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Yleistä
Kosteus- ja homevaurioiden välttämiseksi on
tärkeää huolehtia siitä, että rakennuksen
vaippa on täysin tiivis ja että tiivistäminen on
tehty ohjeiden mukaisesti keskenään yhteensopivilla tuotteilla.
Höyrynsulkukalvot asennetaan leveinä kaistoina, jotta teipattavien saumojen määrä olisi
mahdollisimman pieni. Jatkos- ja liitoskohdissa
höyrynsulkukalvot limitetään vähintään 200
mm ja saumat tiivistetään toisiinsa TESCON
No.1 -tiivistysteipillä.
Ennen tiivistämistä tiivistettävät pinnat puhdistetaan pölystä kuivalla liinalla tai harjalla.
Tiivistysteippi liimataan kokonaisuudessaan
niin, että tiivistettävä sauma kulkee teipin
keskikohdalla. Teippi kiinnitetään alustaansa
voimakkaasti hiertäen ilmatiiviiksi liitokseksi ja
katkaistaan repäisemällä.

Yläpohjan höyrynsulku
Höyrynsulkukalvot kiinnitetään nitomalla kattorakenteen alapintaan ja tiivistetään toisiinsa
tiivistysteipillä. Rakennuksen nurkissa höyrynsulku jätetään liikkumisvaran takia hieman
mutkalle. Ulkoseinältä tuleva höyrynsulku
limitetään ja tiivistetään yläpohjan höyrynsulkuun TESCON No.1 -tiivistysteipillä. Kiinnitä
erityistä huomiota höyrynsulkujen tiivistämiseen nurkkiin muodostuvien höyrynsulkujen
laskostusten kohdalla.

Sivuseinällä höyrynsulku tiivistetään välipohjapalkkeihin TESCON-tiivistysteipillä välikapulointia apuna käyttäen.
Välipohjan höyrynsulku tiivistetään alakerran
höyrynsulkuun TESCON-tiivistysteipillä.

Välipohjan höyrynsulku
1½- ja 2-kerroksisissa taloissa yläkerrasta
tuleva höyrynsulku vedetään välipohjan läpi ja
liitetään alakerran höyrynsulkuun.
Kehätalojen ja 2-kerroksisten talojen päätyseinällä alakerran elementin höyrynsulku asennetaan reunimmaisen välipohjapalkin ja seinärungon väliin ennen välipohjapalkin asennusta.
Samaa menetelmää voidaan käyttää myös
kaksikerroksisten talojen sivuseinällä, jos
välipohjapalkisto asennetaan ulkoseinän sisäpinnassa olevan kannatuspalkin päälle.
Kehätalojen sivuseinällä höyrynsulku tiivistetään välipohjan palkkeihin TESCON No.1 -tiivistysteipillä seuraavasti: Höyrynsulku leikataan
välipohjapalkin kohdalta halki ja helmat pudotetaan palkkien väliin. Teipistä leikataan reilusti
palkin sivua pitempiä paloja. Teippi liimataan
palkin ja höyrynsulun liitoskohtaan ja ylimenevät teipin päät käännetään palkin sivulle.
Välipohjapalkkien välissä suositellaan käytettäväksi välikapulointia, jotta teippaus voidaan
tehdä kovaa pintaa vasten. Palkin kulmissa
teippiä venytetään niin, että se seuraa tiivistettävää saumaa ja palkin pintaa. Lopuksi teippi
hierretään huolellisesti alustaansa, jotta liitoksesta tulee ilmatiivis.
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Seinältä tuleva höyrynsulku taitetaan alapohjan
eristeen päälle ja jätetään lattiavalun alle (A).
Höyrynsulku voidaan tiivistää myös lattiavalun
päälle ORCON F -tiivistysliimalla. Liitossauma
varmistetaan TESCON-tiivistysteipillä (B).
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Alapohjan höyrynsulku
Höyrynsulku suositellaan asennettavaksi ennen
lattialaatan valamista. Höyrynsulku taitetaan
eristeen päälle niin, että se ulottuu reilusti
lattialaatan alle. Höyrynsulku jätetään nurkassa
liikkumisvaran takia hieman mutkalle.
Jos lattia on jo valettu, ulkoseinän höyrynsulku
katkaistaan lattian rajasta niin, että se jää 3 cm
pitkäksi. Betoniliima hiotaan pois ja lattia
puhdistetaan pölystä, rasvasta ja silikonista.
Huokoiset alustat pohjustetaan tarvittaessa
TESCON Primer -pohjustusaineella. Höyrynsulku liitetään lattiaan ORCON F -tiivistysliimalla.
Tiivistysliima levitetään vähintään 4 mm läpimittaisena yhtenäisenä palkona. Sauman
annetaan kuivua 1 - 2 vuorokautta. Höyrynsulku jätetään liikkumisvaran takia hieman mutkalle. Höyrynsulun reunat liitetään ilmatiiviisti
liimatyynyyn. Liimapalkoa ei saa painaa lyttyyn.
Liitossauma varmistetaan TESCON No.1 -tiivistysteipillä.
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Läpiviennit
Asenna yläpohjaan tuleva talotekniikka ja
läpivientikaulukset LVI-putkien ympärille höyrynsulun korkeudelle ennen höyrynsulun asentamista.
Läpiviennit tiivistetään höyrynsulkuun alapuolelta. Läpiviennit suositellaan tiivistettäväksi
läpivientikauluksilla. KAFLEX-läpivientikauluksissa on valmis liimapinta. Läpimitaltaan paksuille putkille tarkoitetut ROFLEXläpivientikaulukset kiinnitetään alustaansa
tiivistysteipillä.

