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Oikein suunniteltu ja tiivistetty rakennus säästää 
lämmitys- ja viilennysenergiaa sekä niiden käytöstä 
syntyviä kustannuksia, parantaa sisäilman laatua, 
ääneneristävyyttä ja auttaa ehkäisemään kosteus- ja 
homevaurioiden syntyä. Kosteusvauriot liittyvät usein 
liitosten toimimattomuuteen kohdissa, joita ei pystytä 
havaitsemaan rakenteita purkamatta. Vuotokohdat 
havaitaan yleensä vasta siinä vaiheessa, kun vaurio 
on jo tapahtunut. Vaurion toteaminen ja korjaaminen 
jälkikäteen on kaikista kallein ratkaisu. 

Rakennusten yleisimpiä ilma-, kosteus- ja vesivuoto-
kohtia ovat erilaiset liitokset, kuten ikkunaliitokset. 
Liitokset ovat rakenteiden heikoimpia kohtia, minkä 
takia niihin tulee kiinnittää erityistä huomiota ja suun-
nitella parhaalla mahdollisella tavalla ottaen huomioon 
rakennuksen käyttötarkoitus ja sijainti. Suunnittelussa 
tulee arvioida jokainen rakennus tapauskohtaisesti. 

Ikkunoiden tiivistämisessä tulee noudattaa
kolmiosaista tiivistystä. 

1. Sisäpuolelta ilma- ja höyrytiivis.  

2. Joustava lämmöneristys.  
3. Ulkopuolella tiiveys sääolosuhteita vastaan. 

Ikkunan karmin ja seinäpinnan väliseen liitossaumaan 
pätevät samat rakennusfysikaaliset säännöt kuin ulko-
seinäänkin, eli ”sisältä tiiviimpi kuin ulkoa”. Diffuusiossa 
kosteus pyrkii tasaantumaan alemman pitoisuuden 
suuntaan, mikä suurimmalta osin Suomessa tarkoittaa-
kin sisältä ulospäin. Kuumat ja kosteat kesäkuukaudet 
ja nykyaikainen  asuntojen koneellinen viilennys saat-
tavat ajoittain muuttaa diffuusion suuntaa ulkoapäin 
sisälle. 

Käyttämällä materiaaleja, jotka mahdollistavat raken-
teisiin kerääntyvän kosteuden kuivumisen diffuusion 
suunnasta riippumatta, voidaan merkittävästi vaikuttaa 
asumisterveyteen ja -viihtyvyyteen sekä rakennuksen 
elinkaareen. Joustavat ja nykyaikaiset tiivistystuotteet 
pitävät ilma-, kosteus- ja vesivuodot kurissa.

YLEISTÄ

Tiivistys voidaan toteuttaa eri tavoilla ja materiaaleilla. 
Suosittelemme tässä oppaassa kaikkein nykyaikaisim-
pia ja ”älykkäitä” materiaaleja, joiden avulla rakennus ja 
liitokset toimivat muuttuvista ilmasto-olosuhteista ja 
rakennustavasta riippumatta. 

Sisä- ja ulkopuolen tiivistämisessä suosittelemme 
käytettäväksi vaihtuvan diffuusiovastuksen omaavia 
tiivistysteippejä. Näiden etuna tavalliseen teippiin 
tai saumausmassaan on siinä, että ne mahdollistavat 
rakenteiden kosteuskuormituksen hallinnan parhaalla 
mahdollisella tavalla. Lämmöneristeenä suosittelem-
me käytettäväksi joustavaa, myrkytöntä ja pitkäikäistä 
paisuva nauhaa.
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MATERIAALIEN MERKITYS 

Perinteiset saumausmassat ja uretaani-
vaahto/ villatilke eivät välttämättä ole 
parhaita ratkaisuja, kun suunnitellaan
rakenteiden liitoskohtia pitkäikäi-
syyttä ajatellen. 

• Saumausmassan keskimääräinen elin-
kaari julkisivussa on noin 10-20 vuotta
ja usein jopa alle 5 vuotta vanhat sau-
maukset ovat irti alustastaan tai halki 
keskeltä.
    Vesivuodon riski

• Diffuusion suunnan ollessa ulkoa
sisälle ei kosteus pääse tuulettumaan 
saumausmassan läpi, mikä mahdollistaa 
kosteuden kerääntymisen rakenteeseen.
    Kosteus ja homeongelman riski

• Mikäli sisäpuolen saumaus on tehty
joustamattomalla akryylimassalla,
tulee tiivistykseen ajan kuluessa
halkeamia ja irtoamista tartunta-
alustastaan, mahdollistaen kosteuden 
pääsyn sisätilasta rakenteeseen.
    Kosteus ja homeongelman riski

Ikkunatiivistykseen suunnitellut teipit varmistavat julkisivun puolella vesitiiveyden ja rakennuksen sisäpuolella
vesihöyrytiiveyden. Vaihtuvan vesihöyrynvastuksen omaavat Sitko Windoor ja Sitko Connect PL teipit mahdollista-
vat vesihöyryn kulkeutumisen pois rakenteista.

Syksyllä, talvella ja keväällä ilman kosteuden ollessa alhainen teippien rakenne on täysin suljettu, eivätkä ne päästä 
vesihöyryä huoneilmasta rakenteen sisälle. Lämpimällä kesäilmalla ja ilman kosteuden ollessa suurempi, teippien 
rakenne muuttuu ja ne päästävät kosteuden lävitse. Teippien odotettavissa oleva elinkaari on vähintään 50 vuotta. 

Lämmöneristeenä paisuva nauha tiivistää tilkevälin parhaalla mahdollisella tavalla pitkäaikaisesti mahdollistaen 
myös ikkunoiden jälkisäädön. Materiaali kykenee painumaan kasaan tai jatkamaan paisumista rakenteiden liikkeen 
mukaisesti. Nauha on diffuusioavoin, eli hengittävä ja sadeveden kestävä. 

Tectis Window System on menetelmä, jolla voidaan varmistua rakenteen tiiveydestä takuuvarmasti. 
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TECTIS WINDOW SYSTEM -TIIVISTYS-
JÄRJESTELMÄ

Järjestelmän toimivuustakuu 10 vuotta

• Ympäristöystävällinen ja energiatehokas 
valinta vihreämpään rakentamiseen

• Ikkunan lämmöneristys ja tiivistys joustavana 
ja hengittävänä koko elinkaaren ajan

• Toimivampi ratkaisu työmaalla ja tehtaalla val-
mistettavien elementtien osalta

• Teippaus varmistaa liitoksen sääsuojan sekä 
ilma- ja vesihöyrytiiveyden

• Kaikki materiaalit ovat emissiovapaita ja myr-
kyttömiä, eli niistä ei haihdu haitallisia aineita 
asennettaessa tai sen jälkeen. 

• Yksinkertainen ja kustannustehokas suunni-
tella

• Helppo ja nopea asentaa

• Mahdollistaa ikkunoiden jälkisäädön

Järjestelmän käyttö on perusteltua, 
kun halutaan rakentaa laadukkaasti ja 
pitkäikäisesti. 

Sitko Windoor -teippi

ThermoBand WF -paisuva nauha

Tuulensuojakangas Diffo Proof

Tectis Iso-Bloco 600 -paisuva nauha

Sitko Elastic -teippi

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Tiiviin ja pitkäikäisen rakenteen lähtökohtana on 
varmistaa rakennuksen vaipan tiiviys erityisesti jat-
kos- ja liitoskohdissa. Mallikuvassa on tuulensuo-
jana Diffo Proof tuulensuojakangas, minkä päällä 
limitettynä säänkestävä Sitko Elastic teippi. Mikäli 
tuulensuojana käytetään levyjä, on teippaus tar-
peellinen tiivistämään tuulensuojalevyn ja rungon 
välinen rako vesitiiviiksi. Mikäli ikkunapenkkinä 
käytetään esim. luonnonkiveä, on sen alle tehtävä 
vedeneristys Sitko Elastic teipillä. 

Sitko Elastic teippaus ei ole välttämätön, mikäli 
käytetään tuulensuojakangasta ja ikkunan teippa-
us limitetään sitä vasten. 
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Sitko Windoor teippi pohjautuu Adaptive höyryn-
sulkukalvoon, jonka vaihtuva vesihöyrynvastus 
(Sd-käyrä) on ylivoimaisesti suurin markkinoilla 
olevista muuttuvan vesihöyrynvastuksen omaavis-
ta kalvoista.

Kosteutta tasaavan kalvon ideana on, että vesihöy-
ry ei pääse tiivistymään rakenteisiin diffuusion 
suunnasta riippumatta. Vaihtuvan vesihöyrynvas-
tuksen omaavilla teipeillä (Sitko Windoor + Sitko 
Connect PL) on ympäröivän kosteuden mukaan 
vaihtuva diffuusiovastus. 

Sitko Connect PL teipin muuttuva vesihöyryn vas-
tus on 0,25 – 25 m. Sitko Windoor teipin muuttuva 
vesihöyryn vastus on 0,25 – 60 m. 
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Lämmöneristeenä käytettävä Tectis Thermo-
Band WF paisuva nauha on ominaisuuksiltaan 
300 Pa:n nauha ja 100 mm leveän nauhan 
lämmöneristyskyky (U-arvo) on parempi kuin 
markkinoilla olevilla nykyaikaisilla ikkunoilla. 
Lämmöneristyskyky paranee entisestään, mikäli 
käytetään leveämpää nauhaa ja / tai pienempää 
tilkerakoa. 

Tectis ThermoBand WF kestää myrskytuulen 
aiheuttaman viistosateen 300 Pa:n asti ilman 
lisätiivistyksiä. Tectis Window System perustuu 
lämmöneristeen lisäksi teippauksiin, jolloin 
tilkevälin tiiveys on vähintään 1000 Pascalia. 
Teippaamalla ikkunaliitos sisä- ja ulkopuolelta 
saavutetaan 100% ilma-, vesihöyry- ja vesitiivis 
liitos.
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TIIVISTYKSEN LAADUNVARMISTUS

Rakennusten tiiviysmittaus ja lämpökuvaus ovat osa 
rakentamisen laadun ja tiiveyden varmistamista. Läm-
pökameralla havaitaan ilmavuodot, eristepuutteet ja 
kylmäsillat. Ikkuna-asennusten yhteydessä tehdään usein 
laadunvalvonnallinen lämpökuvaus heti asennuksen 
yhteydessä. Lämpökuvaus tulisi kuitenkin tehdä vasta 1-2 
vuoden kuluttua, sillä rakenteet ja eristeet elävät (kuivu-
vat, laajenevat, kutistuvat) ja vasta tietyn ajan kuluessa 
liitoksen tiiveys voidaan todentaa luotettavasti. Useissa 
kohteissa on nähty sisäpuolella käytetyn akryylisaumaus-
massan repeämisiä jo rakennusvaiheen aikana. 

Suomessa yleisimmin käytetty ikkunatyyppi asuinraken-
nuksissa on puu-alumiini-ikkuna, mutta samat tiivistämi-
sen periaatteet koskettavat kaikkia ikkunoita. Yleisimmät 
ikkunoiden karmien syvyydet ovat 170 ja 210 mm. Näiden 
lisäksi on myös jopa 230 mm ja vastaavasti pienempiä 130 
mm ja 90 mm karmisyvyyksiä. 

Tilkeraot ovat hallituissa tehdasolosuhteissa usein tark-
koja noin 10 mm leveitä mutta vaihtelevat suunnitellusta, 
kun ikkunat asennetaan työmaaolosuhteissa ja erityisesti 
saneerauskohteissa. Tilkerako voi vaihdella suunnitellus-
ta 10-15 mm jopa 20-30 mm asti, mikä ei tietenkään ole 
ideaalitilanne mutta joskus on mukauduttava tilantee-
seen. Jos tilkeraon mitoitus on työmaalla eri kuin suun-
niteltu, tulee asiaan reagoida ja varmistua että käytetään 
kulloiseenkin tilkerakoon parhaiten soveltuvia tuotteita. 
Laadunvarmistus asennusvaiheessa on huomattavasti 
edullisempaa kuin vuotavien saumojen korjaus jälkikä-
teen.

MUUTOSVASTARINTAA

”Kallista” sanotaan usein. Esimerkiksi 2 x 1,5 m kokoi-
sessa ikkunassa on kehäjuoksumetrejä sisäpuolella 7 ja 
saman verran ulkona, eli yhteensä 14 metriä. Tiivistykseen 
soveltuva teippi maksaa loppukäyttäjälle noin euron met-
ri. Huomionarvoista tässä on se, että oli kyseessä sitten 
saneeraus- tai uudiskohde ja maksetaan kalliista, hyvät tii-
veysominaisuudet omaavista ikkunoista, jätetään ikkunan 
liitos ikään kuin huomiotta joissain tapauksissa edelleen. 
Esimerkin kokoisessa ikkunassa sisä- ja ulkopuolen tiivis-
tysteippaus maksaisi noin 30 € kun otetaan huomioon 
työkustannukset. Lisäksi ikkunan parempi ja nykyaikainen 
tiivistys on kokonaisuudessaan pitkäikäisempi, parempi ja 
edullisempi ratkaisu. 

”Näin on tehty ennenkin” -väittämän osalta voidaan 
kysyä, että onko ennen tehty kaikki oikein ja samalla 
on hyvä miettiä, että määräykset, materiaalit, ilmasto ja 
rakentaminen ovat muuttuneet. Kun on purettu 10 - 20 
vuotta vanhoja ikkunoita ja tarkasteltu niiden tiivistystä 
tulee lähes poikkeuksetta vastaan puutteellisia tiivistyk-
siä, missä on selkeitä ilmavuotoja. Erityisesti puutteita on 
polyuretaanivaahdon osalta tai jos on käytetty villaeristet-
tä, niin villat ovat painuneet kasaan, ovat kosteita tai jopa 
märkiä. ”Näin on tehty ennenkin” puhujat ovat yleisimmin 
niitä ”ammattilaisia” jotka ovat asentaneet ikkunoita 
kymmeniä vuosia samalla tavalla. Asian tulisi olla kuiten-
kin niin, että työn tilaajalle ja suunnittelijalle tulisi esittää 
erilaiset tiivistysmenetelmät ennakkoluulottomasti ja 
hinnoitella urakka laatunäkökulma edellä. Omanlaisensa 
outous on myös se, että valtakunnallisissa rakennusalan 
julkaisuissa annetaan edelleen ymmärtää, että ikkunan 
asennus pelkällä uretaanivaahdolla olisi riittävä, vaikka 
määräykset ja ohjeistukset selkeästi määrittelevät, että 
näin ei ole. 

”Ei ole aikaa” -väittämän osalta voidaan mainita, että 
nykyaikaisilla menetelmillä ja tuotteilla ikkunan asenta-
miseen kuluva aika ei ole merkittävästi pidempi. Mikäli ei 
ole aikaa niin silloin on kysyttävä, tehdäänkö laadukasta 
ja pitkäikäistä rakentamista vai jotain muuta. Kun ikkunan 
tiivistys suunnitellaan huolellisesti, menee sen asennus 
ja tiivistys nopeasti. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, 
sanonta pätee tähän erityisen hyvin. 

”Kyllä se on tiivis ilman teippauksiakin” väittämä tulee 
vastaan, kun ikkuna aiotaan asentaa pelkällä uretaani-
vaahdolla ilman minkäänlaista lisätiivistystä. Perustelu 
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tälle väittämälle on useimmiten ”näin on tehty ennenkin”. 
Toinen yleinen sanonta on ”listat tulee päälle, eikä sitä eris-
tystä kukaan sieltä näe”.

Tässä vain osa tutuista lausahduksista, kun puhutaan raken-
teiden tiivistämisestä. Tekstissä on mukana huumoria mutta 
samalla nämä ovat otteita aidosta elämästä ympäri Suomen. 

ONKO PELKKÄ POLYURETAANIVAAHTO
RIITTÄVÄ? 

Polyuretaanivaahtoa levitettäessä ympäristöön leviää haital-
lista isosyanaattia, joka on luokiteltu syöpää aiheuttavaksi 
kemikaaliksi. Esimerkiksi Ruotsissa polyuretaanivaahdon 
käyttö on huomattavasti vähäisempää ja kontrolloidumpaa 
kuin Suomessa. REACH asetus tullee tältäkin osin ulottu-
maan myös Suomeen, jolloin kaikki isosyanaattia sisältävät 
tuotteet tullee luvanvaraisiksi. Polyuretaanivaahtoa levitet-
täessä tulee käyttää hengitys-, silmä- ja ihosuojaimia.

