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2 Sisemine õhupidavus

Niiskusmuutlikud õhutõkked  ja DB+

Intelligentne  pro  clima  membraan  
niiskus muutliku  difusioonitakistusega  
kuni 100-kordse  paisumisega.

 Intelligentsed  pro  c lima  õhutõkkepaanid 
INTELLO  ja  DB+  töötavad  kliimast  juhitud
 membraani  jõul.  Paanid  muudavad  oma 
 molekulaarstruktuuri  keskmise  ümbritseva  
niiskuse  põhjal  ning  vastavalt  vajadusele 
 muudab  difusioonitaksitust. 
Toote  funktsioon  on  Saksa  Ehitustehnika 
 Instituudi  (DIBt)  poolt  kontrollitud, 
 kinnitatud  ja  heaks  kiidetud.

Soojusisolatsioon:  
täiuslikult  kaitstud  
ehituskahjustuste  ja 
 hallituse  eest  nii  
talvel  kui  suvel.

 

Avatud  molekulaarstruktuur. 
Intelligentne  membraan  on 
 difusioonile  avatud,  madalam 
s -väärtus.  Ootamatult  d

soojusisolatsiooni  tunginud 
 niiskus  saab  välja  kuivada.

Suletud  molekulaarstruktuur. 
Intelligentne  membraan  
on  difusioonitakistavam,  
kõrge  s -väärtus. d

 Soojusisolatsiooni  kaitse  
niiskuse  eest.

Õhupidavus  vastab  normidele 
 DIN  4108-7,  SIA  180  ja 
 OENORM  B  8110-2.

 

Märkus i
Intelligentsed  pro  clima  
membraanid  töötavad 
 difusiooni  korral  nii,  et  

kindel  aurutõkestav  toime 
 oleks  tagatud  ka  kõrgema, 

 70%-lise  keskmise  
õhuniiskuse  korral.

Lihtne – Kindel – Tunnustatud

Difusiooni 

suund talv
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Parim kaitse ehituskahjustuste ja 
hallituse eest.
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(1) ainult paan   (2) kruus   (3) murukatus

Sisemine õhupidavus

 ✔
 ✔

 
 ✔
 ✔
 ✔

Legende

1 Auru- ja õhutõkkepaan 
INTELLO/ INTELLO PLUS/ 
DB+

 

2 Ehitusteip
TESCON VANA/ TESCON No. 1/ 
UNI TAPE

 
 

3 Kleepemastiks 
ORCON F/ ORCON CLASSIC/ 
ORCON LINE/ ECO COLL DB+ jaoks

 
 
 

4  Kiuline vahesoojustus

5  Laudis

6  Katusekate

7  Survetaluv soojustus

Saksa Ehitustehnika Instituudi (DIBt) poolt heaks-
kiidetud niiskusmuutlikud auru- ja õhutõkkepaanid 
kasutamiseks väljastpoolt difusioonikindlate 
konstruktsioonide puhul,  vastavalt DIN 68800-2 
nõuetele.

Pro clima abil on esmakordselt võimalik saavutada

õhupidavus, mis vastab standard DIN 68800-2 nõuetele

pro clima INTELLO ja DB+ niiskusmuutlikud õhutõkkepaanid on ainsad, millele Saksa Ehitustehnika Instituut DIBt on 
omistatud üldise ehitusjärelevalve loa. See viitab pro clima paanide kõrgele kvaliteedile, mida kontrollib ja dokumenteerib 
pidevalt sõltumatu järelevalve MFPA Leipzig. Tänu tunnustuse väljastamisele saavad projekteerijad ja paigaldajad nüüd 
esmakordselt INTELLO ja DB+'i kasutada normile vastavalt konstruktsioonides, millede väliskiht on difusioonitõkestavad, 
kuna seda nõuab DIN 68800-2 ehitusjärelevalve kasutusluba.

 Üldine ehitusjärelevalve heakskiit Saksa Ehitustehnika Instituudi poolt (DIBt).
V älimise difusioonikindla kihiga konstruktsiooni normile vastav teostus 
vastavalt DIN 68800-2 järgi.
L amekatus, metallkatus, murukatus, kruuskatus, difusioonitakistav viilkatus.
K asutusklass 0, keemilise puidukaitseta.
U saldusväärne, sõltumatult jälgitav funktsioon ja kvaliteet.