Läpiviennit tiivistetään höyrynsulkuihin
läpivientikauluksilla tai TESCON-tiivistysteipillä.
Päätyseinällä alakerran elementin höyrynsulku
asennetaan reunimmaisen välipohjapalkin ja
seinärungon väliin.

Läpivientikaulus asetetaan putken tai kaapelin
ympärille ja hierretään tiiviisti alustaansa. Jos
käytät ROFLEX-läpivientikauluksia, leikkaa
teippirullasta lyhyitä paloja. Irrota teipin suojapaperi ja kiinnitä teippi puoliksi höyrynsulkuun
ja puoliksi läpivientikauluksen reunaan. Lopuksi
teippi hierretään huolellisesti alustaansa, jotta
liitoksesta tulee ilmatiivis.
Läpiviennit voidaan tiivistää myös tiivistysteipillä. TESCON No.1 -teippi on erittäin venyvä,
joten se mukautuu hyvin putken pintaan.
Leikkaa teippirullasta lyhyitä paloja. Irrota
teipin suojapaperi ja kiinnitä teippi puoliksi
höyrynsulkuun ja puoliksi läpivientiputken tai
-kaapelin pintaan. Tiivistettävän sauman tulee
kulkea tiivistysteipin keskikohdalla. Teipin
liimanauhaa venytetään niin, että se seuraa
tiivistettävää saumaa ja putken pintaa. Lopuksi
teippi hierretään huolellisesti alustaansa, jotta
liitoksesta tulee ilmatiivis.
Rasiaporan tms. aiheuttamat reiät paikataan
tiivistysteipillä. Ilmanvaihtokone liitetään
valmistajan ohjeen mukaan ja liitokset varmistetaan TESCON No.1 -tiivistysteipillä.

Ikkuna-aukot tiivistetään ympäröiviin
rakenteisiin talotehtaalla.
Ohjeet kellarin ikkuna- ja oviaukkojen
tiivistämiseen löytyvät osoitteesta:
www.tiivistalo.fi