Polyuretaanivaahto ei välttämättä kestä rakenteiden liikeh-
dintää ja erityisesti tämä ongelma korostuu elementtituo-
tannossa työmaatoimitusten osalta käytettäessä joustamat-
tomia uretaanivaahtoja. 

Polyuretaanivaahto on hyvä lämmöneriste oikein käytetty-
nä mutta nykypäivän rakentamisen tiiveysvaatimuksia se ei 
kaikilta osin täytä. Polyuretaanivaahdon lämmöneristyskyky 
on riippuvainen työn suorittajan ammattitaidosta. Polyu-
retaanivaahto itsessään ei ole vesihöyry- tai ilmatiivis. Ei 
leikattuna, eikä leikkaamattomana. Rakenteen liitoskohdan 
tulisi olla sisäpuolella ilma- ja vesihöyrytiivis rakennusmää-
räysten, RIL ja RYL ohjeistusten, sekä hyvän rakennustavan 
mukaisesti. Myös polyuretaanilla tehdyt saumat ikkunaliit-
tymissä, pitää tiivistää höyrynsulkuteipillä. Tämä siksi, että 
polyuretaanin asennukseen voi liittyä riskejä ja toiseksi 
mahdollisista rungon liikkeistä seuraavat halkeamat tapah-
tuvat yleensä saumakohdissa. Teippaus antaa lisävarmuutta 
mahdollisten virheiden varalta.

Polyuretaanivaahto ei kestä UV- säteilyä pitkään eikä ole 
paras mahdollinen sääsuoja, vaikka sen päällä olisikin 
listoitus. Tämän takia myös ulkopuolen sääsuojateippaus on 
suositeltavaa. 

Polyuretaanivaahtoa tulisi levittää maksimissaan 100 mm 
syvään saumarakoon yhdellä täytöllä. Mikäli saumarako on 
syvempi, pitää täyttö tehdä 2 tai jopa 3 kerroksella. Kaikkien 
levitysten välissä täytyy antaa edellisen kerroksen tekeytyä 
ja käyttää lisäkostutusta esim. suihkepullosta. Kun olosuh-
teet ovat mahdollisimman hyviä ja kaikki tehdään tuotteen 
valmistajan ohjeiden mukaisesti, on mahdollisuus onnistu-
miseen hyvä.

Ikkunan parempi ja nykyaikainen 
tiivistys on kokonaisuudessaan 
pitkäikäisempi, parempi ja
edullisempi ratkaisu. 

Työn tilaajalle ja suunnittelijalle 
tulisi esittää erilaiset tiivistysme-
netelmät ennakkoluulottomasti ja 
hinnoitella urakka laatunäkö- 
kulma edellä. 

Kun ikkunan tiivistys suunni-
tellaan huolellisesti, menee sen 
asennus ja tiivistys nopeasti. 

”

”

”
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VAURIOT ESTETTÄVISSÄ

Lämpötilat voivat vaihdella huomattavan paljon nopeal-
la aikavälillä. Yhden vuorokauden lämpötilaero voi olla 
jopa 15-20 astetta, mikä aiheuttaa lämpölaajenemista ja 
kutistumista rakenteissa. Mikäli tiivistykset ovat puutteel-
liset tai osittain vaurioituneet, on vesivahingolle otolliset 
olosuhteet valmiina. 

Ilmastonmuutoksen vuoksi erilaisia sään ääri-ilmiöitä 
on nähtävillä kaikkialla. Lisääntyvät säärasitukset tuovat 
haasteita kaikkiin rakennuksiin, eikä enää voida sivuuttaa 
olemassa olevia tiivistysmenetelmiä kuten aikaisemmin. 
Esim. viistosateen tuoma vesi ja kosteus ei yksinkertaisesti 
kuulu eristetilaan.

Säärasitus vaihtelee eri ilmansuunnissa tuulen aiheutta-
mien viistosateiden ja auringonsäteilyn voimakkuuden 
mukaan. Rakennuksen sijainti ja korkeus vaikuttaa olen-
naisesti siihen kohdistuvaan säärasitukseen. Korkeissa 
rakennuksissa ylimmät kerrokset ja nurkat joutuvat suu-
rimman kuormituksen alle. Viistosateen määrä ikkunoita 
kohti voidaan minimoida suunnitteluvaiheessa. 

Vaikka ikkuna listoitetaan ulkopuolelta nykyaikaisesti 
L-pelleillä tai vastaavilla, jää näiden saumakohdat usein 
silti tiivistämättä. Vaikka L-pelti kiinnitetään kuinka hyvin 
alustaan, se ei silti pysty estämään sulamis- ja valumisve-
den pääsemistä rakenteisiin varsinkaan silloin, kun raken-
teissa on tapahtunut liikehdintää ja L-pellin ja rakenteen 
liitokseen on tullut suurempi rako. 

Vasemmalla oleva kuva talvelta 2020–2021. 
Lumi on kerääntynyt vesipellin päälle ja sau-
moihin. Mikäli pellin takana ei ole teippiä tai 
saumoissa on halkeamia, voivat sulamisvedet 
valua rakenteisiin ja aiheuttaa vesivahingon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vesivahinkoja syntyy huolestuttavan 
usein myös uusiin, vasta rakennet-
tuihin rakennuksiin. Yhtenä suurena 
syynä on se, että vesi pääsee ikkunan 
liitoskohdasta tai muusta liitokses-
ta rakenteisiin ja jopa huoneistoon 
sisälle. Tämä olisi estettävissä asian-
mukaisella teippauksella. 

Vaikka ulkopuolella käytetäänkin peite-
laudoitusta tai peltejä, niin sopivan viisto-
sateen ja voimakkaan tuulen/myrskyn
sattuessa vesi menee raoista rakenteisiin ja 
sitä kautta eristetilaan. Vesi kykenee nouse-
maan myös ylöspäin konvektion tai kapillaa-
ri-ilmiön takia. Näistä on olemassa lukuisia 
esimerkkejä. Teippaus on pieni ja huomaa-
maton lisäturva rakenteiden pitkäikäisyyttä 
ajatellen. Muuttuvien ilmasto-olosuhteiden 
takia tiivistysten tärkeys tulee korostumaan.
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Kuvassa vuoden 2020 rakennustuo-
tantoa. Erillinen peitteillä ja telineillä 
tehtävä sääsuojaus on maksullista 
lisätyötä, joten se on helppo jättää 
tekemättä ajatellen, etteivät rakenteet 
ole kauan alttiina säärasitukselle.
Kuvan kohteessa ja monessa muussa 
vastaavassa EI ole tehty saumausta 
ollenkaan, koska ajatellaan, että 
saumauksessa käytettävä polyetee-
ni pohjatäytenauha olisi itsessään 
riittävä.

Viereisessä kuvassa on kaikki tarvit-
tava estämään veden ja kosteuden 
pääsy rakenteisiin: säänkestävä tuu-
lensuojakangas ja tiivistysteippi.
Koko ikkunarakenteen voi sääsuojata 
jo rakennusvaiheessa ilman merkittä-
viä lisäkustannuksia. 
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Sitko Windoor on kaksitoiminen kosteutta tasaava hygrokalvoteippi eli kosteusoloihin 
mukautuva tiivistysteippi. Teippiä voidaan käyttää sisäpuolen höyrynsulkuteippinä 
ja ulkopuolisena sääsuojateippinä uudis- ja korjausrakentamisessa. Sitä käytetään 
pääasiassa rakenteissa, joissa teippaus jätetään peitelistojen taakse piiloon. Kosteutta 
tasaavan höyrynsulkuteipin ideana on, että vesihöyry ei pääse tiivistymään rakentei-
siin diffuusion suunnasta riippumatta. Sitko Windoor -teipillä on ympäröivän kosteu-
den mukaan vaihtuva diffuusionvastustuskyky. 

Sitko Connect PL on kaksitoiminen kosteutta tasaava hygrokalvoteippi, joka soveltuu 
erityisesti ikkunoiden ja ovien karmien tiivistykseen betoni- ja harkkorakenteissa 
tasoituksen tai rappauksen alla. Teippiä voidaan käyttää sisäpuolen höyrynsulku-
teippinä ja ulkopuolisena sääsuojateippinä uudis- ja korjausrakentamisessa. Teippiä 
käytetään laajasti myös muussa rakentamisessa, kuten lattian ja seinän liittymissä. 
Sitko Connect PL -teipillä on ympäröivän kosteuden mukaan vaihtuva diffuusionvas-
tustuskyky.

Butyyliteippi Sitko Elastic on voimakkaasti tarttuva ja pysyvästi elastinen tiivistysteip-
pi. Elastisuus yli 300 %! Sitko Elasticia voidaan käyttää rakennuksen sääsuojauksessa 
ulkopuolista säärasitusta vastaan. Teippi kestää erilaisia sääolosuhteita läpi vuoden 
ja on sadeveden ja kosteuden kestävä, mutta pitkäaikaista altistusta UV-valolle se 
ei kestä. Teippi tulee suojata UV-valolta mahdollisimman pian asennuksen jälkeen, 
kuitenkin viimeistään kolmen viikon kuluessa. 

Sitko White -teippi on erikoisteippi saneerauskohteisiin, joissa ikkuna asemoidaan 
sisäpuolella ympäröivän seinärakenteen kanssa samalle tasalle ja tiivistys peitetään 
valkoisilla peitelistoilla. Teippiä on 40 mm ja 60 mm leveänä ja molemmissa liimapin-
nan suoja on kaksiosainen asennuksen helpottamiseksi. 

37550 

37546 

07528 

07503 

37549 

37551 

37552 

65 mm x 25 m 

80 mm x 25 m 

50 mm x 10 m
 
80 mm x 10 m

 100 mm x 10 m
 

40 mm x 25m
 
60 mm x 25m
 

Sitko Windoor Adaptive

Sitko Connect PL 

Sitko Elastic 

Sitko White

TUOTTEET
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Sitko Primer on helppokäyttöinen erikoispohjuste teipeille. Se on tarkoitettu käy-
tettäväksi liitoskohdissa, joissa on tarpeellista varmistaa teipin tartunta parhaalla 
mahdollisella tavalla. Pohjustetta käytetään yleisimmin huokoisten rakennusmateri-
aalien, kuten betonin, tiilen ja muurausharkkojen yhteydessä, sekä talviasennuksissa 
imemättömien ja tiiviiden alustojen kanssa, kun ilman ja tartunta-alustan lämpötila 
laskee alle +5 °C. Sitko Primeria voidaan käyttää matalissakin lämpötiloissa aina 
-10 °C asti, mikä tarkoittaa, että myös teippi voidaan asentaa luotettavasti
pohjusteen avulla, kun ilman lämpötila ei sitä muuten mahdollistaisi. 

Tectis ThermoBand WF on paisuva lämmöneristysnauha ikkuna- ja oviasennuksiin. 
Sillä saavutetaan helppo, nopea ja varma lämmöneristys koko eristeen paksuudelta. 
Nauhalla varmistetaan rakenteen ja ikkuna-aukon U-arvon tiiveys. Nauha suojaa 
sadevedeltä aina 300 Pa:n asti, ja sen kanssa käytetään ulko- ja sisäpuolista teippitii-
vistystä varmistamaan rakenteen lämpö-, ilma- ja kosteustekninen toiminta. Nauha 
asennetaan ikkunan ympärille ennen ikkunan nostoa asennusaukkoon. Tilkevälit ovat 
3–12 mm, 7–25 mm ja 10–35 mm.

Tectis Iso Bloco 600 -paisuvaa nauhaa käytetään laajasti rakentamisen eri vaiheissa. 
Ikkuna- ja ovitiivistyksessä nauha on tarkoitettu käytettäväksi julkisivusaumana 
kohdissa, joissa ikkuna tiivistyy rakenne-elementtiä vasten, ja lisäksi esimerkik-
si L-peltien alla. Paisuvalla nauhalla saavutetaan helppo, nopea ja varma tiiveys 
sääolosuhteita vastaan. Nauha suojaa sadevedeltä aina 600 Pa:n asti. Valikoimassa 
erilaisia nauhamittoja, aina 2 mm pienistä raoista 40 mm leveisiin saumoihin. 

Tectis Winbag on erikoistyökalu ikkuna- ja oviasennuksen helpottamiseksi.
Erikoisvahvistettu rakenne ja ilmatyyny mahdollistavat ikkunoiden tarkan asenta-
misen ilman asennuskiiloja. Ilmatyyny voidaan laittaa muutaman millin rakoihin ja 
painepumpulla säätää vastusta portaattomasti. Ilmatyynyn avulla ikkuna saadaan 
vaateriin helpommin ja nopeammin. Yhden tyynyn kantavuus on noin 100 kg. 

37628 

37724

08100 

37725 

37726 

500 ml 

100/ 3-12 mm x 8,0 m

15 x 16 cm

100/ 7-25 mm x 4,0 m

100/ 10-35 mm x 3,3 m

Valikoimassa useita mittoja saumaväliin 1-42 mm.
Tarkemmat tiedot teknisestä dokumentista. 

Sitko Primer

Tectis ThermoBand WF

Tectis Iso Bloco 600

Tectis Winbag
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Kiinnitä teippi ikkunakarmin sisä- ja ulkoreunaan 
ennen ikkunan nostoa asennusaukkoon.
Huom! Älä poista kiinnittämättä jäävän 
teipinosan liimapinnan suojaa vielä. 

Video asennuksesta Tectis 
Finland YouTube -kanavalla: 
https://youtu.be/7s3IMH06j88

YLEINEN OHJE ASENTAMATTOMILLE IKKUNOILLE 
SITKO WINDOOR ADAPTIVE- TAI SITKO CONNECT 
PL -TEIPILLÄ RAKENNETYYPISTÄ RIIPPUMATTA. 

Sitko Windoor Adaptive: 
65 mm leveässä teipissä on yksi 20 mm leveä liimaraita 
pintapuolen reunassa ja toinen 20 mm leveä liimaraita 
sisäpuolen reunassa. Teippi voidaan asentaa molem-
min päin. Paras tiiveys saavutetaan, kun ikkuna
teipataan sekä sisä- että ulkopuolelta. 

Sitko Connect PL:
80 mm leveässä teipissä on yksi 20 mm leveä liimaraita 
kuitukankaan puolella. Teipin koko alaosa on liimapin-
taa, jossa liimapinnan suoja on kaksiosainen. Kapeampi 
on 20 mm ja leveämpi 60 mm. Teippi voidaan asentaa 
molemmin päin. Suositeltava tapa on asentaa ikkuna-
karmiin kuitukangas siltä puolelta, jolla on yksi 20 mm 
leveä liimaraita. 

Nurkissa teippi laskostetaan ja viedään kulman yli 
ylimääräisellä lenkillä. Laskoksen pituus on noin 
1,5 x tilkevälin leveys.   

VAIHE 1

VAIHE 2

ASENNUS
SCAN ME
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Nurkissa laskos liimataan tiiviisti kuvan 
mukaisesti. 

Karmin kiertämisen jälkeen teippi 
tuodaan 6–7 cm yli lähtökohdan ja 
leikataan. 

Liitoksen tiiveys varmistetaan irrotta-
malla aloitusteippiä karmista 6–7 cm 
matkalta ja kääntämällä se 45 asteen 
kulmaan. 

Päättyvä teippi liittyy taitoksen liima-
pintaan. 

Kun ulko- ja sisäpuoli on teipattu ja 
lämmöneriste asennettu (kts. sivut 16-17), 
voidaan ikkuna nostaa asennusaukkoon. 
Teipit käännetään viimeisenä ympäröi-
vään rakenteeseen, asennettiin ikkuna 
sitten seinäpinnan kanssa samalle 
tasolle tai rakenteen sisälle. 

VAIHE 4

VAIHE 5

VAIHE 6

VAIHE 7

VAIHE 3
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a. Mittaa ikkunan asennusaukosta ala- ja yläosa, lisää 
mittoihin + 2 cm/ metri.
b. Mittaa ikkunan karmeista pystymitta ja lisää 
mittoihin + 2 cm/ metri. 
(Nauhasssa on esijännitys, joten se vetäytyy hieman kasaan 
rullan avauksen jälkeen.)

