
Töötlemisjuhised 

pro clima   universaalne ühendusliim 
 

 
MILLEKS  MILLELE  EELISED 
Universaalne ühendusliim sise- ja 
välistingimustesse. 
���� Õhukindlad liimliited vastavalt DIN 4108-

7, SIA 180 ja ÖNorm B8110-2 nõuetele 
���� Õhutihedad ühendused välistingimustes, 

näiteks aurutõkked katusepealse 
isolatsioonil või sub-and-top saneerimis-
aurutõketel 

���� Aluskatuse- ja fassaadipaanide 
tuuletihedad liimliited 

 ORCON F liimib  kõiki pro clima aurutõkke- 
ja õhutihenduspaane ning PE-, PA-, PP- ja 
alumiiniumkilesid püsivalt ja kindlalt sileda, 
kareda või mineraalse pinnaga detailidega, 
näiteks kareda saepuidu, krohvi, müüritise ja 
betooni külge. Katmata metallidel ei tohi 
ORCON F-i kasutada. Palun kasutage pro 
clima liimiteipe. 

 Liim peaaegu igaks otstarbeks 
���� Kinnisurumislatt ei ole vajalik 
���� Püsielastne ühtaegu suure tugevuse 

ja venivuse juures 
���� Tungib sügavale aluspinna sisse 
���� Kasutatav ka niisketel aluspindadel 
 
TÄIENDAVAD JUHISED TAGAKÜLJEL >>  

     

 Ettevalmistus  Ühendamine krohvitud viiluseinaga  Ühendamine krohvitud avaseinaga 

 

 

 

 

Aluspinnad peavad olema kandevõimelised, 
kuivad, siledad, tolmu-, silikooni- ja rasvavabad. 
Pühkige aluspinnad puhtaks, vajaduse korral 
kasutage tolmuimejat ja puhastage. Liivase krohvi 
või väga peene tolmu korral kruntige vajadusel 
TESCON PRIMER AC-ga. 

 Kandke umbes 5 mm paksune liimiriba peale 
(kareda aluspinna korral rohkem). Asetage paan 
koos venimissilmusega kohale. Ärge suruge liimi 
liiga lamedaks, et see saaks vastu võtta ehitise 
osade liikumised. 

 Ühendamine nagu viilu korral. Jälgige 
venimissilmust. Ärge suruge liimi täiesti 
lamedaks. Üldjuhul ei ole püsivatel aluspindadel 
kinnisurumislati kasutamine vajalik. 

     

 Kareda saetud puitpinna ühendamine  Ühendamine veel krohvimata seinaga   Ühendamine veel krohvimata seinaga 

 

 

 

 

 
Ühendamiseks karedate saetud sarikatega või 
pärlinitega kandke ORCON F umbes 5 mm 
paksuse liimiribana peale (karedatel aluspindadel 
vajaduse korral rohkem), võimaluse korral 
moodustage venimissilmus. Ärge suruge liimi 
täiesti lamedaks. 

 Määratletud krohviühendus CONTEGA PV abil. 
Kinnitage fliis ORCON F-i abil võimalikult kaugel 
nurgas täpselt müüritisele. Palun jälgige: teip ei tohi 
jääda pinnast eemale. 

 Paigaldage aurutõke. Tõmmake vahekileriba 
CONTEGA PV küljest lahti ja fikseerige fliis 
liimiribaga õhutihenduspinnale. Hõõruge 
tugevasti kinni. 
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Ühendamine veel krohvimata seinaga  Detail: toru- ja kaabliläbiviigud  Ühendus: sub-and-top-paan 

 

 

 

 

 
Paigaldage CONTEGA PV krohvi keskkihti. 
Selleks lükake fliis ja armatuur uuesti tagasi, 
kandke krohv seinale, CONTEGA PV taha, 
asetage fliis ja armatuur värske eelkrohvi sisse ja 
krohvige täielikult sisse. Valmis. 

 Tihendage ümarad läbiviigud EPDM-mansettidega. 
Kaablimansetid on iseliimuvad. Liimige 
torumansetid TESCON No.1 või TESCON VANA 
abil õhutihedalt aluspinnale. Hõõruge liimiteibid 
tugevasti kinni PRESSFIX-ga. 