Z-9.1-852

Feuchtevariable Dampf-
bremsbahn DB+ zur

Verwendung entsprechend
DIN 68800-2:2012-02

Z-9.1-853

Feuchtevariable Dampf-
bremsbahn INTELLO zur

Verwendung entsprechend
DIN 68800-2:2012-02
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Sisemine õhupidavus

Uus- ja juurdeehitis

INTELLO

Süsteemi eelised

ORCON F
külgnevate ehitus-
detailidega ühendamiseks

INTELLO
Innovatiivselt maksimaalne 
kaitse ehituskahjustuste eest

TESCON VANA
paani ülekatete teipimiseks

TESCON PROFECT
eelvolditud 
nurgaühendusteip

CONTEGA PV / CONTEGA SOLIDO SL
kindlaks ühendamiseks 
krohvitavate pindadega

Niiskusmuutlikud auru- ja õhutõkkepaanid. Pro clima kõrgefektiivne-süsteem maksimaalse kindluse tagamiseks – 
ka ehitusfüüsikaliselt keerukate konstruktsioonide puhul. Õhutõke vastab DIN4108-7, SIA 180 ja OENORM B8110-2 
kõigile nõuetele.

Eelised

✔  
 
✔  
✔
✔
✔
✔

®Süsteem INTELLO

Parima kaitse soojustuse konstruktsioonile, mille tagab intelligentne, niiskusmuutlik 
difusioonregulatsioon enam kui 100-kordse paisumisega: s -väärtus alates 0,25 m kuni üle 25 md

Hea kaitse kondensatsioonivee eest talvel, väljakuivamise võimalus suvel : sd-väärtus kuni 0,25 m
Kombineeritav kõigi kiuliste soojustusmaterjalidega
Lihtne töödelda: stabiilsete mõõtmetega, rebenemiskindel
Süsteem INTELLO PLUS: Saksamaa tarbijaajakiri Stiftung Warentest väljaande 4/2012 testivõitja
Parimad tulemused kahjulike ainete testimisel: läbitud AgBB (Ausschuss zur gesundheitlichen 
Bewertung von Bauprodukten) test

niiskusmuutlik

AASTAT

TESCON VANA I TESCON No.1 I UNI TAPE

www.proclima.de/100jahre

LIIMIMISJÕUDU

edukalt testitud
kogu maailmas 
ainulaadne

Süsteemi põhiosad Lisavahendid konkreetsete lahenduste jaoks
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INTELLO

Süsteemi eelised
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Kaitse 
talvel

niiskusmuutlik

INSTAABOX 
Pistikupesakarpide ja lülitite 
õhupidavaks paigaldamiseks

KAFLEX/ROFLEX
Tihendusmansetid kaablite ja 
torude läbiviikude jaoks

TESCON PRIMER RP
Kiireks ja lihtsaks 
kruntimiseks

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

TESCON INCAV ja INVEX
Iseliimuvad 3D pro�ilid sise- 
ja välisnurkadele

Üldtunnustatud põhimõte

Aastaringne intelligentsus

Talvel pidurdab või koguni peatab INTELLO oma S -arv-d

väärtusega üle 25 m (niiskusvoog nädalas alla 7 g/m²) 
niiskuse sissetungi katusesse ja seina. Suvel laseb auru-
tõke veeaurul väljuda. S  arvväärtus 0.25 m võimaldab d

niiskuse väljaaurumist nädalas rohkem kui 500 g/m², 
mis on erakordselt kõrge väljakuivamispotentsiaal! 
Niiskuse minimaalne sissetung talvel ja intensiivne 
väljakuivamine suvel: niiskus tõmmatakse ikka ja jälle 
soojustusest välja ning see on parim kaitse hallituse 
tekke eest!
See intelligentne ja eriti hästi toimivaks dimensioneeritud 
difusiooniregulatsioon rõhutab ehitise sisekliima turvalisuse 
reeglit: Parim viis vältida ehitise kahjustumist, on hoida 
väljakuivamisvaru suuremana kui on võimalik suurim 
teoreetiline niiskuskoormus!