LÄMMÖNERISTYS TECTIS THERMOBAND WF -PAISUVALLA NAUHALLA

Paisuva nauha asennetaan lämmöneristeeksi aina ennen ikkunan nostoa asennusaukkoon. Oikean 
nauhan valitsemiseksi tulee tarkistaa sauman leveys. Lähtökohtaisesti voidaan kaikissa yleisimmissä 
(130 mm, 170 mm, 210 mm) ikkunoissa käyttää joko yhtä tai kahta 100 mm leveää paisuvaa nauhaa. Yh-
dellä nauhalla saavutetaan riittävä lämmöneristysarvo 0,55 W / (m2*K), eikä kahden nauhan käyttö ole 
välttämätöntä. Nauhassa on liimapinta toisella puolella, mikä auttaa nauhaa pysymään kiinni asennuk-
sen aikana. Todellinen tiiveys tulee nauhan paisumisen aiheuttamasta puristusvoimasta saumaraossa. 

Leikkaa nauharullasta yhteensä neljä palaa aiempien 
mittojen mukaisesti. Avaamattoman rullan alusta lei-
kataan nauhaa pois 2–3 cm, sillä se on valmistuksen 
yhteydessä ylipuristunutta materiaalia, eikä välttä-
mättä paisu oikein. 

Asenna ensimmäiseksi aukon alaosan mittojen 
mukaan leikattu nauhapala asennusaukon alaosaan 
puskemalla reunoista nauhaa pystyseiniä vasten 
ja tasoittamalla mahdolliset kuprut. Etene keskeltä 
kohti reunoja. 

Tee nauhaan kaksi ristiviiltoa ja ruuvaa korkoruuvit pai-
koilleen viiltojen läpi. Voit myös käyttää asennuskiiloja, 
mutta tällöin on mahdollisuus, että rakenteeseen jää 
kylmäsiltoja. Kiiloja varten nauhaan tehdään suurem-
mat lovet ja poistetaan sitä tarvittava määrä.  

VAIHE 1

VAIHE 4

VAIHE 2

VAIHE 3

ASENNUS Video asennuksesta Tectis 
Finland YouTube -kanavalla: 
https://youtu.be/uAs1AaudY4w

SCAN ME
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HUOM! 

Jos lämmöneristys tehdään kuumalla kesäilmalla (+20°C – +30°C), nauha paisuu rullan avaamisen 
jälkeen minuuteissa. Asennusaikaa voi säädellä säilyttämällä asennettavia nauhoja kylmälaukus-
sa tai vastaavassa ennen asennusta. Tämä hidastaa nauhan paisumista rullan avaamisen jälkeen.

Vastaavasti kylmällä (+5°C – -20°C) tehtävissä asennuksissa nauhat kannattaa säilyttää lämpi-
mässä ja ottaa esille vasta juuri ennen asennusta. Talviasennuksissa nauha paisuu hitaasti, mikäli 
rakennuksessa ei ole lämmitystä päällä. Nauhan paisumista voidaan nopeuttaa kuumailma- tai 
lämpöpuhaltimen avulla, mikäli on tarve saada tilkerako umpeen nopeasti. Vaikkei lisälämmitystä 
tehtäisi, nauha paisuu täyteen mittaansa ajan kanssa. Tähän voi kulua useita päiviä ilman kylmyy-
destä riippuen. 

Asenna seuraavaksi aukon yläpuolen 
mittojen mukaan leikattu nauhapala 
ikkunan karmin yläpintaan niin, että 
karmin molemmista reunoista tulee 
nauhaa hieman yli. Varmista, että nauha 
tulee samaan linjaan ikkunapenkkiin 
asennetun nauhan kanssa. 

Asenna kaksi nauhapalaa karmin
pystypintoihin puskemalla nauhat vas-
ten yläpinnassa olevan nauhan reunoja. 
Varmista, että nauhat tulevat samaan 
linjaan yläpuolen- ja ikkunapenkkiin 
asennettujen nauhojen kanssa. 

Lämmöneristys on valmis ja ikkuna voi-
daan nostaa heti paikalleen, vaikkei nau-
ha olisi juuri ollenkaan paisunut. Lämpö-
tilasta riippuen nauha paisuu ja tiivistää 
karmin ja seinän välin ajan kanssa. 

Mahdolliset jatkoliitokset tehdään leik-
kaamalla nauhojen päät 45° kulmaan ja 
puskemalla ne sitten kevyesti toisiaan 
vasten.

VAIHE 5

VAIHE 6

VAIHE 7

VAIHE 8
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YLEINEN OHJE ASENNETUILLE IKKUNOILLE SITKO CONNECT PL- TAI SITKO WHITE -TEIPILLÄ

Sitko White:
Sitko White -teippi on erikoisteippi saneerauskohteisiin, joissa ikkuna asemoidaan sisäpuolella ympäröivän 
seinärakenteen kanssa samalle tasolle ja tiivistys peitetään valkoisilla peitelistoilla. Teippiä on 40 mm ja 60 
mm leveyksissä, ja molemmissa liimapinnan suoja on kaksiosainen asennuksen helpottamiseksi. 

ASENNUKSET, KUN IKKUNA ASEMOIDAAN SEINÄN SISÄPINNAN KANSSA TASALLE

ASENNUS

Poista lika ja pöly teipin 
tartuntapinnoilta. Jos 
lämmöneristeenä käy-
tetään villaa tai vaahtoa, 
tulee varmistua, että 
eristys on riittävä ja 
oikein tehty.

Poista teipin kaksiosai-
sen liimapinnan suo-
jasta aluksi vain toinen 
ja liimaa ikkunakarmiin 
vähintään 5 mm levey-
deltä. Poista seuraavaksi 
jäljelle jäänyt liimapin-
nan suoja ja teippaa 
toinen osa ympäröivään 
rakenteeseen. 

Asenna pysty- ja vaakasuunnan 
teipit kulmissa toistensa päälle 
limittäen. Viimeistele tiivistys 
painelemalla teipit kauttaaltaan 
alustaan kiinni varmistaen, ettei 
näkyvissä ole ilmavuotokohtia. 

VAIHE 1

VAIHE 2 VAIHE 3
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ASENNUKSET, KUN IKKUNA ON ASEMOITU ASENNUSAUKOSSA RAKENTEEN SISÄLLE

Tiivistä ensin nurkat leikkaamalla 
teipistä 4 x 6–7 cm pitkää palaa. 

Tee teipin pitkälle sivulle 10–15 mm 
pitkä viilto keskikohtaan. 

Muotoile teipistä nurkkakappale 
kääntämällä viiltokohdasta
90 astetta ja nostamalla reunat ylös. 

Poista liimapinnan suoja. Aseta valmis 
kulmapala sisänurkkaan tiiviisti kiinnit-
tämällä ensin 10–15 mm liimapintaa 
karmiin ja sen jälkeen toinen osa
ympäröivään rakenteeseen.

Asenna pysty- ja
vaakasuuntaiset
teipit jokaiseen
neljään sisänurk-
kaan limittäin
aiemmin asen-
nettujen nurkka-
kappaleiden
päälle. 

Painele kaikkia 
teippauksia 
alustoihinsa ja 
varmista, että 
liitokset ovat
tiiviitä, eikä
niissä ole
kupruja tai
ilmavuotoja. 

VAIHE 1

VAIHE 2

VAIHE 3

VAIHE 4

VAIHE 5 VAIHE 6

Sitko Connect PL:
Teippiä käytetään erityisesti rakenteissa, joissa teipin päälle tulee tasoite tai rappaus. 

80 mm leveässä teipissä on yksi 20 mm leveä liimaraita teipin kuitukankaan puolella. Teipin toinen pinta 
on kokonaan liimapintaa, jossa pinnan suoja on kaksiosainen. Kapeampi on 20 mm ja leveämpi 60 mm. 
Teippi asennetaan ikkunan karmin ulkopintaan ja ympäröivään rakenteeseen vähintään 5 mm leveydeltä.  
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Puurunkoisissa rakennuksissa yleinen rakennustapa 
on ns. lisäeristetty/lisäkoolattu rakenne. Ikkunatii-
vistyksen kannalta rakennustavalla ei juurikaan ole 
merkitystä, kun on kyseessä puurakenteet. Ikkunat 
voidaan tiivistää samalla tavalla, oli kyseessä sitten 
vanhojen ikkunoiden vaihto vanhemmassa raken-
nuksessa tai uudiskohde. Tässä osiossa käsitellään 
puurunkoisia ja lautaverhoiltuja rakenteita.
Tiiliverhoiltujen puurunkoisten rakenteiden
tiivistydetaljit löytyvät sivulta 122 alkaen. 

Yksityiskohtaiset tiivistysdetaljit esitetään kutakin 
detaljia kohden kahdella aukeamalla. Ensimmäisenä 
3D-havainnekuvat sisä- ja ulkopuolelta kuvattuna, 
jonka jälkeen seuraavalla aukeamalla detaljipiirrok-
set pysty- ja vaakaleikkauksena. 

ThermoBand WF -lämmöneriste asennetaan
ikkunan karmiin aina ennen asennusaukkoon
nostamista. Tiivistysteippaus voidaan tehdä
karmin sivulle tai vaihtoehtoisesti ikkunan jo
ollessa asennusaukossa karmin ulkopintaan.  

Sivuilla 22-25 detaljissa IP1 kuvataan rakennetta, 
jossa on yksinkertainen eristekerros. Tiivistys-
teippaus toteutetaan karmin sivulle Sitko
Windoor -teippiä käyttäen. 

Sivuilla 26-29 detaljissa IP2 kuvataan rakennetta,
jossa on yksinkertainen eristekerros. Tiivistysteip-
paus toteutetaan karmin ulkopintaan Sitko
Connect PL -teippiä käyttäen. 

Sivuilla 30-33 detaljissa IP3 kuvataan rakennetta, 
jossa on toteutettu lisälämmöneristys ja höyryn-
sulku lisäeristyksen ja varsinaisen eristekerroksen 
välissä. Tiivistysteippaus toteutetaan karmin sivulle 
Sitko Windoor -teippiä käyttäen. 

Sivuilla 34-37 detaljissa IP4 kuvataan rakennetta, 
jossa on toteutettu lisälämmöneristys ja höyrynsulku 
lisäeristyksen ja varsinaisen eristekerroksen välissä. 
Tiivistysteippaus toteutetaan karmin ulkopintaan 
Sitko Connect PL -teippiä käyttäen.

PUURAKENNE
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Sivuilla 38-41 detaljissa IP5 kuvataan rakennetta, jossa 
on toteutettu lisälämmöneristys ja höyrynsulku lisäeris-
tyksen ja varsinaisen eristekerroksen välissä. Tiivistys-
teippaus toteutetaan karmin sivulle Sitko Windoor 
-teippiä käyttäen.

Detaljien IP3 ja IP5 eroavaisuus on ulkovuorauksen 
toteutuksessa.

Tiivistysteippaus ja ikkunaliitoksen tiiveys varmistetaan 
tuomalla teipit sisäpuolella höyrynsulkumuovia ja 
ulkopuolella tuulensuojaa vasten. Koko rakennuksen 
vaippa tulee tiivistää niin, että höyrynsulku on yhte-
näinen kaikkialta, eikä läpivienneissä tai liitoksissa ole 
vuotokohtia. Uudiskohteissa toteutus on helpompaa, 
koska höyrynsulkumuovi voidaan helposti tuoda 
ikkuna-aukossa rungon päälle, mihin teippaus liittyy. 
Vanhemmissa rakennuksissa on syytä tarkistaa höyryn-
sulun kunto.

Diffuusiossa ilman sisältämä vesihöyry kulkeutuu alem-
man pitoisuuden suuntaan. Suomessa on suurimman 
osan vuodesta rakennuksen sisäilmassa enemmän ve-
sihöyryä kuin ulkoilmassa. Kosteus pyrkii tasaantumaan 
ja tämä tarkoittaa sitä, että jos rakennus on muutoin 
vuorattu höyrynsulkumuovilla, mutta ikkunaliitoksissa 
on puutteita, kulkeutuu ilmassa oleva vesihöyry raken-
teisiin sellaisista kohdista, joissa vesihöyryn vastus ei 
ole riittävä. 
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PUURAKENNE
Tiivistys karmin sivulle

IP1 SISÄ
Tiivistyksessä käytetään Sitko Windoor Adaptive -teippiä rakenteen sisä- ja ulkopuolella.
Lämmöneristeenä käytetään Tectis ThermoBand WF -paisuvaa nauhaa. Teipit ja lämmön-
eristys asennetaan ennen ikkunan nostoa asennusaukkoon.

Teipit asennetaan sivujen 14-15 ohjeiden mukaisesti ja lämmöneristys sivujen 15-16 ohjeiden 
mukaisesti. Ikkunan ollessa asennusaukossa teipit käännetään sisäpuolella höyrynsulkuun ja 
ulkopuolella tuulensuojaan kiinni, minkä jälkeen ikkuna voidaan listoittaa.
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IP1 ULKO
Ulkopuolisena lisätiivistyksenä käytetään 100 mm leveää Sitko Elastic -teippiä vesipellin alla
varmistamaan rakenteiden vesitiiveys. Tarvittaessa Sitko Elastic -teippiä asennetaan kaksi
kaistaa toisiinsa limittäen 20 mm leveydeltä. 

Sitko Elastic teippaus ei ole välttämätön, mikäli käytetään tuulensuojakangasta ja ikkunan 
teippaus limitetään sitä vasten.
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IP1-P (1/2)
Puurakenne
Tiivistys karmin sivulle
Pystyleikkaus

A. Sitko Windoor -tiivistysteippi: sd-arvo vaihtuva (0,25 - 60 m). Tiivistysteippi liimataan puhtaaseen, pölyttömään ja rasvattomaan 
karmin sivupintaan ennen ikkunan nostoa asennusaukkoon. Ikkunan noston jälkeen teippi liimataan huolellisesti höyrynsulkuun. 
B. Adaptive-höyryjarru tai Tectis-höyrynsulkukalvo.
C. Tectis paisuva nauha min. 100 mm. U= 0,55 W / (m2*K). Paisuva nauha asennetaan ikkunan ympärille ennen ikkunan nostoa 
asennusaukkoon. 
D. Sitko Windoor -tiivistysteippi: sd-arvo vaihtuva (0,25 - 60 m). Tiivistysteippi liimataan puhtaaseen, pölyttömään 
ja rasvattomaan karmin sivupintaan ennen ikkunan nostoa asennusaukkoon.  Ikkunan noston jälkeen teippi liimataan huolellisesti 
tuulensuojaan. 
E. Diffo Proof -tuulensuojakangas tai tuulensuojalevy. 
F. Sitko Elastic -tiivistysteippi limittäen Sitko Windoor -teippiin ja tuulensuojaan.  
•   Vesipelti: Vesipellin näkyvät saumat tiivistetään tiivistysmassalla
 

– Tiivistysteippejä ja -nauhoja on useissa eri mitoissa. Tiivistykseen valitaan sopivimmat riippuen rakenteesta sekä ikkunan ja 
ikkuna-aukon mitoista. 

PUURAKENNE
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IP1-V (1/2)
Puurakenne
Tiivistys karmin sivulle
Vaakaleikkaus

A. Sitko Windoor -tiivistysteippi: sd-arvo vaihtuva (0,25 - 60 m). Tiivistysteippi liimataan puhtaasen, pölyttömään ja rasvattomaan 
karmin sivupintaan ennen ikkunan nostoa asennusaukkoon. Ikkunan noston jälkeen teippi liimataan huolellisesti höyrynsulkuun. 
B. Adaptive- höyryjarru tai Tectis-höyrynsulkukalvo.
C. Tectis paisuva nauha min. 100 mm : U = 0,55 W / (m2*K). Paisuva nauha asennetaan ikkunan ympärille ennen ikkunan nostoa 
asennusaukkoon. 
D. Sitko Windoor -tiivistysteippi: sd-arvo vaihtuva (0,25 - 60 m) Tiivistysteippi liimataan puhtaasen, pölyttömään ja rasvattomaan 
karmin sivupintaan ennen ikkunan nostoa asennusaukkoon. Ikkunan noston jälkeen teippi liimataan huolellisesti tuulensuojaan. 
E. Diffo Proof -tuulensuojakangas tai tuulensuojalevy.
F. Sitko Elastic -tiivistysteippi limittäen Sitko Windoor -teippiin ja tuulensuojaan. 
G. Tectis paisuva nauha smyygilaudan ja ulkoverhouslaudan väliin. 
•   Vesipelti: Vesipellin näkyvät saumat tiivistetään tiivistysmassalla
 

– Tiivistysteippejä ja -nauhoja on useissa eri mitoissa. Tiivistykseen valitaan sopivimmat riippuen rakenteesta sekä ikkunan ja 
ikkuna-aukon mitoista. 
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IP2 SISÄ
Tiivistyksessä käytetään Sitko Connect PL -teippiä rakenteen sisä- ja ulkopuolella. Lämmön-
eristeenä käytetään Tectis ThermoBand WF -paisuvaa nauhaa. Lämmöneristys asennetaan ennen 
ikkunan nostoa asennusaukkoon. Teipit asennetaan karmin päälle ikkunan ollessa asennettuna. 

