
Art. nr.  GTIN Pikkus                    Laius Kaal                           Pakendis Alusel

15439 4026639154392 30 m 80 mm 0,98 kg 8 384

15440 4026639154408 30 m 100 mm 1,2 kg 8 288

15441 4026639154415 30 m 150 mm 1,8 kg 4 192

15442 4026639154422 30 m 200 mm 2,4 kg 4 144

Eelised

Aja kokkuhoid: täies ulatuses liimuv, vuuk on kohe hoovihmakindel ja ühendus koormatav
Koheselt ülekrohvitav ja ületeibitav
Kiire liimliide: modifiseeritud veekindel SOLID-liimaine tagab äärmiselt tugeva liimühenduse ka mineraalsetel aluspindadel
Vastavuse sõltumatu kinnitus: vastavus vastavalt ift Rosenheimi standardile MO-01/1 on läbitud

CONTEGA SOLIDO

EXO  Täies ulatuses kleepuv avatäidete ühendusteip välistingimustesse
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modifitseeritud veekindel SOLID-liimainefi

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

Tehnilised andmed

Aine

Alusmaterjal                           PP-fliis ja spetsiaalne membraan PP-kopolümeerist

Liim

sd-väärtus                           EN 1931 0,7 m

3 kuud

Veesammas                        EN 20811 > 2.500 mm

Hoovihmakindlus                 ift, MO-01/1:2007-01, Abs. 5    kuni 600 Pa, täies ulatuses

Omadus                               Normid  Väärtus

Värvus tumehall

Ilmastikukindlus

Ülekrohvitav, ületeibitav ja

alates -10 °C

pikaajaliselt -40 °C kuni +90 °C

jahedas ja kuivas

Töötlemistemperatuur

Temperatuurikindlus

Ladustamine

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.
Modifiseeritud 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.

KASUTUSVALDKOND

TARNEVIISID

Vananemiskindlus (vanandamata/vanandatud) DIN 4108-11 läbitud
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Esitatud faktid põhinevad teadusuuringute ja praktiliste kogemuste praegusel tasemel. Tootja jätab endale õiguse muuta ja arendada toote kujundust ja kasutusala

ning muuta nendega seotud kvaliteedinõudeid. Paigaldamist oleme meelsasti valmis nõustama teadmiste kehtiva taseme kohaselt.

Täiendav info kasutamise ja 

konstruktsiooninõuete kohta 

on esitatud pro clima projekteerimis- 

ja kasutussoovitustes. 

Küsimuste korral helistada 

pro clima tehnilise nõustamise telefonile:

+372 7405509 www.proclima.com 
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Raamtingimused
Liimühendusi ei tohi korrapäraselt tõmbejõududega koormata. 

Ülekrohvides palume arvestada krohvitootja mitteimavate aluspindade soovitusi. Vajadusel kasutada nakkeparandajat.
fassaadipaanidel. Suurenenud õhuniiskusest tuleb järjekindla ja kiire õhutamisega vabaneda. Vajaduse korral paigaldada õhukuivatid.

Hõõruda teip PRESSFIX-ga kõvasti vastu aluspinda. Jälgida, et vastusurve oleks piisav. 
Tuule-, õhu- või vihmakindlaid liimühendusi on võimalik saavutada ainult voltideta paigaldatud aurutõketel, aluskatte- ja

Aluspinnad
 Pühkige aluspinnad puhtaks, vajaduse korral kasutage tolmuimejat ja puhastage. Mineraalsete aluspindade ebatasasused siluda.
Külmunud aluspinnale ei saa kleepida. Aluspind peab olema kandevõimeline, kuiv, sile, tolmu-, silikooni- ja määrdeaine jääkideta. 

 Aluspinnad peavad olema piisavalt kuivad ja kandevõimelised. 

Ühendatavaks aluspinnaks sobivad hööveldatud ja lakitud puit, kõva plastik, roostevaba metall ja puidupõhised plaadid(nn. vineer, 
OSB, MDF). 

Mittekandvad aluspinnad soovitame eelnevalt töödelda TESCON PRIMER RP või TESCON SPRIMER-ga.

 Konstruktsiooni kindluse seisukohast saavutatakse parimad tulemused väga kvaliteetsete aluspindade kasutamisel.
Aluspinna sobivust tuleb oma vastutusel kontrollida, vajaduse korral on soovitatav teha proovikleepimised

Ülekrohvitava teibi laius peaks olema 60mm ja mitte rohkem kui 50% pale laiusest. Detailsed soovitused saate krohvitootjalt.

Püsiv liimühendus on tagatud kõikide pro clima välispaanide, muude aluskatte-/aluskinnituspaande ja tuuletõkkepaanidega (näiteks 
PE- ja PET-paanidega).
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