Parim kaitse ehituskahjustuste ja hallituse eest

Kindel, kvaliteetne, sobiv – ametlikult tunnustatud

 ✔ Üldine ehitusjärelevalve heakskiit Saksa Ehitustehnika Instituudi (
DIBt) poolt
Välimise difusioonikindla kihiga konstruktsiooni normile vastav teostus 
vastavalt DIN 68800-2 järgi.
Lamekatus, metallkatus, murukatus, kruuskatus, difusioonikindel viilkatus
Kasutusklass 0, keemilise puidukaitseta
Usaldusväärne, väljastpoolt kontrollitav funktsioon ja kvaliteet

 
✔ 

 
✔ 

 ✔

 ✔

… ja isolatsioon on laitmatu

Üldine ehitusjärelevalve heakskiit Saksa Ehitustehnika Instituudi (DIBt) poolt

Sisemine õhupidavus

Uus- ja juurdeehitis

Väike difusioonitakistus 

Niiskumuutlik faktor 100-kordne 

Talv

Saksa Ehitustehnika Instituudi (DIBt) poolt heaks-
kiidetud niiskusmuutlikud auru- ja õhutõkkepaanid 
kasutamiseks väljastpoolt difusioonikindlate 
konstruktsioonide puhul,  vastavalt DIN 68800-2 
nõuetele.

INTELLO  toimib ilmastiku poolt reguleeritava membraani 
põhimõttel: talvel, niisketes oludes �iispaanid tihenevad, 
suvel aga muutub nende molekulaarstruktuur avatumaks 
ning võimaldab niiskuse takistamatut väljakuivamist. 
INTELLO muutuv difusioonitakistus tagab suurepärase 
kaitse kahjustuste eest ka kriitiliste, väljastpoolt 
difusioonikindlate konstruktsioonide puhul nagu plekk-
kattega viilkatused, bituumenpro�iliga kaetud alus-
katused, lamekatused ja murukatused – ning seda isegi 
väga külmas kliimas.

Z-9.1-853

Feuchtevariable Dampf-
bremsbahn INTELLO zur

Verwendung entsprechend
DIN 68800-2:2012-02
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INTELLO

Planeerimis- ja konstruktsioonijuhised

Planeerimis- ja konstruktsioonijuhised

Sobib ka ehitusfüüsikaliselt väga nõudlike 
konstruktsioonide puhul

Ka kriitiliste konstruktsioonide jaoks, mis on väljast 
difusioonikindlad, näiteks väikse kaldega ja plekk-
katused, bituumenpaanidega aluskatused, lamekatused, 
murukatused jne, pakub kõrgjõudlusega INTELLO 
süsteem muljetavaldavat kaitset kahjustuste eest ka 
väga külma kliimaga asukohtades. 
Täpsema info soojusisolatsiooni ehitusfüüsika kohta 
leiab uurimusest „Puitehitiste soojusisolatsiooni ehitiste 
kahjustuste ärahoidmise potentsiaali arvutamine“.

Kiulise struktuuriga isolatsioonimaterjalide 
kasutamine

Niiskuse varieeruva difusiooniga aurutõkete kõrge 
ehitiste kahjustumise ärahoidmise võime saavutatakse 
ainult siis, kui kasutatakse avatud difusiooniga kiulise 
struktuuriga soojusisolatsioonimaterjale, sest suvistes 
tingimustes peab niiskusel olema võimalik kuivamiseks 
aurutõkkesse tungida. Ideaalsed on kiulise struktuuriga 
soojusisolatsiooni materjalid, näiteks tselluloos, lina, 
kanep, puidukiud, kivi- või mineraalvill jne.

Sobib ka aurutihedatele aluskatustele

INTELLO on kasutatav koos kõigi traditsiooniliste katuse 
aluspaanide, aluskattepaanide ja aluskatustega, sõltu-
mata nende difusioonitakistusest. 

Oluline on kasutada õiget vooderdust

Selleks, et saavutada niiskuse varieeruva difusiooniga 
aurutõkete täielik efektiivsus, ei tohi soojusisolatsiooni 
siseküljel paikneda difusiooni tõkestavaid kihte, näiteks 
OSB- või mitmekihilisi puitplaate, mis takistavad tagasi-
kuivamist suvel. Sobivaks vooderdiseks on kipsplaadid 
või pro�illauad.

Korrektne ehituse käik

Suurenenud õhuniiskus ruumis

INTELLO dünaamiline difusioonitakistus tagab kindla 
aurutõkke kaitse ka teatud ajaks suurenenud õhuniiskuse 
puhul. Kõrgenenud suhteline õhuniiskus võib tekkida 
konstruktsiooni uusehitistes või ajutiselt ka vannitubades 
ja köökides. Sõltumata kasutatava aurutõkke tüübist, 
tuleb tavapärase niiskuse saavutamiseks kõigepealt 
ehitustöödest tingitud niiskus siiski akna kaudu tuuluta-
des välja juhtida. Talvel aitavad kuivamist kiirendada 
ehituses õhukuivatid. Nii saab ära hoida pideva kõrge 
suhtelise õhuniiskuse ning sellest tuleneva hallitustekke 
ohu. 