Piippu
Piippu tiivistetään aluskatteeseen ja höyrynsulkuun 15 cm leveällä TESCON No.1 -tiivistysteipillä. (15 cm leveä TESCON No.1 -teippi ei
kuulu talotoimitukseen. Yleensä teippi toimitetaan piipun mukana.)
Aluskate tiivistetään piippuun yläpuolelta.
Tiivistys aloitetaan piipun alaräystään puoleiselta sivulta ja viimeiseksi tiivistetään harjan
puoleinen sivu. Aluskatteeseen tehdään hieman
piippua pienempi aukko, jotta sen helmat
voidaan nostaa 5 cm ylös piippua vasten. Jos
aluskatetta joudutaan jatkamaan, irrallinen
jatkopala limitetään 10 cm aluskatteen päälle ja
sauma tiivistetään tiivistysteipillä.
Teipistä leikataan 20 cm piipun sivua pidempi
pala. Toinen suojapapereista poistetaan ja
teippi liimataan piipun kylkeen 10 cm aluskatteen yläpuolelle niin, että aluskatteen helma
jää teipin alle. Toinen suojapaperi poistetaan ja
teippi kiinnitetään aluskatteeseen käsin hiertämällä. Piipun nurkissa teippiä venytetään niin,
että se asettuu kauttaaltaan tiiviisti aluskatteen
pintaan.
Höyrynsulku tiivistetään piippuun alapuolelta.
Höyrynsulkuun tehdään piipun kokoinen aukko.
Jos höyrynsulkua joudutaan jatkamaan, irrallinen jatkopala limitetään 10 cm höyrynsulun
päälle ja sauma tiivistetään tiivistysteipillä.
Teipistä leikataan 20 cm piipun sivua pidempi
pala. Toinen suojapapereista poistetaan ja
teippi liimataan piipun kylkeen höyrynsulun ja
piipun yhtymäkohtaan niin, että ylitys on
molemmista päistä 10 cm. Teipin päät taitetaan
ja liimataan piipun viereisille sivuille. Toinen
suojapaperi poistetaan ja teippi kiinnitetään
höyrynsulkuun käsin hiertämällä. Piipun nurkissa teippiä venytetään niin, että se asettuu
kauttaaltaan tiiviisti höyrynsulun pintaan.

Piippu tiivistetään aluskatteeseen ja yläpohjan
höyrynsulkuun 15 cm leveällä TESCON-teipillä.
Työmaalla asennettavat ikkuna- ja oviaukot
tiivistetään ympäröiviin rakenteisiin TESCONtiivistysteipillä.

Ikkuna- ja oviaukot
Elementteihin asennettavat ikkunat tiivistetään
ympäröiviin rakenteisiin talotehtaalla. Oviaukot
tiivistetään ympäröiviin rakenteisiin Tescon
No.1 -tiivistysteipillä.
Ovielementti asennetaan paikoilleen. Teipistä
leikataan hieman tiivistettävää sivua pidempi
pala. Suojapaperi poistetaan ja teippi liimataan
karmin ja seinärakenteen liitoskohtaan niin,
että teippi jää kokonaisuudessaan myöhemmin
asennettavan peitelistan alle. Ovielementin
nurkassa teippiä venytetään niin, että se asettuu tiiviisti ympäröivän rakenteen kulmaan.
TESCON No.1 -teipin voi maalata tai peittää
tasoitteella.

TESCON No.1 -tiivistysteippi, leveys 5 cm
TESCON No.1 -tiivistysteippi, leveys 15 cm
CONTEGA SL -liitosnauha, paksuus n. 0,3 mm
ORCON F -liima, CONTEGA SL -nauhan liimapinta
Aluskate, paksuus 0,3 mm
Rakennuspaperi, paksuus n. 0,2 mm
Tuulensuojalevy, paksuus 2,5 cm
Höyrynsulku, paksuus 0,2 mm
Kipsilevy, paksuus 1,3 cm

VIESKATALO

Rakenteiden ilmanpitävyyden parantaminen
vähentää energiankulutusta, ulkovaipan
rakenteiden kosteusriskejä ja vedon tunnetta.