Teipit asennetaan sivujen 18-19 ohjeiden mukaisesti ja lämmöneristys sivujen 15-16 ohjeiden 
mukaisesti. Teipit liimataan karmin ulkopintaan sekä sisäpuolella höyrynsulkuun ja ulkopuolella 
tuulensuojaan, minkä jälkeen ikkuna voidaan listoittaa. 

PUURAKENNE
Tiivistys karmin ulkopintaan
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IP2 ULKO
Ulkopuolisena lisätiivistyksenä käytetään 100 mm leveää Sitko Elastic -teippiä vesipellin alla
varmistamaan rakenteiden vesitiiveys. Tarvittaessa Sitko Elastic -teippiä asennetaan kaksi
kaistaa toisiinsa limittäen 20 mm leveydeltä. 

Sitko Elastic teippaus ei ole välttämätön, mikäli käytetään tuulensuojakangasta ja ikkunan 
teippaus limitetään sitä vasten.
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PUURAKENNE

IP2-P (1/2)
Puurakenne
Tiivistys karmin päälle
Pystyleikkaus

A. Sitko Connect PL tiivistysteippi: sd- arvo vaihtuva (0,25 - 25 m). Tiivistysteippi liimataan puhtaasen, pölyttömään ja rasvatto-
maan karmin pintaan ikkunan jo ollessa asennusaukossa. Tämän jälkeen teippi liimataan huolellisesti höyrynsulkuun.
B. Adaptive-höyryjarru tai Tectis-höyrynsulkukalvo.
C. Tectis paisuva nauha min. 100 mm. U= 0,55 W / (m2*K). Paisuva nauha asennetaan ikkunan ympärille ennen ikkunan nostoa 
asennusaukkoon. 
D. Sitko Connect PL -tiivistysteippi: sd-arvo vaihtuva (0,25–25 m). Tiivistysteippi liimataan puhtaaseen, pölyttömään 
ja rasvattomaan karmin sivupintaan ennen ikkunan nostoa asennusaukkoon. Ikkunan noston jälkeen teippi liimataan huolellisesti 
tuulensuojaan. 
E. Diffo Proof -tuulensuojakangas tai tuulensuojalevy. 
F. Sitko Elastic -tiivistysteippi limittäen Sitko Connect PL -teippiin ja tuulensuojaan.  
•   Vesipelti: Vesipellin näkyvät saumat tiivistetään tiivistysmassalla
 

– Tiivistysteippejä ja -nauhoja on useissa eri mitoissa. Tiivistykseen valitaan sopivimmat riippuen rakenteesta sekä ikkunan ja 
ikkuna-aukon mitoista. 
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IP2-V (1/2)
Puurakenne
Tiivistys karmin pälle
Vaakaleikkaus

A. Sitko Connect PL tiivistysteippi: sd- arvo vaihtuva (0,25 - 25 m). Tiivistysteippi liimataan puhtaasen, pölyttömään ja rasvatto-
maan karmin pintaan ikkunan jo ollessa asennusaukossa. Tämän jälkeen teippi liimataan huolellisesti höyrynsulkuun.
B. Adaptive-höyryjarru tai Tectis-höyrynsulkukalvo.
C. Tectis paisuva nauha min. 100 mm. U= 0,55 W / (m2*K). Paisuva nauha asennetaan ikkunan ympärille ennen ikkunan nostoa 
asennusaukkoon. 
D. Sitko Connect PL -tiivistysteippi: sd-arvo vaihtuva (0,25–25 m). Tiivistysteippi liimataan puhtaaseen, pölyttömään 
ja rasvattomaan karmin sivupintaan ennen ikkunan nostoa asennusaukkoon. Ikkunan noston jälkeen teippi liimataan huolellisesti 
tuulensuojaan. 
E. Diffo PRoof -tuulensuojakangas tai tuulensuojalevy. 
F. Sitko Elastic -tiivistysteippi limittäen Sitko Connect PL -teippiin ja tuulensuojaan. 
G. Tectis paisuva nauha smyygilaudan ja ulkoverhouslaudan väliin. 
•   Vesipelti: Vesipellin näkyvät saumat tiivistetään tiivistysmassalla
 

– Tiivistysteippejä ja -nauhoja on useissa eri mitoissa. Tiivistykseen valitaan sopivimmat riippuen rakenteesta sekä ikkunan ja 
ikkuna-aukon mitoista. 
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IP3 SISÄ
Tiivistyksessä käytetään Sitko Windoor Adaptive -teippiä rakenteen sisä- ja ulkopuolella.
Lämmöneristeenä käytetään Tectis ThermoBand WF -paisuvaa nauhaa. Teipit ja lämmöneristys 
asennetaan ennen ikkunan nostoa asennusaukkoon.

Teipit asennetaan sivujen 14-15 ohjeiden mukaisesti ja lämmöneristys sivujen 15-16 ohjeiden 
mukaisesti. Ikkunan ollessa asennusaukossa teipit käännetään sisäpuolella höyrynsulkuun ja 
ulkopuolella tuulensuojaan kiinni, minkä jälkeen ikkuna voidaan listoittaa.

LISÄERISTETTY
PUURAKENNE
Tiivistys karmin sivulle
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IP3 ULKO
Ulkopuolisena lisätiivistyksenä käytetään 100 mm leveää Sitko Elastic -teippiä vesipellin alla var-
mistamaan rakenteiden vesitiiveys. Tarvittaessa Sitko Elastic -teippiä asennetaan kaksi kaistaa 
toisiinsa limittäen 20 mm leveydeltä. 

Sitko Elastic teippaus ei ole välttämätön, mikäli käytetään tuulensuojakangasta ja ikkunan 
teippaus limitetään sitä vasten.
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LISÄERISTETTY 
PUURAKENNE

IP3-P (1/2)
Lisäkoolattu puurakenne
Tiivistys karmin sivulle
Pystyleikkaus

A. Sitko Windoor -tiivistysteippi: sd-arvo vaihtuva (0,25–60 m). Tiivistysteippi liimataan puhtaaseen, pölyttömään ja rasvattomaan 
karmin sivupintaan ennen ikkunan nostoa asennusaukkoon. Ikkunan noston jälkeen teippi liimataan huolellisesti höyrynsulkuun. 
B. Adaptive-höyryjarru tai Tectis-höyrynsulkukalvo.
C. Tectis paisuva nauha min. 100 mm. U= 0,55 W / (m2*K). Paisuva nauha asennetaan ikkunan ympärille ennen ikkunan nostoa 
asennusaukkoon. 
D. Sitko Windoor -tiivistysteippi: sd-arvo vaihtuva (0,25–60 m). Tiivistysteippi liimataan puhtaaseen, pölyttömään 
ja rasvattomaan karmin sivupintaan ennen ikkunan nostoa asennusaukkoon.  Ikkunan noston jälkeen teippi liimataan huolellisesti 
tuulensuojaan. 
E. Diffo Proof -tuulensuojakangas tai tuulensuojalevy. 
F. Sitko Elastic -tiivistysteippi limittäen Sitko Windoor -teippiin ja tuulensuojaan.  
•   Vesipelti: Vesipellin näkyvät saumat tiivistetään tiivistysmassalla
 

– Tiivistysteippejä ja -nauhoja on useissa eri mitoissa. Tiivistykseen valitaan sopivimmat riippuen rakenteesta sekä ikkunan ja 
ikkuna-aukon mitoista. 
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IP3-V (1/2)
Lisäkoolattu puurakenne
Tiivistys karmin sivulle
Vaakaleikkaus

A. Sitko Windoor -tiivistysteippi: sd-arvo vaihtuva (0,25–60 m). Tiivistysteippi liimataan puhtaaseen, pölyttömään ja rasvattomaan 
karmin sivupintaan ennen ikkunan nostoa asennusaukkoon. Ikkunan noston jälkeen teippi liimataan huolellisesti höyrynsulkuun. 
B. Adaptive-höyryjarru tai Tectis-höyrynsulkukalvo.
C. Tectis paisuva nauha min. 100 mm. U= 0,55 W / (m2*K). Paisuva nauha asennetaan ikkunan ympärille ennen ikkunan nostoa 
asennusaukkoon. 
D. Sitko Windoor -tiivistysteippi: sd-arvo vaihtuva (0,25–60 m). Tiivistysteippi liimataan puhtaaseen, pölyttömään 
ja rasvattomaan karmin sivupintaan ennen ikkunan nostoa asennusaukkoon.  Ikkunan noston jälkeen teippi liimataan huolellisesti 
tuulensuojaan. 
E. Diffo Proof -tuulensuojakangas tai tuulensuojalevy. 
F. Sitko Elastic -tiivistysteippi limittäen Sitko Windoor -teippiin ja tuulensuojaan. 
G. Tectis paisuva nauha smyygilaudan ja ulkoverhouslaudan väliin. 
•   Vesipelti: Vesipellin näkyvät saumat tiivistetään tiivistysmassalla
 

– Tiivistysteippejä ja -nauhoja on useissa eri mitoissa. Tiivistykseen valitaan sopivimmat riippuen rakenteesta sekä ikkunan ja 
ikkuna-aukon mitoista. 
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IP4 SISÄ
Tiivistyksessä käytetään Sitko Connect PL -teippiä rakenteen sisä- ja ulkopuolella. Lämmön-
eristeenä käytetään Tectis ThermoBand WF -paisuvaa nauhaa. Lämmöneristys asennetaan ennen 
ikkunan nostoa asennusaukkoon. Teipit asennetaan karmin päälle ikkunan ollessa asennettuna. 

Teipit asennetaan sivujen 18-19 ohjeiden mukaisesti ja lämmöneristys sivujen 15-16 ohjeiden 
mukaisesti. Teipit liimataan karmiin sekä sisäpuolella höyrynsulkuun ja ulkopuolella tuulensuo-
jaan kiinni, minkä jälkeen ikkuna voidaan listoittaa. 

LISÄERISTETTY
PUURAKENNE
Tiivistys karmin ulkopintaan
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IP4 ULKO
Ulkopuolisena lisätiivistyksenä käytetään 100 mm leveää Sitko Elastic -teippiä vesipellin alla
varmistamaan rakenteiden vesitiiveys. Tarvittaessa Sitko Elastic -teippiä asennetaan kaksi
kaistaa toisiinsa limittäen 20 mm leveydeltä. 

Sitko Elastic teippaus ei ole välttämätön, mikäli käytetään tuulensuojakangasta ja ikkunan 
teippaus limitetään sitä vasten.



A. Sitko Connect PL -tiivistysteippi: sd-arvo vaihtuva (0,25–25 m). Tiivistysteippi liimataan puhtaaseen, pölyttömään ja rasvattomaan 
karmin sivupintaan ennen ikkunan nostoa asennusaukkoon. Ikkunan noston jälkeen teippi liimataan huolellisesti höyrynsulkuun. 
B. Adaptive-höyryjarru tai Tectis-höyrynsulkukalvo.
C. Tectis paisuva nauha min. 100 mm. U= 0,55 W / (m2*K). Paisuva nauha asennetaan ikkunan ympärille ennen ikkunan nostoa 
asennusaukkoon. 
D. Sitko Connect PL -tiivistysteippi: sd-arvo vaihtuva (0,25–25 m). Tiivistysteippi liimataan puhtaaseen, pölyttömään 
ja rasvattomaan karmin sivupintaan ennen ikkunan nostoa asennusaukkoon.  Ikkunan noston jälkeen teippi liimataan huolellisesti 
tuulensuojaan. 
E. Diffo Proof -tuulensuojakangas tai tuulensuojalevy. 
F. Sitko Elastic -tiivistysteippi limittäen Sitko Connect PL -teippiin ja tuulensuojaan.  
•   Vesipelti: Vesipellin näkyvät saumat tiivistetään tiivistysmassalla
 

– Tiivistysteippejä ja -nauhoja on useissa eri mitoissa. Tiivistykseen valitaan sopivimmat riippuen rakenteesta sekä ikkunan ja 
ikkuna-aukon mitoista. 
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IP4-P (1/2)
Lisäkoolattu puurakenne
Tiivistys karmin päälle
Pystyleikkaus

LISÄERISTETTY 
PUURAKENNE



A. Sitko Connect PL -tiivistysteippi: sd-arvo vaihtuva (0,25–25 m). Tiivistysteippi liimataan puhtaaseen, pölyttömään ja rasvattomaan 
karmin sivupintaan ennen ikkunan nostoa asennusaukkoon. Ikkunan noston jälkeen teippi liimataan huolellisesti höyrynsulkuun. 
B. Adaptive-höyryjarru tai Tectis-höyrynsulkukalvo.
C. Tectis paisuva nauha min. 100 mm. U= 0,55 W / (m2*K). Paisuva nauha asennetaan ikkunan ympärille ennen ikkunan nostoa 
asennusaukkoon. 
D. Sitko Connect PL -tiivistysteippi: sd-arvo vaihtuva (0,25–25 m). Tiivistysteippi liimataan puhtaaseen, pölyttömään 
ja rasvattomaan karmin sivupintaan ennen ikkunan nostoa asennusaukkoon. Ikkunan noston jälkeen teippi liimataan huolellisesti 
tuulensuojaan. 
E. Diffo Proof -tuulensuojakangas tai tuulensuojalevy. 
F. Sitko Elastic -tiivistysteippi limittäen Sitko Connect PL -teippiin ja tuulensuojaan. 
G. Tectis paisuva nauha smyygilaudan ja ulkoverhouslaudan väliin. 
•   Vesipelti: Vesipellin näkyvät saumat tiivistetään tiivistysmassalla
 

– Tiivistysteippejä ja -nauhoja on useissa eri mitoissa. Tiivistykseen valitaan sopivimmat riippuen rakenteesta sekä ikkunan ja 
ikkuna-aukon mitoista. 
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IP4-V (1/2)
Lisäkoolattu puurakenne
Tiivistys karmin päälle
Vaakaleikkaus
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LISÄERISTETTY
PUURAKENNE
Tiivistys karmin sivulle

IP5 SISÄ
Tiivistyksessä käytetään Sitko Windoor Adaptive -teippiä rakenteen sisä- ja ulkopuolella.
Lämmöneristeenä käytetään Tectis ThermoBand WF -paisuvaa nauhaa. Teipit ja lämmöneristys 
asennetaan ennen ikkunan nostoa asennusaukkoon.

Teipit asennetaan sivujen 14-15 ohjeiden mukaisesti ja lämmöneristys sivujen 15-16 ohjeiden 
mukaisesti. Ikkunan ollessa asennusaukossa teipit käännetään sisäpuolella höyrynsulkuun ja 
ulkopuolella tuulensuojaan kiinni, minkä jälkeen ikkuna voidaan listoittaa. 
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IP5 ULKO
Ulkopuolisena lisätiivistyksenä käytetään 100 mm leveää Sitko Elastic -teippiä vesipellin alla
varmistamaan rakenteiden vesitiiveys. Tarvittaessa Sitko Elastic -teippiä asennetaan kaksi
kaistaa toisiinsa limittäen 20 mm leveydeltä. 