Märkus iseehitajate jaoks

Aurutõke paigaldada koos 
soojusisolatsiooniga. Juhul 
kui soojusisolatsioon jääb 
talvel pikemaks ajaks auru-
tõkketa, tekib kondensat-
sioonivee moodustumise oht.
Kasutage õiget vooderdust

Sisemine õhupidavus

Uus- ja juurdeehitis

Auru- ja õhutõkkepaan INTELLO sobib soojustuse sise-
miseks tõkkekihiks:
    · k atused, seinad, laed ja põrandad
    · e lu- ja tööstusruumid, kus ruumi pikaajaline 
     õhuniiskus pole kõrge
    · k õigis elumaja ja sarnaste hoonete elu- ja 
     magamistubades, köökides ja vannitubades
    · n ii väljast poolt difusioonile avatud kui ka 
     difusioonikindlatele konstruktsioonidele
    · k õrged nõudmised sisekliima kvaliteedile

Kasutusvaldkond Õhutõkketasandi kaitsmine

Õhutõkke- ja aurutõkketasand on soojusisolatsiooni 
konstruktsiooni üks tähtsamaid funktsioonitasandeid. 
Erilist kaitset tuleks kindlasti pakkuda kahjulike toimete 
eest nagu UV-kiirgus, mehaaniline koormus. Nende 
konstruktsioonide puhul, mis võivad olla ohustatud, 
tuleks kasutada kahekordse kaitse�iisiga paane, nagu 
nt pro clima INTESANA.

Ehitusetappidest kinnipidamise eesmärgiks on projekti 
vigadeta tulemus. Seetõttu sõltuvad ehitamise etapid 
teatud sisemistest (nt konstruktsiooni tüüp) ja välimistest 
(nt teostamise ajahetk) raamtingimustest ning planeeri-
misest. Kindlasti tuleb vastavalt üldtunnustatud tehnika-
reeglitele jälgida, et kasutatavad materjalid oleksid 
talumatu niiskuse eest kaitstud.
INTELLO paigaldamisel kaks nädalat pärast külgnevate 
seinte krohvimist, tuleb jälgida, et niiskus ei satuks 
isolatsioonitasapinnale. Alternatiiviks on INTELLO paigal-
dada enne krohvimist, aga juhul kui edasiste tööetappide 
käigus satub ehitisse kasutatud materjalide tõttu siiski 
niiskust, tuleb see kindlasti välja juhtida.
Vältida tuleb ka õhuvoolu teel sissetungiva niiskuse sat-
tumist juba soojustatud või soojustavasse kihti, mille 
tagajärjeks on kondensatsioonivee teke.
Soovitame pärast mati- või plaadikujulise soojustuse 
paigaldamist koheselt katta isolatsioonimaterjal auru- ja 
õhutõkkega. Puistevill tuleb paigaldada vahetult pärast 
auru- ja õhutõkketasandi teostamist. Soovitame töötada 
järk-järgult, eriti kehtib see talvel töötades. Kõrgenenud 
suhteline õhuniiskus tuleb kiiresti ja järjepidevalt välja 
juhtida, muuhulgas selleks, et hoida ära uusehitises 
tekkivat hallitust.
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INTELLO

Planeerimis- ja konstruktsioonijuhised
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INTELLO INTELLO PLUS

… ja isolatsioon on laitmatu

Sisemine õhupidavus

Uus- ja juurdeehitis

Uusehitistes, köökides ja vannitubades on ruumide õhu-
niiskus suurem.
Aurutõkke difusioonitakistus peab olema kavandatud 
selliselt, et ka keskmisel suhtelisel õhuniiskusel 60% 
saavutatakse difusioonitaksituseks (s  väärtus) vähemalt d

2 m, et kaitsta konstruktsiooni piisavalt niiskuse edasi-
kandumise eest ruumiõhust ja selle tagajärjel tekkiva 
hallituse eest. Suhtelisel õhuniiskusel 60% on INTELLO® 
difusioonitakistus ca 4 m.

