIKUD LAHENDUSED

WYFLEXA

Õhkupidavad korgid kõritorudele

Kiire ja lihtne õhupidavuse saamine standardite DIN 4108-7,

Kattehermeetik

Nakkub kõikide ehituses tavapäraselt kasutatavate materjalide
pinnaga, märgab need täielikult ja tungib neisse sügavalt

SIA 180 ja ÖNORM B 8110-2 nõuete kohaselt

Vastupidav ja elastne tihendus: õhkupidav standardite DIN 4108-7,
SIA 180 ja ÖNORM B 8110-2 nõuete kohaselt, tuult pidav ja veekindel

Elastne läbitorgatav membraan tagab hermeetilisuse
erineva läbimõõduga kaablite korral

Kergesti pealekantav müügilolevate pintslitega

Lihtsalt läbitorgatav naelte või padruni teravikuga

Kuivab kiiresti

Augu läbitorkamine
Torgake STOPPA koonilise esemega (nael, pastapliiats või padruni teravik) läbi. Valmistage läbiviik, mis vastab u 60% kaabli läbimõõdule.

Mitmekihilised tihendihuuled tagavad optimaalse
ühenduse proileeritud torudega

Ei sisalda plastiikaatoreid ega lahusteid
Niiskusest olenev sd-väärtus

Sobib kasutamiseks mitme kaabli korral

KASUTUSVALDKOND:

Hiljem eemaldatav

Vuugi- ja kattehermeetik raskesti ligipääsetavate ning kleebitavate
läbiviikude ja ühenduskohtade tihendamiseks uusehitiste ja renoveerimiste puhul nii sise- kui ka välistingimustes. WYFLEXA kleepub
kõikidele ehituses tavapäraselt kasutatavatele materjalidele, kõikidele
pro clima paanidele ja paanidele, mis on valmistatud PP-, PE-, PA-st,
alumiiniumist ning paberist. Hermeetik tagab koos liisalusmaterjaliga õhku- ja tuultpidavad liimliited ning on vihmakindel. Niiskusest
olenev sd-väärtus tagab ehitusdetailil välispinnal veeauru läbilaskvad
ja sisepinnal veeauru läbilaskvust kontrollivad kihid.

KASUTUSVALDKOND:
Tihenduskorke pro clima STOPPA-t kasutatakse kaablite kiireks ja usaldusväärseks õhkupidavaks paigaldamiseks kõritorudesse standardi DIN 4108-7 nõuete kohaselt. Kõritorude õhkupidavaks ühendamiseks auru- ja õhutõkketasandiga on kasutatavad kõritorumansetid (nt ROFLEX 20
või ROFLEX 20 multi).

Kaabli läbiviimine
Toetage STOPPA-t läbiviimispunktis ja tõmmake
kaabel eelnevalt valmistatud avast läbi.

TEHNILISED ANDMED:
Kirjeldus

Materjal

termoplastne elastomeer (TPE)

Temperatuurikindlus

pikaajaliselt -50° C kuni +90° C

Töötlemistemperatuur

> –10 °C

Kõritoru läbimõõt

16 kuni 40 mm

Värvus

sinine

STOPPA korralikult kinnisurumine
Suruge kork kuni piirikuni kõritorusse kinni.

TARNEVIISID:
Tootenimi

Art. Nr.

GTIN

Välisläbimõõt

Siseläbimõõt

STOPPA 16
STOPPA 16

Pakendis tk

12945

4026639129451

16 mm

11 mm

20

12946

4026639129468

16 mm

11 mm

100

STOPPA 20

12947

4026639129475

20 mm

15 mm

20

STOPPA 20

12948

4026639129482

20 mm

15 mm

100

STOPPA 25

12949

4026639129499

25 mm

19,5 mm

20

STOPPA 25

12950

4026639129505

25 mm

19,5 mm

100

STOPPA 32

12951

4026639129512

32 mm

25 mm

20
100

STOPPA 32

12952

4026639129529

32 mm

25 mm

STOPPA 40

12953

4026639129536

40 mm

31,5 mm

20

STOPPA 40

12954

4026639129543

40 mm

31,5 mm

100

Valmis elastne ühenduskoht
Lisakleepimine ei ole vajalik. Elastne termoplastne elastomeer tagab kaabli ja kõritoru
õhkupidava ühenduse.