Ulkoverhouksen ja ikkunan ympärille tulevien laudoitusten välit tiivistetään pysty- ja
vaakasuunnassa Tectis Iso-Bloco 600 -paisuvalla nauhalla. Tiivistys estää sadeveden pääsyn
ulkoverhouksen väleistä rakenteisiin. 
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IP5-P (1/2)
Lisäkoolattu puurakenne
Tiivistys karmin sivulle
Pystyleikkaus

LISÄERISTETTY 
PUURAKENNE

A. Sitko Windoor -tiivistysteippi: sd-arvo vaihtuva (0,25–60 m). Tiivistysteippi liimataan puhtaaseen, pölyttömään ja rasvattomaan 
karmin sivupintaan ennen ikkunan nostoa asennusaukkoon. Ikkunan noston jälkeen teippi liimataan huolellisesti höyrynsulkuun. 
B. Adaptive-höyryjarru tai Tectis-höyrynsulkukalvo.
C. Tectis paisuva nauha min. 100 mm. U= 0,55 W / (m2*K). Paisuva nauha asennetaan ikkunan ympärille ennen ikkunan nostoa 
asennusaukkoon. 
D. Sitko Windoor -tiivistysteippi: sd-arvo vaihtuva (0,25–60 m). Tiivistysteippi liimataan puhtaaseen, pölyttömään 
ja rasvattomaan karmin sivupintaan ennen ikkunan nostoa asennusaukkoon.  Ikkunan noston jälkeen teippi liimataan huolellisesti 
tuulensuojaan. 
E. Diffo Proof -tuulensuojakangas tai tuulensuojalevy. 
F. Sitko Elastic -tiivistysteippi limittäen Sitko Windoor -teippiin ja tuulensuojaan. 
G. Tectis paisuva nauha smyygilaudan ja ulkoverhouslaudan väliin. 
•   Vesipelti: Vesipellin näkyvät saumat tiivistetään tiivistysmassalla
 

– Tiivistysteippejä ja -nauhoja on useissa eri mitoissa. Tiivistykseen valitaan sopivimmat riippuen rakenteesta sekä ikkunan ja 
ikkuna-aukon mitoista. 
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IP5-V (1/2)
Lisäkoolattu puurakenne
Tiivistys karmin sivulle
Vaakaleikkaus

41

A. Sitko Windoor -tiivistysteippi: sd-arvo vaihtuva (0,25–60 m). Tiivistysteippi liimataan puhtaaseen, pölyttömään ja rasvattomaan 
karmin sivupintaan ennen ikkunan nostoa asennusaukkoon. Ikkunan noston jälkeen teippi liimataan huolellisesti höyrynsulkuun. 
B. Adaptive-höyryjarru tai Tectis-höyrynsulkukalvo.
C. Tectis paisuva nauha min. 100 mm. U= 0,55 W / (m2*K). Paisuva nauha asennetaan ikkunan ympärille ennen ikkunan nostoa 
asennusaukkoon. 
D. Sitko Windoor -tiivistysteippi: sd-arvo vaihtuva (0,25–60 m). Tiivistysteippi liimataan puhtaaseen, pölyttömään 
ja rasvattomaan karmin sivupintaan ennen ikkunan nostoa asennusaukkoon.  Ikkunan noston jälkeen teippi liimataan huolellisesti 
tuulensuojaan. 
E. Diffo Proof -tuulensuojakangas tai tuulensuojalevy. 
F. Sitko Elastic -tiivistysteippi limittäen Sitko Windoor -teippiin ja tuulensuojaan. 
G. Tectis paisuva nauha smyygilaudan ja ulkoverhouslaudan väliin. 
•   Vesipelti: Vesipellin näkyvät saumat tiivistetään tiivistysmassalla
 

– Tiivistysteippejä ja -nauhoja on useissa eri mitoissa. Tiivistykseen valitaan sopivimmat riippuen rakenteesta sekä ikkunan ja 
ikkuna-aukon mitoista. 



Yksityiskohtaiset tiivistysdetaljit esitetään kutakin 
detaljia kohden kahdella aukeamalla. Ensimmäise-
nä 3D-havainnekuvat sisä- ja ulkopuolelta kuvat-
tuna, jonka jälkeen seuraavalla aukeamalla detalji-
piirrokset pysty- ja vaakaleikkauksena. 

ThermoBand WF -lämmöneriste asennetaan 
ikkunan karmiin aina ennen asennusaukkoon 
nostamista. Tiivistysteippaus voidaan tehdä kar-
min sivulle tai vaihtoehtoisesti ikkunan jo ollessa 
asennusaukossa karmin ulkopintaan. Huokoisille 
alustoille, kuten harkko, suositellaan pintojen 
pohjustamista Sitko Primerilla parhaan tartunnan 
varmistamiseksi.

Sivuilla 44-47 detaljissa IK1 kuvataan eristehark-
korakennetta, jossa tiivistysteippaus toteutetaan 
karmin sivulle Sitko Connect PL -teipillä.

Sivuilla 48-51 detaljissa IK2 kuvataan tiivistysteip-
pauksen toteutuksesta karmin ulkopintaan, jossa 
tiivistysteippaus toteutetaan karmin sivulle Sitko 
Connect PL -teipillä.
 
Sivuilla 52-55 detaljissa IS1 kuvataan tiivistyksen 
tekemistä siporex-harkkoon ja tiivistysteippauksen 
tekemistä karmin sivulle Sitko Connect PL -teipillä.

HARKKORAKENNE

42



4343

Harkkorakentamisessa on olemassa 
monenlaisia harkkoja, kuten esimerkiksi 
eristeharkot, jossa lämmöneriste on 
valmiiksi harkkokerroksen välissä. 
Oppaassa on keskitytty eriste- ja siporex- 
harkkoihin, mutta periaatteita voidaan 
soveltaa kaikkeen harkkorakentamiseen. 
Kaikissa detaljeissa on teippaukset to-
teutettu Sitko Connec PL -teipillä, jonka 
päälle voidaan levittää tasoitekerros. 



ERISTEHARKKORAKENNE 
Tiivistys karmin sivulle
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IK1 SISÄ
Tiivistyksessä käytetään Sitko Connect PL -teippiä rakenteen sisä- ja ulkopuolella. Lämmön-
eristeenä käytetään Tectis ThermoBand WF -paisuvaa nauhaa. Teipit ja lämmöneristys
asennetaan ennen ikkunan nostoa asennusaukkoon.

Teipit asennetaan sivujen 14-15 ohjeiden mukaisesti ja lämmöneristys sivujen 15-16 ohjeiden 
mukaisesti. Ikkunan ollessa asennusaukossa teipit käännetään sisä- ja ulkopuolella harkkoon 
kiinni, minkä jälkeen teippien päälle voidaan levittää tasoite. 

Huom! Kivipinnoilla tulee tarvittaessa käyttää Sitko Primeria teippien tartunnan varmistamiseksi.
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IK1 ULKO
Ulkopuolisena lisätiivistyksenä käytetään 100 mm leveää Sitko Elastic -teippiä vesipellin alla
varmistamaan rakenteiden vesitiiveys. Tarvittaessa Sitko Elastic -teippiä asennetaan kaksi
kaistaa toisiinsa limittäen 20 mm leveydeltä. 



IK1-P (1/2)
Eristeharkkorakenne
Tiivistys karmin sivulle
Pystyleikkaus

ERISTEHARKKORAKENNE
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A. Sitko Connect PL -tiivistysteippi: sd-arvo vaihtuva (0,25–25 m). Tiivistysteippi liimataan puhtaaseen, pölyttömään ja rasvattomaan 
karmin sivupintaan ennen ikkunan nostoa asennusaukkoon. Tämän jälkeen teippi liimataan huolellisesti puhtaalle alustalle, minkä 
jälkeen levitetään tasoite. 
B. Tectis paisuva nauha min. 100 mm. U= 0,55 W / (m2*K). Paisuva nauha asennetaan ikkunan ympärille ennen ikkunan nostoa 
asennusaukkoon. 
C. Sitko Connect PL -tiivistysteippi: sd-arvo vaihtuva (0,25–25 m). Tiivistysteippi liimataan puhtaaseen, pölyttömään 
ja rasvattomaan karmin sivupintaan ennen ikkunan nostoa asennusaukkoon.  Ikkunan noston jälkeen teippi liimataan 
huolellisesti alustaan. 
D. Sitko Elastic -tiivistysteippi limittäen Sitko Connect PL -teippiin.  
•   Vesipelti: Vesipellin näkyvät saumat tiivistetään tiivistysmassalla
 

– Tiivistysteippejä ja -nauhoja on useissa eri mitoissa. Tiivistykseen valitaan sopivimmat riippuen rakenteesta sekä ikkunan ja 
ikkuna-aukon mitoista. 



IK1-V (1/2)
Eristeharkkorakenne
Tiivistys karmin sivulle
Vaakaleikkaus
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A. Sitko Connect PL -tiivistysteippi: sd-arvo vaihtuva (0,25–25 m). Tiivistysteippi liimataan puhtaaseen, pölyttömään ja rasvattomaan 
karmin sivupintaan ennen ikkunan nostoa asennusaukkoon. Tämän jälkeen teippi liimataan huolellisesti puhtaaseen betoniin, minkä 
jälkeen levitetään tasoite. 
B. Tectis paisuva nauha min. 100 mm. U= 0,55 W / (m2*K). Paisuva nauha asennetaan ikkunan ympärille ennen ikkunan nostoa 
asennusaukkoon. 
C. Sitko Connect PL -tiivistysteippi: sd-arvo vaihtuva (0,25–25 m). Tiivistysteippi liimataan puhtaaseen, pölyttömään 
ja rasvattomaan karmin sivupintaan ennen ikkunan nostoa asennusaukkoon.  Ikkunan noston jälkeen teippi liimataan 
huolellisesti alustaan.  
•   Vesipelti: Vesipellin näkyvät saumat tiivistetään tiivistysmassalla
 

– Tiivistysteippejä ja -nauhoja on useissa eri mitoissa. Tiivistykseen valitaan sopivimmat riippuen rakenteesta sekä ikkunan ja 
ikkuna-aukon mitoista. 



IK2 SISÄ
Tiivistyksessä käytetään Sitko Connect PL -teippiä rakenteen sisä- ja ulkopuolella. Lämmön-
eristeenä käytetään Tectis ThermoBand WF -paisuvaa nauhaa. Lämmöneristys asennetaan ennen 
ikkunan nostoa asennusaukkoon. Teipit asennetaan karmin päälle ikkunan ollessa asennettuna. 

Teipit asennetaan sivujen 18-19 ohjeiden mukaisesti ja lämmöneristys sivujen 15-16 ohjeiden 
mukaisesti. Teipit liimataan karmiin ja käännetään harkon pintaan, minkä jälkeen teippien päälle 
voidaan levittää tasoite. 

Huom! Kivipinnoilla tulee tarvittaessa käyttää Sitko Primeria teippien tartunnan varmistamiseksi.

ERISTEHARKKORAKENNE 
Tiivistys karmin ulkopintaan
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IK2 ULKO
Ulkopuolisena lisätiivistyksenä käytetään 100 mm leveää Sitko Elastic -teippiä vesipellin alla
varmistamaan rakenteiden vesitiiveys. Tarvittaessa Sitko Elastic -teippiä asennetaan kaksi
kaistaa toisiinsa limittäen 20 mm leveydeltä. 
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IK2-P (1/2)
Eristeharkkorakenne
Tiivistys karmin päälle
Pystyleikkaus

ERISTEHARKKORAKENNE

50

A. Sitko Connect PL -tiivistysteippi: sd-arvo vaihtuva (0,25 - 25 m). Tiivistysteippi liimataan puhtaasen, pölyttömään ja rasvattomaan 
karmin pystypintaan ikkunan jo ollessa asennusaukossa. Tämän jälkeen teippi liimataan huolellisesti puhtaalle alustalle, minkä jälkeen 
levitetään tasoite.
B. Tectis paisuva nauha min. 100 mm. U= 0,55 W / (m2*K). Paisuva nauha asennetaan ikkunan ympärille ennen ikkunan nostoa 
asennusaukkoon. 
C. Sitko Connect PL -tiivistysteippi: sd-arvo vaihtuva (0,25–25 m). Tiivistysteippi liimataan puhtaaseen, pölyttömään 
ja rasvattomaan karmin pystypintaan ikkunan jo ollessa asennusaukossa. Ikkunan noston jälkeen teippi liimataan 
huolellisesti alustaan. 
D. Sitko Elastic -tiivistysteippi limittäen Sitko Connect PL -teippiin.  
•   Vesipelti: Vesipellin näkyvät saumat tiivistetään tiivistysmassalla
 

– Tiivistysteippejä ja -nauhoja on useissa eri mitoissa. Tiivistykseen valitaan sopivimmat riippuen rakenteesta sekä ikkunan ja 
ikkuna-aukon mitoista. 



IK2-V (1/2)
Eristeharkkorakenne
Tiivistys karmin päälle
Vaakaleikkaus
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A. Sitko Connect PL -tiivistysteippi: sd-arvo vaihtuva (0,25–25 m). Tiivistysteippi liimataan puhtaaseen, pölyttömään ja rasvattomaan 
karmin sivupintaan ennen ikkunan nostoa asennusaukkoon. Tämän jälkeen teippi liimataan huolellisesti puhtaaseen betoniin, minkä 
jälkeen levitetään tasoite.
B. Tectis paisuva nauha min. 100 mm. U= 0,55 W / (m2*K). Paisuva nauha asennetaan ikkunan ympärille ennen ikkunan nostoa 
asennusaukkoon. 
C. Sitko Connect PL -tiivistysteippi: sd-arvo vaihtuva (0,25–25 m). Tiivistysteippi liimataan puhtaaseen, pölyttömään 
ja rasvattomaan karmin sivupintaan ennen ikkunan nostoa asennusaukkoon.  Ikkunan noston jälkeen teippi liimataan 
huolellisesti alustaan.  
•   Vesipelti: Vesipellin näkyvät saumat tiivistetään tiivistysmassalla
 

– Tiivistysteippejä ja -nauhoja on useissa eri mitoissa. Tiivistykseen valitaan sopivimmat riippuen rakenteesta sekä ikkunan ja 
ikkuna-aukon mitoista. 



SIPOREX-RAKENNE
Tiivistys karmin sivulle

IS1 SISÄ
Tiivistyksessä käytetään Sitko Connect PL -teippiä rakenteen sisä- ja ulkopuolella. Lämmöneris-
teenä käytetään Tectis ThermoBand WF -paisuvaa nauhaa. Teipit ja lämmöneristys asennetaan 
ennen ikkunan nostoa asennusaukkoon.

Teipit asennetaan sivujen 14-15 ohjeiden mukaisesti ja lämmöneristys sivujen 15-16 ohjeiden 
mukaisesti. Ikkunan ollessa asennusaukossa teipit käännetään sisä- ja ulkopuolella harkkoon 
kiinni, minkä jälkeen teippien päälle voidaan levittää tasoite. 

Huom! Kivipinnoilla tulee tarvittaessa käyttää Sitko Primeria teippien tartunnan varmistamiseksi.
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IS1 ULKO
Ulkopuolisena lisätiivistyksenä voidaan tarvittaessa käyttää 100 mm leveää Sitko Elastic -teippiä 
vesipellin alla varmistamaan rakenteiden vesitiiveys. Tarvittaessa Sitko Elastic -teippiä asenne-
taan kaksi kaistaa toisiinsa limittäen 20 mm leveydeltä. 
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SIPOREX-RAKENNE

IS1-P (1/2)
Siporexharkkorakenne
Tiivistys karmin sivulle
Pystyleikkaus

A. Sitko Connect PL -tiivistysteippi: sd-arvo vaihtuva (0,25–25 m). Tiivistysteippi liimataan puhtaaseen, pölyttömään ja rasvattomaan 
karmin sivupintaan ennen ikkunan nostoa asennusaukkoon tai jälkikäteen pinta-asennettuna. Tämän jälkeen teippi liimataan huolel-
lisesti puhtaalle alustalle, minkä jälkeen levitetään tasoite. 
B. Tectis paisuva nauha min. 100 mm. U= 0,55 W / (m2*K). Paisuva nauha asennetaan ikkunan ympärille ennen ikkunan nostoa 
asennusaukkoon. 
C. Sitko Connect PL -tiivistysteippi: sd-arvo vaihtuva (0,25–25 m). Tiivistysteippi liimataan puhtaaseen, pölyttömään 
ja rasvattomaan karmin sivupintaan ennen ikkunan nostoa asennusaukkoon tai jälkikäteen pinta-asennettuna.  Ikkunan noston 
jälkeen teippi liimataan huolellisesti puhtaalle alustalle, jonka päälle tasoite.  
•   Vesipelti: Vesipellin näkyvät saumat tiivistetään tiivistysmassalla
 

– Tiivistysteippejä ja -nauhoja on useissa eri mitoissa. Tiivistykseen valitaan sopivimmat riippuen rakenteesta sekä ikkunan ja 
ikkuna-aukon mitoista. 
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IS1-V (1/2)
Siporexharkkorakenne
Tiivistys karmin sivulle
Vaakaleikkaus

A. Sitko Connect PL -tiivistysteippi: sd-arvo vaihtuva (0,25–25 m). Tiivistysteippi liimataan puhtaaseen, pölyttömään ja rasvattomaan 
karmin sivupintaan ennen ikkunan nostoa asennusaukkoon tai jälkikäteen pinta-asennettuna. Tämän jälkeen teippi liimataan huolel-
lisesti puhtaalle alustalle, minkä jälkeen levitetään tasoite. 
B. Tectis paisuva nauha min. 100 mm. U= 0,55 W / (m2*K). Paisuva nauha asennetaan ikkunan ympärille ennen ikkunan nostoa 
asennusaukkoon. 
C. Sitko Connect PL -tiivistysteippi: sd-arvo vaihtuva (0,25–25 m). Tiivistysteippi liimataan puhtaaseen, pölyttömään 
ja rasvattomaan karmin sivupintaan ennen ikkunan nostoa asennusaukkoon tai jälkikäteen pinta-asennettuna.  Ikkunan noston 
jälkeen teippi liimataan huolellisesti puhtaalle alustalle, jonka päälle tasoite.  
•   Vesipelti: Vesipellin näkyvät saumat tiivistetään tiivistysmassalla
 

– Tiivistysteippejä ja -nauhoja on useissa eri mitoissa. Tiivistykseen valitaan sopivimmat riippuen rakenteesta sekä ikkunan ja 
ikkuna-aukon mitoista. 
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CLT RAKENNE

Yksityiskohtaiset tiivistysdetaljit esitetään kutakin 
detaljia kohden kahdella aukeamalla. Ensimmäise-
nä 3D-havainnekuvat sisä- ja ulkopuolelta kuvat-
tuna, jonka jälkeen seuraavalla aukeamalla detalji-
piirrokset pysty- ja vaakaleikkauksena. 