Ehitusfaasis on hoones pärast krohvimist või põranda-
valu paigaldamist väga suur õhuniiskus. Aurutõkke 
difusioonitakistus peaks olema keskmisel suhtelisel 
õhuniiskusel 70% üle 1,5 m, et kaitsta konstruktsiooni 
niiskuse ülemäärase sissetungimise eest ehitise õhust ja 
hallituse tekke eest. Niiskusekaitse on eriti tugev siis, kui 
konstruktsiooni välisküljel on puitmaterjalist plaadid. 
INTELLO® on difusioonitakistusega 2 m suhtelisel õhu-
niiskusel 70% kindlalt ülalpool seda taset.

Ehituskahjustusest vaba soojusisolatsiooni konstrukt-
sioonis tagab õhupidavus. Pro clima soovitab enne 
sisevooderdise paigaldamist kontrollida õhupidavust ja 
võimalikke õhulekkeid pro clima WINCON või BLOWER 
DOOR abil.

„Välimiste ehitusdetailide konstrueerimispõhimõtted, 
mille puhul on täidetud kasutusklass 0 tingimused“ 
(vt DIN 68800-2, lõik 7), on praeguse DIN 68800-2 
nõuete kohaselt seestpoolt paigaldatavate niiskusmuut-
like difusiooni takistavate kihtide puhul vajalik ehitus-
järelevalve kasutusluba.
Pro clima INTELLO-l/ INTELLO PLUS-il on olemas Saksa 
Ehitustehnika Instituudi (DIBt) üldise ehitusjärelevalve 
heakskiit numbriga Z-9.1-853–see annab loa materjale 
kasutada konstruktsioonides, mis on väljastpoolt 
difusioonikindlad, aga ka ehitise nendes osades, millel 
on väljapool ka difusioonikindlaid kihte, nagu nt metall-
katted või tihenduspaanid raketistel. Nagu juba varem 
öeldud, ehitusdetaile pole vaja keemilise puidukaitsega 
töödelda. Samuti saadi sõltumatu kinnitus niiskus-
muutlikkuse vastupidavusele kiirendatud vananemise 
katse käigus.

Z-9.1-853

Feuchtevariable Dampf-
bremsbahn INTELLO zur

Verwendung entsprechend
DIN 68800-2:2012-02
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INTELLO

Paigaldamisjuhised

1 2

 Ülekatteliitekohtade kleepimine
Asetage TESCON VANA keskkohaga paanide ülekatte 
liitekohale ning kleepige järk-järgult pinge- ja kortsu-
vabalt.

 Aluspinna puhastamine

Aluspind peab olema kuiv, tolmu-, silikooni- ja rasvavaba. 
Kahtluse korral läbi viia nakketest.

Hõõruge teip tugevasti kinni

Hõõruge kindlasti teip tugevasti kinni PRESSFIX-iga, 
jälgides sealjuures piisavat vastusurvet.

Paigaldamisjuhised

 Metallile �kseerimine

Paanide �kseerimine tugiseina- ja laekonstruktsiooni 
metallpro�ilile pro clima DUPLEX-i abil.

Paanide ülekatted

Paigaldage paanid ca 10 cm ülekattega. Orientiiriks on 
seejuures trükitud märgistus.

Märkus puistevillaga 
soojustamisel

TESCON VANA
Universaalne teip paaniülekatete 
teipimiseks.

DUPLEX
Kahepoolne teip paanide otsakuti 
jätkamiseks ja ühendamiseks.

DUPLEX Handdispenser
Pro clima DUPLEX (rullis 20 jm) 
kiireks töötlemiseks. Rullige lahti, 
suruge vastu, rebige ühe 
operatsiooniga.

5 6

43

Sisemine õhupidavus

Uus- ja juurdeehitis

Soojustage kohe pärast 
INTELLO/INTELLO PLUS 
õhutõkketasandi 
paigaldamist. 
Puistevillaga soojustades 
on klambrite vahekaugus 
maksimaalselt 5-10 cm.

 Paanide paigaldamine

Rullige paan lahti ja kinnitage vähemalt 10 mm laiuste 
ja 8 mm pikkuste klambritega 10-15 cm vahemaa tagant 
(puistevillaga soojustamisel on klambrite vahe 5-10 cm). 
Paanide ülekate külgnevate detailide juures peab olema 
ca 4 cm , et saaks hiljem õhkupidavalt sulgeda.