Omadus

Kirjeldus

Materjal

akrüülhappepolümeeri dispersioon

Fliis

PET-fliis

Värvus

roheline

Varieeruv sd-väärtus

0,08 - 2 m

Ilmastikukindlus

3 kuud (kuivanult)

Niiskuskindlus

jah

Veesammas

> 2.000 mm

Töötlemistemperatuur

0° C kuni +50° C

Temperatuurikindlus

pikaajaliselt -20° C kuni +100° C

Kulunorm

u 890 ml/m² fliisi kohta (olenevalt pinnast)

Kuivamine

u 2,5–3,5 tundi (20° C, 60% suhtelise õhuniiskuse juures)

Ladustamine

alates –10° C juures, jahedas ja kuivas keskkonnas

TARNEVIISID:
Art. Nr.

GTIN

Tarneviis

Fliisi katmine hermeetikuga
Katke liis täielikult hermeetiku paksu
kihiga. Seejuures suruge liis pintsliga
korralikult WYFLEXA alumisse kihti. Fliis
peab nurgakohtades olema täielikult
vastu aluspinda.

Laske kuivada ja valmis!
Valmis tihendatud ühenduskoht. Kuiv
umbes 2,5 kuni 3,5 tunni pärast (20° C
õhutemperatuuri ja 60 % suhtelise
õhuniiskuse juures).

Fliisi katmine hermeetikuga
Kandke WYFLEXA plastpadrunist raskesti ligipääsevatesse kohtadesse. Ideaalis
kasutatakse väikeste või väikestest osadest
koosnevate pindade puhul plastpadrunis
olevat hermeetikut WYFLEXA

Lisad

Kulu

Fliis,
pintsel
Fliis,
pintsel
-

u 0,35 m²

Pakendis
tk
1

u 7,00 m²
u 2,25 m²

20
1

Proipakendus*

60
75

u 6,75 m²
7,5 m²

2
2

Proipakendus*
Proipakendus*

28
-

14833

4026639148339 Plastpadrun

310 ml

14832
14830

4026639148322 Plastpadrun
4026639148308
Ämber

310 ml
2 liitrit

14857
14917

4026639148575
4026639149176

Ämber
Fliis

3 liitrit
15 cm x 25 m

20/15-341
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Fliisi kohalepanek
Pange liis kogu pinna ulatuses hermeetikusse WYFLEXA. Vajaduse korral katke
liisi servad täiendavalt hermeetikuga.
Suurte pindade puhul paigaldage liisitükke järjestikku ja ülekattega. Kleepige
ülekattumised WYFLEXA-ga.

Maht

* Proi-pakendusühik on tarnitav ainult tervikuna!

20/15-341

Pinna katmine
Katke aluspind WYFLEXA-ga. Ärge valige
liiga väikest pinda, et liisi oleks hiljem
võimalik kogu pinna ulatuses peale
panna.

TEHNILISED ANDMED:

Mass pinnaühiku kohta

Omadus

Fliisi parajaks lõikamine
Lõigake liisist vajaliku pikkusega tükk.
Tehke sellega tihendatava pinna proovikatmine. Liigendatud pindade puhul
kasutage vajaduse korral mitut liisitükki.
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Pakendeid
kaubaalusel
-
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Elektro - õhkupidav box
Valik kaablite ja kõritorude usaldusväärseks tihendamiseks standardite
DIN 4108-7, SIA 180 ja ÖNORM B 8110-2 kohaselt
Usaldusväärne ja kiire kaablite, kaablikimpude, kõritorude, lülitite,
karpide jms tihendamine
Standarditele vastavaks paigaldamiseks, et vältida
ehituskahjustusi ja hallitusi
Täielikud ja ülevaatlikult komplekteeritud kaubavalikuga kahe
erineva suurusega kastid
Materjal on alati käepärast
Lihtne juurde tellida

