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                              Kasutusjuhised  
 pro clima CONTEGA SL ühendusteip sisetingimustes kasutamiseks 
 

Soojusisoleeritud vuukide õhupidavaks sulgemiseks seestpoolt akende ja uste paigaldamisel. Sobib koos 

CONTEGA EXOga ühendusvuukide tihendamiseks monoliit- ja puitehitiste püstitamisel RALi soovituste 

järgi. Mugavaks paigaldamiseks on CONTEGA SL kolme kleeperibaga. 

 

���� Akende-uste aurutõkestavaks ja õhkupidavaks tihendamiseks sisetingimustes 
���� Koos CONTEGA EXOga vastab RAL nõuetele 
���� Fliisikülje saab üle krohvida 
���� Kolm kleepriba hõlbustavad teibi kasutamist monoliit- ja puitehitiste tihendamisel 

     Puitehitisele paigaldatud avatäide 
Kui avatäide on juba paigaldatud, 
kleebitakse SL katteraami peale. 
 

Hõõruda teip aknapõsel ja katteraamil kõvasti 
kinni. Eriti tõhusalt ja käsi säästvalt saab seda 
hõõruda pro clima pressimisvahendiga 

PRESSFIX. 

 Puitehitisele avatäite paigaldamine hiljem 
SL on juba avatäite lengile paigaldatud, nt 

aknatootja poolt. 

Eemaldada siledalt membraanküljelt 
eralduskile ning kleepida teip ümber kogu 
aknapõse, nii et see kaitseks tuule ja viltuse 
vihma eest. Hõõruda teip kõvasti kinni. 



 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 Monoliitehitis, aken on juba paigaldatud 
Kui avatäide on juba paigaldatud, kleebitakse 

SL katteraami peale. 

Kanda aknapõsele tiheda siksakina 

ühendusliimi ORCON F. Tõmmata eralduskile 
siseriba kogu ulatuses ära. ORCON F ei jää 

eralduskile külge kinni! Asetada teip liimile. 

 Monoliitehitisele avatäite paigaldamine 
hiljem 
SL on juba avatäite lengile paigaldatud, nt 
aknatootja poolt. 
 

Kanda aknapõsele tiheda siksakina 

ühendusliimi ORCON F. Tõmmata eralduskile 
siseriba kogu ulatuses ära. ORCON F ei jää 

eralduskile külge kinni! Asetada teip liimile. 

www.proclima.com 
                   ... ja isolatsioon on laitmatu 

Ametlik maaletooja: 

Tervemaja OÜ 

Sepa 19C, Tartu 

tel +372 7405 509 

faks +372 7341 709 

e-post tervemaja@tervemaja.ee 

KOOSTIS 
CONTEGA SL koosneb PP fliisist ja PP-
erimembraanist . Lõimitud kleepribad 
koosnevad puhtast akrülaadist, mis on 
vananemiskindel ja veekindel ega sisalda 
lahusteid ega pehmendajaid. Koos suure 
temperatuuritaluvusega on tagatud 
liimühenduste püsivus. Liimühenduste 
lõpptugevus saabub 24 tunni jooksul. 
 
ALUSPIND 
Aluspind peab sobima ühendusteibiga 
püsivaks ja tihedaks kleepimiseks. See 
peab olema kandevõimeline, kuiv, sile, 
tolmu-, silikooni- ja määrdejääkideta. 
Külmunud aluspinnal ei saa kleepida. 
Aluspinna sobivust tuleb kontrollida. 
Vajaduse korral teha kleepimiskatse. 

RAAMTINGIMUSED 
Liimühendusi ei tohi korrapäraselt 
tõmbejõududega koormata. Hõõruda teip 
kõvasti kinni. Jälgida, et vastusurve oleks 
piisav. Viltuse vihma eest kaitsvad, tuule- 
või õhukindlad liimühendused on võimalik 
saavutada ainult siis, kui ühendusteip 
paigaldatakse katkematult ja voltideta. 
Suurenenud õhuniiskusest tuleb järjekindla 
ja kiire õhutamisega vabaneda. Vajaduse 
korral paigaldada õhukuivatid. 
 
Kirjeldatud tingimuste aluseks on 
teadustegevuse ja praktiliste kogemuste 
praegune tase. Jätame endale õiguse teha 
muudatusi, mis on seotud eri toodete 
soovituslike ja kasutusviiside ning 
edasiarenduse ja sellega seotud 
kvaliteediga. Teavitame Teid heameelega 
tehnikateadmiste tasemest väljaandmisel. 

 
Küsimuste korral saate ühendust võtta 
pro clima Eesti esindusega 
tel +372 7405 509 
faks +372 7341 709 
e-post tervemaja@tervemaja.ee 
 
 
Lisateavet kasutamise ja koosteosade 
kohta leiate pro clima 
plaanimisdokumentidest. 
 
(Palun jälgige ka pro clima kehtiva 
kasutusmaatriksi soovitusi.) 

 
 

 

Tehnilised andmed Väärtus

Materjal
Kahekihiline: PP-fliis ja PP-

membraan

sd-v äärtus 2,3 m

Termperatuuritaluv us 

(pikaajaline)
 -40...+90° C

Kasutustemperatuur alates -10° C

Värv us Helesinine

Laos säilitamine 24 kuud jahedas ja kuiv as

Laius
8,5cm ja 12cm (tellimisel 

erinev ad laiused)

Rulli pikkus 30m