AASTAT

TESCON VANA I TESCON No.1 I UNI TAPE

www.proclima.de/100jahre

LIIMIMISJÕUDU

edukalt testitud
kogu maailmas 
ainulaadne
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INTELLO

Paigaldamisjuhised

 Ühendamine siledatel, mittemineraalsetel 
aluspindadel
… (nt puitplaatidel või hööveldatud puidul) teostatakse 
samuti TESCON VANA ehitusteibi abil. Asetage teip 
keskkohaga liitele ja teipige pinge- ja kortsuvabalt järk-
järgult kinni ning hõõruge tugevasti.

Ühendamine karedatel, mineraalsetel aluspindadel

Puhastage aluspind. Kandke peale ORCON F  liim 
(d = vähemalt 5 mm), väga karedate pindade puhul isegi 
rohkem. Asetage INTELLO liimi sisse, kuid ärge vajutage 
liimi päris lamedaks.

ORCON F 
Universaalne liim plastpadrunis 
või fooliumpakendis. 
Ühendamiseks külgnevate 
mineraalsete või karedate 
ehitusdetailidega.

Ühendamine krohvimata aluspindadega

Kleepige CONTEGA PV krohviteip kleepribaga INTELLO 
peale. Seinale kinnitamiseks kasutage ORCON F. 
Kõigepealt kandke CONTEGA PV taga asuvale seinale 
krohvikiht, siis asetage teip värske krohvi sisse ja 
krohvige täielikult üle.

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

CONTEGA PV
Krohviteip püsivalt kindlaks 
määratletud ühendamiseks 
krohvitavate aluspindadega.

CONTEGA SOLIDO SL
Täies ulatuses liimuv, üle-
krohvitav ühendusteip 
sisetingimustes kasutamiseks, 
auru tõkestavate omadustega.

9a

Ühendamine saekareda pärliniga
Puhastage aluspind. Kandke peale liim (d = vähemalt 
5 mm) ORCON F. Alternatiivina võib kasutada rull-
pakendis olevat ühenduslinti ORCON LINE.
Kandke peale ORCON F  liim (d = vähemalt 5 mm), 
väga karedate pindade puhul isegi rohkem. 

7 8

9a 9b

11a 11b

10

SÜSTEEMID

… ja isolatsioon on laitmatu

Sisemine õhupidavus

Uus- ja juurdeehitis

Asetage INTELLO liimi sisse, kuid ärge vajutage liimi 
päris lamedaks.
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INTELLO

Paigaldamisjuhised

Roovitus, sisevooderdis

Nurkliide

Asetage eelnevalt volditud nurgaühendusteip TESCON 
PROFECT nurka ja kleepige esimene külg. 
Seejärel tõmmake eralduskile ära ja kleepige teine külg.

 Toru ja kaabli läbiviigud

Viige kaabel või toru läbi KAFLEX ja/või ROFLEX 
tihendusmanseti ning kleepige INTELLO peale. 
Kaablimansetid on iseliimuvad. Liimige torumansetid 
TESCON VANA abil paanile.

KAFLEX ja ROFLEX 
Kaablite ja torude püsitihedate 
läbiviikude jaoks

Ühendamine krohvitud korstnaga soojustatud või 2-kihiline

Ühendage INTELLO paan ORCON F abil nagu on 
kirjeldatud pilt nr 7 juures. 

Seejärel tehke TESCON VANA sisse väikesed sisselõiked 
ja vormige nurga ühendus

Kvaliteedi kindlustamine

Soovitame tööde kvaliteeti kontrollida kas WINCON-i 
või BlowerDoor-iga.

 

TESCON PROFECT
Eelnevalt volditud 
nurgaühendusteip 14

12a 12b

13

15 16

SÜSTEEMID

Sisemine õhupidavus

Uus- ja juurdeehitis

Märkus puistevillaga 
soojustamisel

Paigaldusjuhiste järg

Soojustusest tingitud tõmbekoormuse vähendamiseks 
tuleb paigaldada roovitus (e = 50 cm) ning UV-kiirguse 
ja kahjustuste kaitseks sisevooderdis.

Soojustamisel puistevilla või 
mõne teise soojustusmater-
jaliga, mis tükib läbi vajuma, 
tuleb paanide ülekatte teipide 
kohale paigaldada täiendavalt 
tugilatt.
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INTELLO

Paigaldamisjuhised

Üldtingimused

INTELLO ja INTELLO PLUS'i kilega kaetud (kirjadega) 
külg paigaldatakse ruumi suunas. Paigaldada võib 
pinguletõmmatult ja ilma läbirippeta kandekonstrukt-
siooni, näiteks sarikate suhtes risti- ja pikisuunas. 
Horisontaalsel paigaldamisel (kandekonstruktsiooniga 
risti) on kandekonstruktsiooni maksimaalne vahemik 
piiratud 100 cm-ga. Pärast paigaldamist peavad sise-
küljel maksimaalselt 50 cm kaugusel risti jooksvad latid 
isolatsioonimaterjali massi tasakaalustama. 