KASUTUSVALDKOND:

KAFLEX mono
KAFLEX duo
Tihendusmansett ühe kaabli jaoks
Ø 6–12 mm) või kahe kaabli jaoks
(Ø 6–12 mm), EPDM-i/liisi kombinatsioon

KAFLEX multi
Kaablikimbu-mansett 1–16 kaabli
(Ø 6–12 mm) jaoks; EPDM koos liis-liimiteibiga

KAFLEX post
Kaablimansett ühe kaabli (Ø 6–12 mm)
hilisemaks tihendamiseks, liisi/PP-liimiteibi kombinatsioon

ROFLEX 20
Tihendusmansett ühe toru või kaabli
(Ø 15–30 mm) jaoks; EPDM-i/liisi
kombinatsioon

ROFLEX 20 multi
Tihendusmansett 1–9 toru või
kaabli (Ø 15–30 mm) jaoks; EPDM
koos liis-liimiteibiga

ROFLEX 30
Tihendusmansett ühe toru või
kaabli (Ø 30–50 mm) jaoks; EPDM
koos liis-liimiteibiga

INSTAABOX
Installatsioonikarp seadme pistikupesakarpide õhkupidavaks paigaldamiseks
installatsioonitasandi puudumisel

STOPPA
Õhkupidavad korgid kaablite ja kõritorude
tihendamiseks

Õhkupidavad tihendusmansetid ja tarvikud kaablite, kaablikimpude,
kõritorude, lülitite ja karpide püsivaks hermeetiliseks läbiviimiseks
õhutõkketasandist.

MAHT:

KAFLEX mono
KAFLEX duo
KAFLEX multi
KAFLEX post
ROFLEX 20
ROFLEX 30
ROFLEX 20 multi
TESCON VANA
STOPPA 16
STOPPA 20
STOPPA 25
STOPPA 32
STOPPA 40
INSTAABOX

Väike kast
Art. Nr. 14858
Art. Nr. Pakendis tk
10724
5
10726
5
10728
2
12942
5
10730
5
14166
2
12936
2
11248
1
12947
20
12949
20
12951
20
-

Suur kast
Art. Nr. 14859
Art. Nr.
Pakendis tk
10725
30 [Proipakend]
10727
30 [Proipakend]
10728
2
12943
20 [Proipakend]
10731
30 [Proipakend]
14167
20 [Proipakend]
12936
2
11248
1
12945
20
12947
20
12949
20
12951
20
12953
20
11751
5
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Süsteemsed lisalahendused

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

Sisemine
õhupidavus

Renoveerim
moderniseerine ja
imine

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
Välimine
tuuletõke

Veeauru suure läbilaskvusega aluskatte- ja fassaadikangad
Parim kvaliteet püsivate kahjustusteta ning hallitusvabade katuse- ja
seinakonstruktsioonide saamiseks.

Kindlad ühendused ja detailsed lahendused

Tehnilised klienditelefonid

Küsige tasuta:

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

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

Meie esindus Eestis:
Tervemaja OÜ
Tähe 135a
Kadaka tee 2
51013 Tartu
10261 Tallinn

E-post: tervemaja@tervemaja.ee
www.proclima.com
Tel: +372 740 5509
E-post: tervemaja@tervemaja.ee
www.tervemaja.ee
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• Universaalsed ehitusteibid ning kleepemastiksid
sise- ja välistöödeks
• Krohviteibid
• Tihendusmansetid
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WISSEN 20
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Energie sparen
Bauschäden
vermeiden
Wohngesund
leben

2014:
Die Marke
pro clima wird
Sichere Lösungen
für die Dichtung
der Gebäudeh
ülle

... ja isolatsioon on laitmatu
MOLL
Bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 – 43
68723 Schwetzingen
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