ThermoBand WF -lämmöneriste asennetaan 
ikkunan karmiin aina ennen asennusaukkoon 
nostamista. Tiivistysteippaus voidaan tehdä kar-
min sivulle tai vaihtoehtoisesti ikkunan jo ollessa 
asennusaukossa karmin ulkopintaan.  

Sivuilla 58-61 detaljissa IC1 kuvataan CLT-raken-
netta, ilman lisälämmöneristettä. Tiivistysteippaus 
toteutetaan karmin sivulle Sitko Windoor- tai Sitko 
Connect PL -teippiä käyttäen. 

Sivuilla 62-65 detaljissa IC2 kuvataan tiivistys-
teippauksen toteutuksesta karmin ulkopintaan 
lisäeristettyyn CLT-rakenteeseen. Tiivistysteippaus 
toteutetaan karmin sivulle Sitko Windoor- tai Sitko 
Connect PL -teippiä käyttäen.
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CLT-rakenne, eli cross laminated timber 
on verrattain uusi mutta nopeasti 
suosiotaan kasvattava rakennusmate- 
riaali. CLT-rakenteet ovat erityisen 
mittatarkkoja, kestäviä, ekologisia, 
hyvin lämpöä ja ääntä eristäviä. 
Tiivistyksen detaljeissa voidaan 
soveltaa myös puurakenteiden 
detaljikuvia. 



CLT RAKENNE
Tiivistys karmin sivulle

IC1 SISÄ
Tiivistyksessä käytetään Sitko Connect PL- tai Sitko Windoor -teippiä rakenteen sisä- ja ulkopuo-
lella. Lämmöneristeenä käytetään Tectis ThermoBand WF -paisuvaa nauhaa. Teipit ja lämmöneris-
tys asennetaan ennen ikkunan nostoa asennusaukkoon.

Teipit asennetaan sivujen 14-15 ohjeiden mukaisesti ja lämmöneristys sivujen 15-16 ohjeiden 
mukaisesti. Ikkunan ollessa asennusaukossa teipit käännetään sisäpuolella kiinni CLT-runkoon ja 
ulkopuolella tuulensuojaan, minkä jälkeen ikkuna voidaan listoittaa.
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IC1 ULKO
Ulkopuolisena lisätiivistyksenä käytetään tarvittaessa 100 mm leveää Sitko Elastic -teippiä vesi-
pellin alla varmistamaan rakenteiden vesitiiveys. Tarvittaessa Sitko Elastic -teippiä asennetaan 
kaksi kaistaa toisiinsa limittäen 20 mm leveydeltä. 
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CLT RAKENNE

A. Sitko Windoor -tiivistysteippi: sd-arvo vaihtuva (0,25–60 m). Tiivistysteippi liimataan puhtaaseen, pölyttömään ja rasvattomaan 
karmin sivupintaan ennen ikkunan nostoa asennusaukkoon. Ikkunan noston jälkeen teippi liimataan huolellisesti alustaan. 
B. Tectis paisuva nauha min. 100 mm. U= 0,55 W / (m2*K). Paisuva nauha asennetaan ikkunan ympärille ennen ikkunan nostoa 
asennusaukkoon. 
C. Sitko Windoor -tiivistysteippi: sd-arvo vaihtuva (0,25–60 m). Tiivistysteippi liimataan puhtaaseen, pölyttömään 
ja rasvattomaan karmin sivupintaan ennen ikkunan nostoa asennusaukkoon.  Ikkunan noston jälkeen teippi liimataan huolellisesti 
tuulensuojaan. 
D. Diffo Proof -tuulensuojakangas tai tuulensuojalevy. 
E. Sitko Elastic -tiivistysteippi limittäen Sitko Windoor -teippiin ja tuulensuojaan.  
•   Vesipelti: Vesipellin näkyvät saumat tiivistetään tiivistysmassalla
 

– Tiivistysteippejä ja -nauhoja on useissa eri mitoissa. Tiivistykseen valitaan sopivimmat riippuen rakenteesta sekä ikkunan ja 
ikkuna-aukon mitoista. 
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IC1-P (1/2)
CLT Umpipuurakenne
Tiivistys karmin sivulle
Pystyleikkaus



A. Sitko Windoor -tiivistysteippi: sd-arvo vaihtuva (0,25–60 m). Tiivistysteippi liimataan puhtaaseen, pölyttömään ja rasvattomaan 
karmin sivupintaan ennen ikkunan nostoa asennusaukkoon. Ikkunan noston jälkeen teippi liimataan huolellisesti alustaan. 
B. Tectis paisuva nauha min. 100 mm. U= 0,55 W / (m2*K). Paisuva nauha asennetaan ikkunan ympärille ennen ikkunan nostoa  
asennusaukkoon. 
C. Sitko Windoor -tiivistysteippi: sd-arvo vaihtuva (0,25–60 m). Tiivistysteippi liimataan puhtaaseen, pölyttömään 
ja rasvattomaan karmin sivupintaan ennen ikkunan nostoa asennusaukkoon.  Ikkunan noston jälkeen teippi liimataan huolellisesti 
tuulensuojaan. 
D. Diffo Proof -tuulensuojakangas. 
E. Tectis paisuva nauha smyygilaudan ja ulkoverhouslaudan väliin. 
•   Vesipelti: Vesipellin näkyvät saumat tiivistetään tiivistysmassalla
 

– Tiivistysteippejä ja -nauhoja on useissa eri mitoissa. Tiivistykseen valitaan sopivimmat riippuen rakenteesta sekä ikkunan ja 
ikkuna-aukon mitoista. 
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IC1-V (1/2)
CLT Umpipuurakenne
Tiivistys karmin sivulle
Vaakaleikkaus
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LISÄERISTETTY CLT RAKENNE
Tiivistys karmin sivulle

IC2 SISÄ
Tiivistyksessä käytetään Sitko Connect PL- tai Sitko Windoor -teippiä rakenteen sisä- ja ulkopuo-
lella. Lämmöneristeenä käytetään Tectis ThermoBand WF -paisuvaa nauhaa. Teipit ja lämmöneris-
tys asennetaan ennen ikkunan nostoa asennusaukkoon.

Teipit asennetaan sivujen 14-15 ohjeiden mukaisesti ja lämmöneristys sivujen 15-16 ohjeiden 
mukaisesti. Ikkunan ollessa asennusaukossa teipit käännetään sisäpuolella kiinni CLT-runkoon ja 
ulkopuolella tuulensuojaan, minkä jälkeen ikkuna voidaan listoittaa.
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IC2 ULKO
Ulkopuolisena lisätiivistyksenä käytetään tarvittaessa 100 mm leveää Sitko Elastic -teippiä vesi-
pellin alla varmistamaan rakenteiden vesitiiveys. Tarvittaessa Sitko Elastic -teippiä asennetaan 
kaksi kaistaa toisiinsa limittäen 20 mm leveydeltä. 
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LISÄERISTETTY CLT 
RAKENNE

64

IC2-P (1/2)
CLT Lisäeristetty
Tiivistys karmin sivulle
Pystyleikkaus

A. Sitko Windoor -tiivistysteippi: sd-arvo vaihtuva (0,25–60 m). Tiivistysteippi liimataan puhtaaseen, pölyttömään ja rasvattomaan 
karmin sivupintaan ennen ikkunan nostoa asennusaukkoon. Ikkunan noston jälkeen teippi liimataan huolellisesti alustaan. 
B. Tectis paisuva nauha min. 100 mm. U= 0,55 W / (m2*K). Paisuva nauha asennetaan ikkunan ympärille ennen ikkunan nostoa 
asennusaukkoon. 
C. Sitko Windoor -tiivistysteippi: sd-arvo vaihtuva (0,25–60 m). Tiivistysteippi liimataan puhtaaseen, pölyttömään 
ja rasvattomaan karmin sivupintaan ennen ikkunan nostoa asennusaukkoon.  Ikkunan noston jälkeen teippi liimataan huolellisesti 
tuulensuojaan. 
D. Diffo Proof -tuulensuojakangas. 
E. Sitko Elastic -tiivistysteippi limittäen Sitko Windoor -teippiin ja tuulensuojaan.  
•   Vesipelti: Vesipellin näkyvät saumat tiivistetään tiivistysmassalla
 

– Tiivistysteippejä ja -nauhoja on useissa eri mitoissa. Tiivistykseen valitaan sopivimmat riippuen rakenteesta sekä ikkunan ja 
ikkuna-aukon mitoista. 
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IC2-V (1/2)
CLT Lisäeristetty
Tiivistys karmin sivulle
Vaakaleikkaus
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A. Sitko Windoor -tiivistysteippi: sd-arvo vaihtuva (0,25–60 m). Tiivistysteippi liimataan puhtaaseen, pölyttömään ja rasvattomaan 
karmin sivupintaan ennen ikkunan nostoa asennusaukkoon. Ikkunan noston jälkeen teippi liimataan huolellisesti alustaan. 
B. Tectis paisuva nauha min. 100 mm. U= 0,55 W / (m2*K). Paisuva nauha asennetaan ikkunan ympärille ennen ikkunan nostoa 
asennusaukkoon. 
C. Sitko Windoor-tiivistysteippi: sd-arvo vaihtuva (0,25–60 m). Tiivistysteippi liimataan puhtaaseen, pölyttömään 
ja rasvattomaan karmin sivupintaan ennen ikkunan nostoa asennusaukkoon.  Ikkunan noston jälkeen teippi liimataan huolellisesti 
tuulensuojaan. 
D. Diffo Proof -tuulensuojakangas. 
E. Tectis paisuva nauha smyygilaudan ja ulkoverhouslaudan väliin. 
•   Vesipelti: Vesipellin näkyvät saumat tiivistetään tiivistysmassalla
 

– Tiivistysteippejä ja -nauhoja on useissa eri mitoissa. Tiivistykseen valitaan sopivimmat riippuen rakenteesta sekä ikkunan ja 
ikkuna-aukon mitoista. 



6666

Hirsirakentamisella on pitkät perinteet Suomessa. 
Hirsirakenteiden tiivistys poikkeaa muusta puura-
kentamisesta lähinnä painumavarallisten rakentei-
den osalta. Painumattoman hirren ikkunatiivistys 
toteutetaan pääosin samalla tavalla kuin puurunkois-
ten rakenteiden ikkunat. Painumavarallisissa hirsi-
taloissa tulee ottaa huomioon suuremmat rakentei-
den ja materiaalien liikkeestä johtuvat elämisvarat. 
Painumavaralliselle hirsirakenteelle on sivuilla 84-85 
tarkentavia lisätiivistysohjeita ja karalankun tiivistys 
sivuilla 86-87.

Sivuilla 68-71 detaljissa IH1 kuvataan painumatonta 
hirsirakennetta, jossa tiivistysteippaus toteutetaan 
karmin sivulle Sitko Windoor- tai Sitko Connect PL 
-teippiä käyttäen. 

Sivuilla 72-75 detaljissa IH2 kuvataan painumatonta 
hirsirakennetta, jossa tiivistysteippaus toteutetaan 
karmin ulkopintaan Sitko Connect PL -teippiä
käyttäen. 

Sivuilla 76-79 detaljissa IH3 kuvataan painumavaral-
lista hirsirakennetta, jossa tiivistysteippaus toteute-
taan karmin sivulle Sitko Windoor- tai Sitko Connect 
PL -teippiä käyttäen.

Sivuilla 80-83 detaljissa IH4 kuvataan painumavaral-
lista hirsirakennetta, jossa tiivistysteippaus toteute-
taan karmin ulkopintaan Sitko Connect PL -teippiä 
käyttäen. 

HIRSIRAKENNE
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Yksityiskohtaiset tiivistysdetaljit esitetään 
kutakin detaljia kohden kahdella aukea-
malla. Ensimmäisenä 3D-havainnekuvat 
sisä- ja ulkopuolelta kuvattuna, jonka 
jälkeen seuraavalla aukeamalla detaljipiir-
rokset pysty- ja vaakaleikkauksena. 

ThermoBand WF -lämmöneriste asenne-
taan ikkunan karmiin aina ennen asen-
nusaukkoon nostamista. Tiivistysteippaus 
voidaan tehdä karmin sivulle tai vaihtoeh-
toisesti ikkunan jo ollessa asennusaukossa 
karmin ulkopintaan.  
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PAINUMATON HIRSIRAKENNE
Tiivistys karmin sivulle

IH1 SISÄ
Tiivistyksessä käytetään Sitko Connect PL- tai Sitko Windoor -teippiä rakenteen sisä- ja ulkopuo-
lella. Lämmöneristeenä käytetään Tectis ThermoBand WF -paisuvaa nauhaa. Teipit ja lämmön-
eristys asennetaan ennen ikkunan nostoa asennusaukkoon.

Teipit asennetaan sivujen 14-15 ohjeiden mukaisesti ja lämmöneristys sivujen 15-16 ohjeiden 
mukaisesti. Ikkunan ollessa asennusaukossa teipit käännetään sisäpuolella kiinni CLT-runkoon ja 
ulkopuolella tuulensuojaan, minkä jälkeen ikkuna voidaan listoittaa.
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IH1 ULKO
Ulkopuolisena lisätiivistyksenä käytetään 100 mm leveää Sitko Elastic -teippiä vesipellin alla
varmistamaan rakenteiden vesitiiveys. Tarvittaessa Sitko Elastic -teippiä asennetaan kaksi
kaistaa toisiinsa limittäen 20 mm leveydeltä. 
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PAINUMATON 
HIRSIRAKENNE
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IH1-P (1/2)
Hirsirakenne, painumaton
Tiivistys karmin sivulle
Pystyleikkaus

A. Sitko Windoor- tai Sitko Connect PL -tiivistysteippi: sd-arvo vaihtuva (0,25-60 m / 0,25-25 m). Tiivistysteippi liimataan puhtaa-
seen, pölyttömään ja rasvattomaan karmin sivupintaan ennen ikkunan nostoa asennusaukkoon. Ikkunan noston jälkeen teippi
liimataan huolellisesti alustaan. 
B. Tectis paisuva nauha min. 100 mm. U= 0,55 W / (m2*K). Paisuva nauha asennetaan ikkunan ympärille ennen ikkunan nostoa
asennusaukkoon. 
C. Sitko Windoor- tai Sitko Connect PL -tiivistysteippi: sd-arvo vaihtuva (0,25-60 m / 0,25-25 m). Tiivistysteippi liimataan puhtaa-
seen, pölyttömään ja rasvattomaan karmin sivupintaan ennen ikkunan nostoa asennusaukkoon.  Ikkunan noston jälkeen teippi
liimataan huolellisesti alustaan. 
D. Sitko Elastic -tiivistysteippi limittäen Sitko Connect PL -teippiin.  
•   Vesipelti: Vesipellin näkyvät saumat tiivistetään tiivistysmassalla
 

– Tiivistysteippejä ja -nauhoja on useissa eri mitoissa. Tiivistykseen valitaan sopivimmat riippuen rakenteesta sekä ikkunan ja 
ikkuna-aukon mitoista. 



