
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTEGA IQ  

Kasutusala  
 
pro clima CONTEGA IQ kasutatakse akende ja uste sisemiseks õhukindlaks ühendamiseks aurutõkke- ja õhutihenduspinnaga 
vastavalt DIN 4108-7 nõuetele. Tänu intelligentsele, niiskuse suhtes tundlikule funktsionaalsele membraanile on CONTEGA IQ 
kasutatav ka välimiseks tuule- ja külgvihmakindlaks ühendamiseks. CONTEGA IQ ühendused vastavad nii sise- kui ka 
välistingimustes RAL-i montaažisoovitustele. 
Teip on varustatud venimisvoldiga ja seda saab universaalselt kasutada nii puitraamide kui ka müüride ehitamisel. 
 

 
���� Kohanduv ja painutatav, saab kergesti murda nurkadesse 
���� Akna- ja uksevuukide aurutõkke- ja õhukindlad ühendused 

sisetingimustes vastavalt DIN 4108-7, SIA 180 ja ÖNorm 
B8110-2 nõuetele 

���� Difusioonivabad, tuule- ja külgvihmakindlad ühendused 
välistingimustes 

���� CONTEGA IQ-ga loodud ühendused vastavad nii sise- kui ka 
välistingimustes RAL-i nõuetele 

���� Fliisipoolne külg ülekrohvitav 
���� Tänu venimisvoldile eriti mitmekülgne kasutamine 
 
 

 
 

CONTEGA IQ tehnilised andmed 
 
Omadus  Väärtus  
Alus PP-fliis ja PE-kopolümeer spetsiaalse membraaniga 
sd-väärtus 0,25–10 m, muutlik niiskus 
Temperatuurikindlus –40 °C kuni +90 °C 
Töötlemistemperatuur alates –10 °C 
Värv tumesinine 
Ladustamine 24 kuud, jahedas ja kuivas kohas 
 

Tarnimine 
 
Art nr  EAN Pikkus  Laius  Iseliimuv riba  Kast  Kaste/alusel  
12941 4026639129413 30 m 10–12 cm 1 8 tk 30 
13016 4026639130167 30 m 10–12 cm 2 8 tk 30 
 

Aluspinnad 
 
Enne liimimist tuleb pinnad harjaga puhtaks pühkida või lapiga puhastada. Külmunud aluspindadele ei ole liimimine võimalik. 
Liimitavatel materjalidel ei tohi olla tõrjuvaid aineid (näiteks rasvu või silikoone). Aluspinnad peavad olema piisava 
kandevõimega. Püsiv liimimine õhutiheduse saavutamiseks kõikidel pro clima sise- ja välispaanidel (aurutõkke-, õhutihendus- ja 
külgvihmakaitsepaanid ning aluskatte- ja seinaraketispaanid) ning PE-, PA-, PP- ja alumiiniumkiledel. Liimimine ja ühendamine 
võib toimuda hööveldatud ja lakitud puidul, kõvadel plastidel ning metallil (näiteks torud, aknad jne), kõvadel puitplaatidel (laast-, 
OSB- ja FBU-, MDF- ja puitkiudplaadid). Puitkiudplaadist aluskatuse liimimisel on vajalik eeltöötlus TESCON PRIMER RP-ga 
või AC-ga. Parimad tulemused konstruktsiooni kaitsel saavutatakse kvaliteetsetel aluspindadel. Aluspinna sobivust tuleb 
iseseisvalt kontrollida. Vajaduse korral on soovitatav teha prooviliimimine. 

                                                 Kasutusjuhised 
pro clima CONTEGA IQ intelligentne aknaühendusteip sise- ja välistingimustesse 



Töötlemine 
 
A: puitkarkassehitis   

 

 

 
CONTEGA IQ on juba paigaldatud lengi küljele, 
näiteks aknatootja poolt. 

 Eemaldage eralduskile, voltige teipi 
nurgapiirkonnas ja liimige omavahel kokku. 
Seejärel liimige teip ümberringi külgvihmakindlalt 
ja tuulekindlalt seina külge kinni. Hõõruge teip 
tugevasti kinni. 

   

B: monoliitehitis   

 

 

 
CONTEGA IQ on juba paigaldatud lengi küljele, 
näiteks aknatootja poolt. 

 Eemaldage eralduskile, voltige teipi 
nurgapiirkonnas ja liimige omavahel kokku. 
Jälgige teibi katkestamatut, tuulekindlat liimimist 
omavahel. Kandke ühendusliimi ORCON F riba 
tiheda siksakina seinale. Seejärel asetage teip 
liimi sisse. Valmis ülekrohvimiseks. 

 

Süsteemitooted  
  

 

ORCON F 
Universaalne 
ühendusliim  

Liimimiseks karedatele ja mineraalsetele 
aluspindadele. 
  

 

CONTEGA PV 
3-kihiline 
aurutõkkega 
krohviühendusteip 
integreeritud 
armatuurkangaga  

Määratletud, aurutõkete ja puitplaatide 
laialdaseks ühendamiseks krohvitavatele 
aluspindadele. 
  

 

CONTEGA FC 
3-kihiline 
aurutõkkega 
krohviühendusteip  

Akna- ja uksevuukide tihendamiseks seest 
  

 

CONTEGA SL  
2-kihiline 
aurutõkkega 
ühendusteip  

Akna- ja uksevuukide tihendamiseks seest 
  

 

CONTEGA EXO 
2-kihiline 
difusioonivaba 
ühendusteip  

Akna- ja uksevuukide tihendamiseks väljast 
 

Ametlik maaletooja: 

Tervemaja OÜ 

Sepa 19C, Tartu 

tel +372 7405 509 

faks +372 7341 709 

e-post tervemaja@tervemaja.ee 

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