Kasutades plaadi- ja matikujulisi isolatsioonimaterjale, 
tuleb liimitud ühenduste tõmbekoormuse vältimiseks 
paigaldada liimitud paanide ülekatetele täiendavalt tugi-
latt. Kandekonstruktsiooniga risti paigaldamisel tuleb 
asetada vahetult õhutihedalt liimitud paanide ülekattele 
tugilatt, et vältida liimitud ühenduse tõmbekoormust. 
Alternatiivina on võimalik tugevdada ülekattel paiknev 
teip täiendavalt sellega 30 cm kaugusel risti jooksva 
liimiteibiribaga.

Õhutihedad liimliited saavutatakse ainult siis, kui auru-
tõkked on paigaldatud kortsuvabalt. Ehituse käigus 
tekkinud suurem õhuniiskus tuleb ruumist järjepideva 
tuulutamise käigus välja ventileerida. Korraks õhutamine 
pole piisav, et suurt kogust ehitustegevusest tingitud 
niiskust kiiresti välja ventileerida, vajadusel tuleb paigal-
dada ka kuivatuspuhurid. 

Et hoida ära kondensatsioonivee teket, tuleks õhutihe 
INTELLO kleepida vahetult pärast soojusisolatsiooni 
paigaldamist. Eriti kehtib see talvel töötades.

Lisamärkus töötamisel puistevillsoojustusega

INTELLO PLUS'i sobib kasutada ka igat liiki puistevill-
soojustuse piirneva kihina. Armeeritud aurutõke aitab 
vähendada puhumisel tekkivat venimist. 
Paigaldamisel piki kandekonstruktsiooni on eeliseks see, 
et ülekatete liitekohad asuvad kindlal aluspinnal ning 
on seetõttu kaitstud.

Et vältida kondensatsioonivee tekkimist, tuleks puistevill 
paigaldada kohe pärast õhutõkkestasandi valmimist. 
Eriti kehtib see talvel ehitades.

SÜSTEEMID

… ja isolatsioon on laitmatu

Sisemine õhupidavus

Uus- ja juurdeehitis
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Kvaliteedi tagamine

Kontroll

WINCON

Toote info

www.proclima.com

Mustvalgel protokollis
Ehituse tellijale või juhile antakse õhutihendustasandi 
ametliku vastuvõtmise tõendina WINCON'i kontrolli-
protokoll, kus on dokumenteeritud tehtud töö defektivaba 
ja kõrge kvaliteediga tulemus. Samas ei kinnita see 
eksperthinnang hoone välispiirete õhupidavust.

Tõendus tuleb alati kasuks
Õhupidavuse kontrollimine on mõttekas viia läbi iga 
projekti puhul, kuna koolituse mõjul suureneb teostuse 
turvalisus, saavutatakse tellija suurem usaldus ning 
dokumenteeritakse valminud töö kvaliteet.

Pro clima WINCON on kontrolliseade, mille ventilaatori 
võimsus on erakordselt suur (9800 m³/h, kui rõhuerinevus 
on 50 Pa). Sellega saab kontrollida ka väga suuri ruume. 
Ideaaljuhul teostatakse kontrollimine enne sisevooderdise 
paigaldamist. Sellisel juhul on võimalik lekkeid tihendada 
veel kontrollimise käigus.

Suurema kindlustunde tagab kvaliteedikontroll

Kiire ja soodne testimine

Ventilaator toob selguse. 

Pro clima WINCON imeb hoonest õhu. 
Lekkekohtades voolab õhku väljast juurde.