IH1-V (1/2)
Hirsirakenne, painumaton
Tiivistys karmin sivulle
Vaakaleikkaus

71

A. Sitko Windoor- tai Sitko Connect PL -tiivistysteippi: sd-arvo vaihtuva (0,25-60 m / 0,25-25 m). Tiivistysteippi liimataan puhtaa-
seen, pölyttömään ja rasvattomaan karmin sivupintaan ennen ikkunan nostoa asennusaukkoon. Ikkunan noston jälkeen teippi
liimataan huolellisesti alustaan. 
B. Tectis paisuva nauha min. 100 mm. U= 0,55 W / (m2*K). Paisuva nauha asennetaan ikkunan ympärille ennen ikkunan nostoa
asennusaukkoon. 
C. Sitko Windoor- tai Sitko Connect PL -tiivistysteippi: sd-arvo vaihtuva (0,25-60 m / 0,25-25 m). Tiivistysteippi liimataan puhtaa-
seen, pölyttömään ja rasvattomaan karmin sivupintaan ennen ikkunan nostoa asennusaukkoon.  Ikkunan noston jälkeen teippi
liimataan huolellisesti alustaan.  
•   Vesipelti: Vesipellin näkyvät saumat tiivistetään tiivistysmassalla
 

– Tiivistysteippejä ja -nauhoja on useissa eri mitoissa. Tiivistykseen valitaan sopivimmat riippuen rakenteesta sekä ikkunan ja 
ikkuna-aukon mitoista. 



IH2 SISÄ
Tiivistyksessä käytetään Sitko Connect PL -teippiä rakenteen sisä- ja ulkopuolella. Lämmöneris-
teenä käytetään Tectis ThermoBand WF -paisuvaa nauhaa. Lämmöneristys asennetaan ennen 
ikkunan nostoa asennusaukkoon. Teipit asennetaan karmin päälle ikkunan ollessa asennettuna.

Teipit asennetaan sivujen 18-19 ohjeiden mukaisesti ja lämmöneristys sivujen 15-16 ohjeiden 
mukaisesti. Teipit liimataan karmiin ja hirren pintaan, minkä jälkeen ikkuna voidaan listoittaa.

PAINUMATON HIRSIRAKENNE
Tiivistys karmin ulkopintaan
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IH2 ULKO
Ulkopuolisena lisätiivistyksenä käytetään 100 mm leveää Sitko Elastic -teippiä vesipellin alla
varmistamaan rakenteiden vesitiiveys. Tarvittaessa Sitko Elastic -teippiä asennetaan kaksi
kaistaa toisiinsa limittäen 20 mm leveydeltä. 
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PAINUMATON 
HIRSIRAKENNE

IH2-P (1/2)
Hirsirakenne, painumaton
Tiivistys karmin sivulle
Pystyleikkaus

74

A. Sitko Windoor- tai Sitko Connect PL -tiivistysteippi: sd-arvo vaihtuva (0,25-60 m / 0,25-25 m). Tiivistysteippi liimataan puhtaa-
seen, pölyttömään ja rasvattomaan karmin pystypintaan ikkunan jo ollessa asennusaukossa. Ikkunan noston jälkeen teippi
liimataan huolellisesti alustaan. 
B. Tectis paisuva nauha min. 100 mm. U= 0,55 W / (m2*K). Paisuva nauha asennetaan ikkunan ympärille ennen ikkunan nostoa
asennusaukkoon. 
C. Sitko Windoor- tai Sitko Connect PL -tiivistysteippi: sd-arvo vaihtuva (0,25-60 m / 0,25-25 m). Tiivistysteippi liimataan puhtaa-
seen, pölyttömään ja rasvattomaan karmin pintaan ikkunan jo ollessa asennusaukossa. Ikkunan noston jälkeen teippi
liimataan huolellisesti alustaan. 
D. Sitko Elastic -tiivistysteippi limittäen Sitko Connect PL -teippiin.  
•   Vesipelti: Vesipellin näkyvät saumat tiivistetään tiivistysmassalla
 

– Tiivistysteippejä ja -nauhoja on useissa eri mitoissa. Tiivistykseen valitaan sopivimmat riippuen rakenteesta sekä ikkunan ja 
ikkuna-aukon mitoista. 



IH2-V (1/2)
Hirsirakenne, painumaton
Tiivistys karmin päälle
Vaakaleikkaus
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A. Sitko Windoor- tai Sitko Connect PL -tiivistysteippi: sd-arvo vaihtuva (0,25-60 m / 0,25-25 m). Tiivistysteippi liimataan puhtaa-
seen, pölyttömään ja rasvattomaan karmin pystypintaan ikkunan jo ollessa asennusaukossa. Tämän jälkeen teippi liimataan
huolellisesti alustaan. 
B. Tectis paisuva nauha min. 100 mm. U= 0,55 W / (m2*K). Paisuva nauha asennetaan ikkunan ympärille ennen ikkunan nostoa
asennusaukkoon. 
C. Sitko Windoor- tai Sitko Connect PL -tiivistysteippi: sd-arvo vaihtuva (0,25-60 m / 0,25-25 m). Tiivistysteippi liimataan puhtaa-
seen, pölyttömään ja rasvattomaan karmin pintaan ikkunan jo ollessa asennusaukossa. Tämän jälkeen teippi liimataan
huolellisesti alustaan.  
•   Vesipelti: Vesipellin näkyvät saumat tiivistetään tiivistysmassalla
 

– Tiivistysteippejä ja -nauhoja on useissa eri mitoissa. Tiivistykseen valitaan sopivimmat riippuen rakenteesta sekä ikkunan ja 
ikkuna-aukon mitoista. 



PAINUMAVARALLINEN 
HIRSIRAKENNE
Tiivistys karmin sivulle

IH3 SISÄ
Tiivistyksessä käytetään Sitko Connect PL -teippiä rakenteen sisä- ja ulkopuolella. Lämmöneristeenä 
käytetään Tectis ThermoBand WF -paisuvaa nauhaa. Painumavaran takia ikkunan yläpuolella käytetään 
kahta paisuvaa nauhaa päällekkäin, ja teippaus tehdään tarvittaessa useammalla teippikaistalla. Karalan-
kun välissä käytetään Tectis- paisuvaa nauhaa detaljikuvan IH3-V ja sivun 80 ohjeiden mukaisesti. Teipit ja 
lämmöneristys asennetaan ennen ikkunan nostoa asennusaukkoon. 

Teipit asennetaan sivujen 14-15 ja 84-85 ohjeiden mukaisesti ja lämmöneristys sivujen 15-16 ohjeiden mu-
kaisesti. Ikkunan ollessa asennusaukossa teipit käännetään sisä- ja ulkopuolella kiinni hirsirunkoon, minkä 
jälkeen ikkuna voidaan listoittaa.
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IH3 ULKO
Ulkopuolisena lisätiivistyksenä käytetään 100 mm leveää Sitko Elastic -teippiä vesipellin alla
varmistamaan rakenteiden vesitiiveys. Tarvittaessa Sitko Elastic -teippiä asennetaan kaksi
kaistaa toisiinsa limittäen 20 mm leveydeltä. 
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IH3-P (1/2)
Hirsirakenne, painuva
Tiivistys karmin sivulle
Pystyleikkaus

PAINUMAVARALLINEN 
HIRSIRAKENNE
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A. Sitko Windoor- tai Sitko Connect PL -tiivistysteippi: sd-arvo vaihtuva (0,25-60 m / 0,25-25 m). Tiivistysteippi liimataan puhtaa-
seen, pölyttömään ja rasvattomaan karmin sivupintaan ennen ikkunan nostoa asennusaukkoon. Ikkunan noston jälkeen teippi
liimataan huolellisesti alustaan. 
B. Tectis paisuva nauha min. 100 mm. U= 0,55 W / (m2*K). Paisuva nauha asennetaan ikkunan ympärille ennen ikkunan nostoa
asennusaukkoon. Yläosassa asennetaan kaksi nauhaa päällekäin. 
C. Sitko Windoor- tai Sitko Connect PL -tiivistysteippi: sd-arvo vaihtuva (0,25-60 m / 0,25-25 m). Tiivistysteippi liimataan puhtaa-
seen, pölyttömään ja rasvattomaan karmin sivupintaan ennen ikkunan nostoa asennusaukkoon.  Ikkunan noston jälkeen teippi
liimataan huolellisesti alustaan. 
D. Sitko Elastic -tiivistysteippi limittäen Sitko Windoor- tai Sitko Connect PL -teippiin. 
•   Vesipelti: Vesipellin näkyvät saumat tiivistetään tiivistysmassalla

– Painumavaran takia ikkunan yläosan teippaus tarvittaessa 1-2 lisäteippikaistaleella peittämään lämmöneriste. 

– Tiivistysteippejä ja -nauhoja on useissa eri mitoissa. Tiivistykseen valitaan sopivimmat riippuen rakenteesta sekä ikkunan ja 
ikkuna-aukon mitoista. 



IH3-V (1/2)
Hirsirakenne, painuva
Tiivistys karmin sivulle
Vaakaleikkaus
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A. Sitko Windoor- tai Sitko Connect PL -tiivistysteippi: sd-arvo vaihtuva (0,25-60 m / 0,25-25 m). Tiivistysteippi liimataan puhtaa-
seen, pölyttömään ja rasvattomaan karmin sivupintaan ennen ikkunan nostoa asennusaukkoon. Ikkunan noston jälkeen teippi
liimataan huolellisesti karalankkuun. Karalankusta teippausta jatketaan runkoon uudella teipillä. 
B. Tectis paisuva nauha min. 100 mm. U= 0,55 w / (m2*K). Paisuva nauha asennetaan ikkunan ympärille ennen ikkunan nostoa
asennusaukkoon. Yläosassa asennetaan kaksi nauhaa päällekäin. 
C. Tectis paisuva nauha karalankun ja karariman tiivistämiseen.
D. Sitko Windoor- tai Sitko Connect PL -tiivistysteippi: sd-arvo vaihtuva (0,25-60 m / 0,25-25 m). Tiivistysteippi liimataan puhtaa-
seen, pölyttömään ja rasvattomaan karmin sivupintaan ennen ikkunan nostoa asennusaukkoon.  Ikkunan noston jälkeen teippi
liimataan huolellisesti karalankkuun. Karalankusta teippausta jatketaan runkoon uudella teipillä. 
•   Vesipelti: Vesipellin näkyvät saumat tiivistetään tiivistysmassalla
 

– Tiivistysteippejä ja -nauhoja on useissa eri mitoissa. Tiivistykseen valitaan sopivimmat riippuen rakenteesta sekä ikkunan ja 
ikkuna-aukon mitoista. 



IH4 SISÄ
Tiivistyksessä käytetään Sitko Connect PL -teippiä rakenteen sisä- ja ulkopuolella. Lämmöneristeenä 
käytetään Tectis ThermoBand WF -paisuvaa nauhaa. Painumavaran takia ikkunan yläpuolella käytetään 
kahta paisuvaa nauhaa päällekkäin, ja teippaus tehdään tarvittaessa useammalla teippikaistalla. Karalan-
kun välissä käytetään Tectis- paisuvaa nauhaa detaljikuvan IH4-V ja sivun 80 ohjeiden mukaisesti. Teipit ja 
lämmöneristys asennetaan ennen ikkunan nostoa asennusaukkoon. 

Teipit asennetaan sivujen 18-19 ja 84-85 ohjeiden mukaisesti ja lämmöneristys sivujen 15-16 ohjeiden mu-
kaisesti. Ikkunan ollessa asennusaukossa teipit käännetään sisä- ja ulkopuolella hirsirunkoon kiinni, minkä 
jälkeen ikkuna voidaan listoittaa.

PAINUMAVARALLINEN 
HIRSIRAKENNE
Tiivistys karmin ulkopintaan
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IH4 ULKO
Ulkopuolisena lisätiivistyksenä käytetään 100 mm leveää Sitko Elastic -teippiä vesipellin alla
varmistamaan rakenteiden vesitiiveys. Tarvittaessa Sitko Elastic -teippiä asennetaan kaksi
kaistaa toisiinsa limittäen 20 mm leveydeltä. 
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IH4-P (1/2)
Hirsirakenne, painuva
Tiivistys karmin päälle
Pystyleikkaus

PAINUMAVARALLINEN 
HIRSIRAKENNE
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A. Sitko Windoor- tai Sitko Connect PL -tiivistysteippi: sd-arvo vaihtuva (0,25-60 m / 0,25-25 m). Tiivistysteippi liimataan puhtaa-
sen, pölyttömään ja rasvattomaan karmin pystypintaan ikkunan ollessa jo asennusaukossa. Yläosassa liimataan tarvittaessa 1-2
lisäteippikaistaletta peittämään lämmöneristeen. 
B. Tectis paisuva nauha min. 100 mm. U= 0,55 W / (m2*K). Paisuva nauha asennetaan ikkunan ympärille ennen ikkunan nostoa
asennusaukkoon. Yläosassa asennetaan kaksi nauhaa päällekäin. 
C. Sitko Windoor- tai Sitko Connect PL -tiivistysteippi: sd-arvo vaihtuva (0,25-60 m / 0,25-25 m). Tiivistysteippi liimataan puhtaa-
sen, pölyttömään ja rasvattomaan karmin pystypintaan ikkunan ollessa jo asennusaukossa. Yläosassa liimataan tarvittaessa 1-2
lisäteippikaistaletta peittämään lämmöneristeen. 
D. Sitko Elastic -tiivistysteippi limittäen Sitko Windoor -teippiin. 
•   Vesipelti: Vesipellin näkyvät saumat tiivistetään tiivistysmassalla

– Painumavaran takia ikkunan yläosan teippaus tarvittaessa 1-2 lisäteippikaistaleella peittämään lämmöneriste. 

– Tiivistysteippejä ja -nauhoja on useissa eri mitoissa. Tiivistykseen valitaan sopivimmat riippuen rakenteesta sekä ikkunan ja 
ikkuna-aukon mitoista. 



IH4-V (1/2)
Hirsirakenne, painuva
Tiivistys karmin päälle
Vaakaleikkaus
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A. Sitko Windoor- tai Sitko Connect PL -tiivistysteippi: sd-arvo vaihtuva (0,25-60 m / 0,25-25 m). Tiivistysteippi liimataan puhtaa-
seen, pölyttömään ja rasvattomaan karmin pystypintaan ikkunan jo ollessa asennusaukossa. 
B. Tectis paisuva nauha min. 100 mm. U= 0,55 w / (m2*K). Paisuva nauha asennetaan ikkunan ympärille ennen ikkunan nostoa
asennusaukkoon. Yläosassa asennetaan kaksi nauhaa päällekäin. 
C. Tectis paisuva nauha karalankun ja karariman tiivistämiseen.
D. Sitko Windoor- tai Sitko Connect PL -tiivistysteippi: sd-arvo vaihtuva (0,25-60 m / 0,25-25 m). Tiivistysteippi liimataan puhtaa-
seen, pölyttömään ja rasvattomaan karmin pystypintaan ikkunan ollessa jo asennusaukossa.
•   Vesipelti: Vesipellin näkyvät saumat tiivistetään tiivistysmassalla
 

– Tiivistysteippejä ja -nauhoja on useissa eri mitoissa. Tiivistykseen valitaan sopivimmat riippuen rakenteesta sekä ikkunan ja 
ikkuna-aukon mitoista. 



PAINUMAVARALLISEN
HIRSIRAKENTEEN TIIVISTYS

Valmiin lämmöneristyksen tulee näyttää kuvan 1 
mukaiselta. Painumavaran eriste täyttää tilan jokaista 
nurkkaa myöten. Karmin ja karalankun välinen eriste 
liittyy tiiviisti painumavaran eristeeseen. 

Teippaa painumavara aukon yläpuolella 2–3 teippirivillä kuvan 
mukaisesti limittämällä teipit toisiinsa vähintään 10 mm. Tiivistä 
teippaus tarvittaessa päistä silikonilla hirsien saumakohdissa. 