 Ühendage saneerimis-aurutõkked (näiteks pro 
clima DASATOP) karedale või mineraalsele 
aluspinnale umbes 5 mm paksuse liimiribaga 
(vajaduse korral paksem), kui võimalik, looge 
venimissilmus. Ärge suruge liimi täiesti 
lamedaks. Juhtige paan ettevaatlikult 
nurkadesse. 

     

Ühendus: õhutihend väljas  Ühendus: OSB sein/põrandaplaat  Ühendus: sein/põrandaplaat 

 

 

 

 

 
Liimige läbivate sarikatega katusepealse 
isolatsiooni korral aurutõke (näiteks pro clima DA) 
kahe paralleelse ribaga kahele lävest kõrgema 
asuvale profiililauale. Liimige need lauad samuti 
kahe ribaga sarikale. 

 Paigaldage ORCON F. Kahe liimiriba üheaegne 
pealekandmine kaksikdüüsiga DKF säästab aega. 
RAPID CELLi ületamisel kasutage siirdeliimiteipi 
(näiteks UNI TAPE või TESCON), sest pro clima 
ORCON F ei nakku RAPID CELLiga! 

 Seejärel paigaldage pro clima ühendusriba DA-S 
ja suruge liimimassi sisse. Ärge suruge liimi liiga 
lamedaks, et see saaks vastu võtta ehitise osade 
liikumised. 

 
KOOSTIS 
pro clima ORCON F koosneb vananemiskindlast, 
mitterabestuvatest ilma pehmendusainete ja 
halogeenühenditeta akrülaatpolümeeridest. 
Lahustitena sisaldab vett ja etanooli (15%). 
 
ALUSPINNAD 
Püsivalt õhukindlate liimliidete aluspinnad peavad 
sobima õhutihendusliimidega kasutamiseks. 
Pinnad peavad olema kandevõimelised, kuivad, 
siledad, tolmu-, silikooni- ja rasvavabad. Parimad 
tulemused konstruktsiooni kaitseks saavutatakse 
kvaliteetsete aurutõkke- ja õhutihenduspaanidega, 
mis on valmistatud PE-, PA-, PP- ja 
alumiiniumkilest või ehituspapist ja puitplaatidest 
(näiteks OSB). 

 Tuleb kontrollida aluspinna sobivust. Vajaduse 
korral tuleb teha prooviliimimine. 
 
Märgmeetod. Üks ühendatavatest materjalidest 
(paan või ühendatav detail) peab olema imav. 
Kandke ORCON F peale. Asetage paan seejärel 
otse liimimassi sisse. Ärge suruge liimiriba täiesti 
lamedaks. Kõiki pro clima aurutõkkeid saab 
ühendada lihtsal märgmeetodil. 
Kuivmeetod. On keerukam ja soovitatav siis, kui 
paan ja ühendatav detail on väheimav või ei ole 
üldse imav, näiteks kui tuleb ühendada PE-
kilesid betoondetailidele. 

 Kandke ORCON F peale. Laske liimil umbes 1–2 
päeva kuivada. Seejärel suruge paanid kuiva liimi 
sisse. Nakkub kohe. 
 

RAAMISTIK 
Kirjeldatud protsessid põhinevad asjakohastel 
uuringutel ja praktilistel kogemustel. Me jätame 
endale õiguse teha muudatusi soovitava 
konstruktsiooni ja töötlemise kohta ning üksikuid 
tooteid edasi arendada ja sellega nende omadusi 
muuta. Me teavitame teid meelsasti paigaldamise 
hetkel kehtivast tehnilisest oskusteabest. 

      

Lisateavet töötlemise ja ehitusdetailide 
kohta saate pro clima 
planeerimismapist. 
 
(Palun järgige ka kehtiva pro clima 
rakendusmaatriksi soovitusi) 

 Küsimuste korral võtke ühendust 
pro clima Eesti esindusega  
Telefon: +372 740 5509 
Faks: +372 734 1709 
E-post: tervemaja@tervemaja.ee  

 Temperatuurikindlus pikaajaliselt alates –40 °C kuni 
+80 °C 

  Töötlemistemperatuur alates –10 °C 

  Tarnimine tuub 310 ml, 8–15 m 
voolik 600 ml, 12–30 m 

  Ladustamisaeg 24 kuud (jahedas ja kuivas kohas) 

Seisuga: 08/2008 
 
 

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 