VALVONTAPÖYTÄKIRJA VIESKATALON TIIVISTÄMISEEN
Liitettäväksi rakennustyön tarkastusasiakirjaan
YLÄPOHJA
Yläpohjan höyrynsulkujen limitykset on tiivistetty TESCON-teipillä.
YLÄPOHJAN JA SEINÄN LIITOS
Yläpohjan höyrynsulku on tiivistetty ulkoseinän höyrynsulkuun TESCON-teipillä.
VÄLIPOHJA (1,5- ja 2-kerroksiset talot)
Yläkerran höyrynsulku on tiivistetty välipohjapalkkeihin tai alakerran höyrynsulkuun
TESCON-teipillä.
ALAPOHJA
Ulkoseinältä tuleva höyrynsulku on lattiavalun alla tai se on tiivistetty lattiaan TESCONteipillä.
LÄPIVIENNIT
Läpiviennit on tiivistetty ympäröiviin höyrynsulkuihin läpivientikauluksilla tai
TESCON-teipillä.
PIIPPU
Piippu on tiivistetty yläpohjan höyrynsulkuun ja aluskatteeseen 15 cm leveällä
TESCON-teipillä.
OVIAUKOT JA MUUT AUKOT
Oviaukot ja muut aukot on tiivistetty ympäröiviin rakenteisiin TESCON-teipillä.
IKKUNA-AUKOT
Ikkuna-aukot on elementtitoimituksen osalta tiivistetty ympäröiviin rakenteisiin
talotehtaalla.
ILMATIIVEYSMITTAUS
Rakennuksen vaipan tiiveys on tarkistettu ilmatiiveysmittauksella.
Rakentaja on tehnyt kaikki yläpuolella olevat työt.

Vastaava mestari

Pääsuunnittelija

pro clima
Rakennuksen vaipan tiivistystarvikkeet

TESCON No. 1
Joustava yleisteippi höyrynsulkujen ja tuulensuojien
tiivistämiseen.
TESCON Venyy jopa 50 % palaamatta alkuperäiseen muotoonsa.
Myös läpivientien tiivistämiseen. Lämmönkesto -40°C - +90°C.

CONTEGA SL
Liitoskangas ikkuna- ja
oviaukkojen tiivistämiseen
ympäröiviin puurakenteisiin.
Kaksipuolinen teippiraita. Helppo asentaa rakenteiden väliin.
Sopii sekä puu- että kivirakenteille. Lämmönkesto -20°C - +90°C.

ORCON F
Kiinnevoimainen tiivistysliima
höyrynsulkujen tiivistämiseen
karkeisiin rakenteisiin.
Pysyvästi ilmatiivis liitos kaikkiin karkeisiin rakenteisiin.
Työskentelylämpötila alkaen -10°C. Lämmönkesto -40°C - +80°C.

KAFLEX / ROFLEX
Läpivientikaulukset putkien
ja kaapeleiden läpivientien
tiivistämiseen.
Kaulus asentuu tiiviisti putken ja kaapelin ympärille.
Kaikille 6 mm - 250 mm läpimittaisille putkille ja kaapeleille.
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TESCON No.1 (15 cm leveä)
Kangasteippi savuhormin
tiivistämiseen höyrynsulkuun
ja aluskatteeseen.
TESCON Kestää hyvin kosteutta, joten se sopii myös ulkotiloihin.
Teipin voi maalata tai peittää tasoitteella. Lämmönkesto -40°C - +90°C.

TIIVIS TALO
Tiiviillä talolla tarkoitetaan sellaista rakennusta,
jossa on mahdollisimman vähän hallitsematonta ilmanvuotoa. Tiivis talo säästää energiaa,
suojelee ilmastoa ja takaa terveellisen huoneilman kaikkina vuodenaikoina.
Asuinrakennuksen kosteusteknisen toimivuuden
kannalta rakenteiden ilmatiiveys on ehdoton
vaatimus kaikilla höyrynsulku- ja ilmansulkumateriaaleilla toteutetuille rakenteille.

PRO CLIMA -TUOTTEET
Pro clima -tuotteilla varmistetaan rakenteiden
ilmatiiveys ja mahdollisimman pieni talviaikainen kosteusrasitus. Pysyvästi ilmatiivis rakenne
saadaan aikaan tiivistämällä höyrynsulun
liitokset ja höyrynsulkuun tehtävät aukot
testatuilla ja yhteensopivilla pro clima -tiivistysteipeillä, -liitosnauhoilla ja -läpivientikauluksilla.
Pro clima -tuotteet ovat yhteensopivia keskenään ja ohjeiden mukaisten alusmateriaalien
kanssa.
Tuotetuki:
www.tiivistalo.fi
0207 439 675
info@tiivistalo.fi
Maahantuoja:
Redi-Yhtiöt Oy
Yrittäjäntie 24
01800 KLAUKKALA
Valmistaja:
MOLL
bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
D-68723 Schwetzingen