Dokumenteeritud kvaliteet

Töö kõrge kvaliteet dokumenteeritakse WINCON'i 
kontrolliprotokolli abil.
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… ja isolatsioon on laitmatu

 

®INTELLO

PikkusToote nr. Laius Volditav Kogus Kaal, kg Alusel, tk

50 m

50 m

20 m

50 m

3 m

1,5 m

1,5 m

3 m

ei

ei

ei

jah

2150 m
275 m
230 m
2150 m

14 kg

7 kg

3 kg

14 kg

20

20

42

20

10077

10090

10091

12221

4026639011985

4026639011190

4026639011176

4026639122216

PikkusToote nr. Laius Volditav Kogus Kaal, kg Alusel, tk

50 m

50 m

20 m

50 m

10076

10092

10093

12222

4026639011992

4026639011244

4026639011237

4026639122223

3 m

1,5 m

1,5 m

3 m

ei

ei

ei

jah

2150 m
275 m
230 m
2150 m

18 kg

9 kg

4 kg

18 kg

20

20

42

20

®INTELLO  PLUS

OHUTUSVALEM: kuivamisvõime > niiskuskoormus = niiskuskahjustuste puudumine

Tehnilised andmed ® ®INTELLO INTELLO  PLUS

Materjal
100% polüoleini - polüpropüleenvliis,
membraan polüetüleen-kopolümeerist

100% polüoleini - polüpropüleenvliis, membraan 
polüetüleen-kopolümeerist, armeering polüpropüleenist

Kaal  (EN 1849 - 2) 85 g/m² 110 g/m²

Paksus (EN 1849 - 2) 0,2 mm 0,4 mm

Difusioonikonstant µ (EN 1931) 30 000 18 750

Difusioonitakistus: s -väärtus 
d

(EN ISO 12572)
keskmine 7,5 ± 0,25 / 0,25 –>25 m

Z-9.1-853

keskmine 7,5 ± 0,25 / 0,25 –>25 m

Z-9.1-853

Difusioonitakistus: MVTR 1,25 kuni 125 MNs/g 1,25 kuni 125 MNs/g

Tulekindlus (EN13501-1) E E

Tõmbetugevus piki-/ristisuunas 130 N/50 mm / 105 N/50 mm (EN 12311-2) 350 N/50 mm /290 N/50 mm (EN 13859-1)

Katkevenivus piki-/ristisuunas 90% / 90% (EN 12311-2) 15% / 15% (EN 13859-1)

Punkttugevus piki-/ristisuunas 70 N / 70 N (EN 2310-1) 200 N / 200 N (EN 13859-1)

Soojusjuhtivustegur l 0,17 W/mk 0,17 W/mk

Temperatuurikindlus O O- 40 C kuni +80 C O O- 40 C kuni +80 C

Vananemiskindlus (EN-1296/EN-1931) läbitud läbitud

Õhupidavus (EN 12114) läbitud läbitud

CE-märgis (EN-13984) ja ja

Kasutus ehitusvilladega v.a puistevillad ehitusvilladega k.a puistevillad

Üldine ehitusjärelevalve tunnustus 
(niiskusmuutlik aurutõke vastavalt DIN 68800-2)
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… ja isolatsioon on laitmatu

Märkmed



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

 © pro clima 02.2016 | DIG-450

www.proclima.com

Veel süsteemilahendusi hoonekarbi tihendamiseks

Viilkatuste ja
lamekatuste
renoveerimiseks
väljastpoolt

Seespoolne õhupidavus renoveerimisel

Katuse ja seinte välimine tuulepidavus
Vee- või vihmakindlatele
aluskatustele vastavalt
katusekatjate liidu (ZVDH) 
nõuetele

Tuuletõke
vahedega
fassaadikatte-
materjalidele

Aluskate S-katusekividele 
ja metallkatustele

Tuuletõke 
ventileeritud
müüritisele

Õhkupidav ühendamine 
akende ja külgnevate 
ehitusdetailidega

Tuuletõke suletud
fassaadikatte-
materjalidele

Õhkupidav
ühendamine akende
ja külgnevate
ehitusdetailidega

Viilkatuste
konstruktsiooni
pealne 
isolatsioon

Viilkatuste, 
lamekatuste,
seinte ja põrandate 
soojustamiseks 

Seespoolne õhupidavus uusehitises

 

Kindlad ühendused ja detailsed 
lahendused
• Universaalsed ehitusteibid ning kleepemas�ksid  

  sise- ja välistöödeks

• Krohviteibid 

• Tihendusmanse�d 

ulatuslik läbipaistev õiglane

pro clima

Süsteemi-
garantii

proclima.com/service/system-warranty

Meie esindus Eestis:
Tervemaja OÜ
Sepa 19c               Kadaka tee 2/4
51013 Tartu          10261 Tallinn
Tel: +372 740 5509
Faks: +372 734 1709
E-post: tervemaja@tervemaja.ee
www.tervemaja.ee
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