Teippaa karalankun ja karmin välinen, sekä karalankun 
ja hirren välinen sauma aukon molemmilta sivuilta Sit-
ko Connect PL -teipillä. Teippaa myös karmin ja hirren 
välinen sauma ikkunan alapuolella. Teippaa vain noin 
5 mm karmin reunan päälle, jottei teippi jää näkyviin 
listoituksen jälkeen. 

KUVAT 3 ja 4

KUVA 1 KUVA 2
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Painumavara teipataan myös 
ulkopuolelta. 

Vaihtoehto 1

Ikkuna on asemoitu rakenteen 
sisään, jolloin teippaus tehdään 
kuvan mukaisesti. Teippaa pai-
numavara aukon yläpuolella 2–3 
teippirivillä limittämällä teipit 
toisiinsa vähintään 10 mm. Tiivistä 
teippaus tarvittaessa päistä siliko-
nilla hirsien saumakohdissa. Sijoita 
teippaukset niin, että ne jäävät 
joka kohdassa piiloon pielilautojen 
ja smyygilistojen alle.

Painumavara teipataan myös 
ulkopuolelta.

Vaihtoehto 2

Ikkuna on asemoitu ulkopinnan 
kanssa tasalle, jolloin teippaus teh-
dään kuvan mukaisesti. Teippaa 
painumavara aukon yläpuolella 
2–3 teippirivillä limittämällä teipit 
toisiinsa vähintään 10 mm. Tiivistä 
teippaus tarvittaessa päistä siliko-
nilla hirsien saumakohdissa. Sijoita 
teippaukset niin, että ne jäävät 
joka kohdassa piiloon pielilautojen 
ja smyygilistojen alle.

KUVA 6

KUVA 5
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KARALANKUN TIIVISTYSKARALANKUN TIIVISTYS

KUVA 1

Sahaa kararima ja -lankku ikkunan karmin korkeuden mukaan.
Asennetun karalankun yläpään tulee olla samalla korkeudella kuin
karmin yläreuna. Tee karalankun yläpäähän pitkät reiät (5x90 mm)
kiinnitysruuveille. 
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KUVA 2

KUVA 3

Asenna paisuva nauha karan molempiin 
poskiin sekä kararimaan. Vaihtoehtoisesti 
nauhat voi kiinnittää karauran pohjaan ja 
hirren päähän. Tee eristenauhaan viilto pitki-
en reikien kohdalle. 

Asenna paisuvan nauhan pätkä myös kara-
lankun alapään alle. Nosta karalankku-karari-
ma-yhdistelmä varovasti eristepalan yläpuo-
lelle niin, ettei se kosketa eristepalaa. Lyö 
kara uraan alapäästä aloittaen. Naputtele 
lopuksi karalankkua alaspäin niin, että se on 
alapäästä tiiviisti kiinni eristepalassa. Tarkista 
nurkan tiiveys karan alapäässä eristenauhan 
taitekohdassa.

Ruuvaa karalankku alapäästä kahdella 90 
mm:n ruuvilla hirteen (kuva 3). Sijoita ylä-
pään kiinnitysruuvit pitkän reiän yläosaan 
(kuva 1).

Jos kararima ei jatku tappina yläpuoliseen 
hirteen, täytä karauran
yläosa myös paisuvalla nauhalla (kuva 2).
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Pitkäikäisyys, toimivat rakenteet ja onnistunut 
tiivistys lähtee hyvästä suunnittelusta ja toteutetaan 
tarkoitukseen kehitetyillä tuotteilla. Julkisivut ovat 
jatkuvasti sääolosuhteiden armoilla, ja tärkeintä 
on pitää vesi pois rakenteiden sisältä. Vesi rasittaa 
julkisivuja sateen muodossa ja valumalla rakenteita 
pitkin. Tuulisilla alueilla veden virtaussuunta voi 
myös mennä ylöspäin ilmavirran paineesta johtuen. 
Runsaslumiset talvet keräännyttävät lunta ja jäätä 
ikkunan ympärille ja vesipellin päälle. Voimakkaat 
lämpötilavaihtelut liikuttavat rakenteita ja sulattavat 
lunta ja kerääntynyttä jäätä. Vesi pääsee rakenteisiin 
kaikista syntyneistä raoista, mikäli ulkoisten rakentei-
den taustalla ei ole tiivistysteippausta varmistamassa 
rakenteiden tiiveyttä. 
 
Kaikkein kriittisimpiä kohtia ovat ikkunoiden ja ele-
menttien liittymäkohdissa olevat saumat. Julkisivuis-
sa usein käytettävien saumausmassojen ja silikonien 
elinkaari on noin 10-20 vuotta ja pahimmillaan 
saumaus on irti alustastaan jo muutaman vuoden 
kuluttua asennuksesta, kun vastaavasti paisuvalla 
nauhalla elinkaaren odotus on noin 50 vuotta, eikä 
nauha irtoa alustastaan. Teippaamalla ikkunaliitos 
ympäröivään rakenteeseen voidaan varmistua, ettei-
vät sääolosuhteet ja vesi pääse vaikuttamaan ulko-
seinän rakenteeseen, mikäli pellitysten tai saumojen 
liitos vuotaa. 

Betonirunkoiset tiilijulkisivulliset detaljit löytyvät 
sivulta 132-143. Korjausrakentamisen sisäpuoliseen 
ikkunateippaukseen erityisesti kehitetyn Sitko Whi-
ten tiedot löytyvät sivulta 18 ja 150. 

Yksityiskohtaiset tiivistysdetaljit esitetään kutakin 
detaljia kohden kahdella aukeamalla. Ensimmäisenä 
3D-havainnekuvat sisä- ja ulkopuolelta kuvattuna, 
jonka jälkeen seuraavalla aukeamalla detaljipiirrok-
set pysty- ja vaakaleikkauksena. 

ThermoBand WF -lämmöneriste asennetaan ikkunan 
karmiin aina ennen asennusaukkoon nostamista. 
Tiivistysteippaus voidaan tehdä karmin sivulle tai 
vaihtoehtoisesti ikkunan jo ollessa asennusaukossa 
karmin ulkopintaan. Huokoisille alustoille, kuten 
betoni, suositellaan pintojen pohjustamista Sitko 
Primerilla parhaan tartunnan varmistamiseksi. 

BETONIRAKENNE
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Sivuilla 90-93 detaljissa IBE1 kuvataan eristerapattua 
betonirakennetta, jossa tiivistysteippaus toteutetaan 
karmin sivulle Sitko Connect PL -teippiä käyttäen. 

Sivuilla 94-97 detaljissa IBE2 kuvataan eristerapattua 
betonirakennetta, jossa tiivistysteippaus toteute-
taan karmin ulkopintaan Sitko Connect PL -teippiä 
käyttäen.

Sivuilla 98-101 detaljissa IBE3 kuvataan eristerapat-
tua betonirakennetta karmikenkäliitoksella, jossa 
tiivistysteippaus toteutetaan karmin sivulle Sitko 
Connect PL -teippiä käyttäen. 

Sivuilla 102-105 detaljissa IBS1 kuvataan betoni-
sandwitch-rakennetta, jossa tiivistysteippaus to-
teutetaan karmin sivulle Sitko Connect PL- teippiä 
käyttäen. 

Sivuilla 106-109 detaljissa IBS2 kuvataan betoni- 
sandwitch-rakennetta, jossa tiivistysteippaus toteu-
tetaan karmin sivulle Sitko Connect PL -teippiä käyt-
täen. Lisäksi julkisivutiivistys toteutetaan paisuvalla 
nauhalla. 

Sivuilla 110-113 detaljissa IBS3 kuvataan betoni-
sandwitch-rakennetta, jossa tiivistysteippaus toteu-
tetaan karmin ulkopintaan Sitko Connect PL -teippiä 
käyttäen. 

Sivuilla 114-117 detaljissa IBS4 kuvataan betoni-
sandwitch-rakennetta, jossa tiivistysteippaus toteu-
tetaan karmin ulkopintaan Sitko Connect PL tai Sitko 
White -teippiä käyttäen. Ikkuna asemoidaan raken-
teessa seinäpinnan kanssa samalle tasalle sisäpuo-
lella ja lisäksi julkisivutiivistys toteutetaan paisuvalla 
nauhalla.

Sivuilla 118-121 detaljissa IBS5 kuvataan betoni-
sandwitch-rakennetta karmikenkäliitoksella, jossa 
tiivistysteippaus toteutetaan karmin sivulle Sitko 
Connect PL -teippiä käyttäen. 
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ERISTERAPATTU
BETONIRAKENNE
Tiivistys karmin sivulle

IBE1 SISÄ
Tiivistyksessä käytetään Sitko Connect PL -teippiä rakenteen sisä- ja ulkopuolella. Lämmöneris-
teenä käytetään Tectis ThermoBand WF -paisuvaa nauhaa. Teipit ja lämmöneristys asennetaan 
ennen ikkunan nostoa asennusaukkoon.

Teipit asennetaan sivujen 14-15 ohjeiden mukaisesti ja lämmöneristys sivujen 15-16 ohjeiden 
mukaisesti. Ikkunan ollessa asennusaukossa teipit käännetään sisä- ja ulkopuolella rakenteeseen 
kiinni, minkä jälkeen teippien päälle voidaan levittää tasoite. 

Huom! Kivipinnoilla tulee tarvittaessa käyttää Sitko Primeria teippien tartunnan varmistamiseksi.
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IBE1 ULKO
Ulkopuolisena lisätiivistyksenä käytetään 100 mm leveää Sitko Elastic -teippiä vesipellin alla
varmistamaan rakenteiden vesitiiveys. Tarvittaessa Sitko Elastic -teippiä asennetaan kaksi
kaistaa toisiinsa limittäen 20 mm leveydeltä. 
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IBE1-P (1/2)
Eristerapattu betonirakenne
Tiivistys karmin sivulle
Pystyleikkaus

ERISTERAPATTU
BETONIRAKENNE
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A. Sitko Connect PL -tiivistysteippi: sd-arvo vaihtuva (0,25 - 25 m). Tiivistysteippi liimataan puhtaasen, pölyttömään ja rasvat-
tomaan karmin sivupintaan ennen ikkunan nostoa asennusaukkoon. Tämän jälkeen teippi liimataan huolellisesti puhtaaseen 
betoniin, minkä jälkeen levitetään tasoite. 
B. Tectis paisuva nauha min. 100 mm. U= 0,55 W / (m2*K). Paisuva nauha asennetaan ikkunan ympärille ennen ikkunan nostoa
asennusaukkoon. 
C. Sitko Connect PL -tiivistysteippi: sd-arvo vaihtuva (0,25–25 m). Tiivistysteippi liimataan puhtaasen,
pölyttömään ja rasvattomaan karmin sivupintaan ennen ikkunan nostoa asennusaukkoon. Tämän jälkeen teippi liimataan
huolellisesti alustaan. 
D. Sitko Elastic -tiivistysteippi limittäen Sitko Windoor -teippiin. 
•   Vesipelti: Vesipellin näkyvät saumat tiivistetään tiivistysmassalla
 

– Tiivistysteippejä ja -nauhoja on useissa eri mitoissa. Tiivistykseen valitaan sopivimmat riippuen rakenteesta sekä ikkunan ja 
ikkuna-aukon mitoista. 



IBE1-V (1/2)
Eristerapattu betonirakenne
Tiivistys karmin sivulle
Vaakaleikkaus
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A. Sitko Connect PL -tiivistysteippi: sd-arvo vaihtuva (0,25 - 25 m). Tiivistysteippi liimataan puhtaasen, pölyttömään ja rasvat-
tomaan karmin sivupintaan ennen ikkunan nostoa asennusaukkoon. Tämän jälkeen teippi liimataan huolellisesti puhtaaseen 
betoniin, minkä jälkeen levitetään tasoite. 
B. Tectis paisuva nauha min. 100 mm. U= 0,55 w / (m2*K). Paisuva nauha asennetaan ikkunan ympärille ennen ikkunan nostoa
asennusaukkoon. 
C. Sitko Connect PL -tiivistysteippi: sd-arvo vaihtuva (0,25–25 m). Tiivistysteippi liimataan puhtaasen,
pölyttömään ja rasvattomaan karmin sivupintaan ennen ikkunan nostoa asennusaukkoon. Tämän jälkeen teippi liimataan
huolellisesti alustaan. 
•   Vesipelti: Vesipellin näkyvät saumat tiivistetään tiivistysmassalla
 

– Tiivistysteippejä ja -nauhoja on useissa eri mitoissa. Tiivistykseen valitaan sopivimmat riippuen rakenteesta sekä ikkunan ja 
ikkuna-aukon mitoista. 



IBE2 SISÄ
Tiivistyksessä käytetään Sitko Connect PL -teippiä rakenteen sisä- ja ulkopuolella. Lämmöneris-
teenä käytetään Tectis ThermoBand WF -paisuvaa nauhaa. Lämmöneristys asennetaan ennen 
ikkunan nostoa asennusaukkoon. Teipit asennetaan karmin päälle ikkunan ollessa asennettuna. 

Teipit asennetaan sivujen 18-19 ohjeiden mukaisesti ja lämmöneristys sivujen 15-16 ohjeiden 
mukaisesti. Teipit liimataan karmiin ja käännetään rakenteen pintaan, minkä jälkeen teippien 
päälle voidaan levittää tasoite. 

Huom! Kivipinnoilla tulee tarvittaessa käyttää Sitko Primeria teippien tartunnan varmistamiseksi.

ERISTERAPATTU
BETONIRAKENNE
Tiivistys karmin ulkopintaan
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IBE2 ULKO
Ulkopuolisena lisätiivistyksenä käytetään 100 mm leveää Sitko Elastic -teippiä vesipellin alla
varmistamaan rakenteiden vesitiiveys. Tarvittaessa Sitko Elastic -teippiä asennetaan kaksi
kaistaa toisiinsa limittäen 20 mm leveydeltä. 
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IBE2-P (1/2)
Eristerapattu betonirakenne
Tiivistys karmin päälle
Pystyleikkaus

ERISTERAPATTU
BETONIRAKENNE
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A. Sitko Connect PL -tiivistysteippi: sd-arvo vaihtuva (0,25 - 25 m). Tiivistysteippi liimataan puhtaasen, pölyttömään ja rasvatto-
maan karmin pystypintaan ennen ikkunan jo ollessa asennusaukossa. Tämän jälkeen teippi liimataan huolellisesti puhtaaseen 
betoniin, minkä jälkeen levitetään tasoite. 
B. Tectis paisuva nauha min. 100 mm. U= 0,55 W / (m2*K). Paisuva nauha asennetaan ikkunan ympärille ennen ikkunan nostoa
asennusaukkoon. 
C. Sitko Connect PL -tiivistysteippi: sd-arvo vaihtuva (0,25–25 m). Tiivistysteippi liimataan puhtaasen,
pölyttömään ja rasvattomaan karmin pystypintaan ikkunan jo ollessa asennusaukossa. Tämän jälkeen teippi liimataan
huolellisesti alustaan. 
•   Vesipelti: Vesipellin näkyvät saumat tiivistetään tiivistysmassalla
 

– Tiivistysteippejä ja -nauhoja on useissa eri mitoissa. Tiivistykseen valitaan sopivimmat riippuen rakenteesta sekä ikkunan ja 
ikkuna-aukon mitoista. 



IBE2-V (1/2)
Eristerapattu betonirakenne
Tiivistys karmin päälle
Vaakaleikkaus
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A. Sitko Connect PL -tiivistysteippi: sd-arvo vaihtuva (0,25 - 25 m). Tiivistysteippi liimataan puhtaasen, pölyttömään ja rasvatto-
maan karmin pystypintaan ennen ikkunan jo ollessa asennusaukossa. Tämän jälkeen teippi liimataan huolellisesti puhtaaseen 
betoniin, minkä jälkeen levitetään tasoite. 
B. Tectis paisuva nauha min. 100 mm. U= 0,55 W / (m2*K). Paisuva nauha asennetaan ikkunan ympärille ennen ikkunan nostoa
asennusaukkoon. 
C. Sitko Connect PL -tiivistysteippi: sd-arvo vaihtuva (0,25–25 m). Tiivistysteippi liimataan puhtaasen,
pölyttömään ja rasvattomaan karmin pystypintaan ikkunan jo ollessa asennusaukossa. Tämän jälkeen teippi liimataan
huolellisesti alustaan. 
•   Vesipelti: Vesipellin näkyvät saumat tiivistetään tiivistysmassalla
 

– Tiivistysteippejä ja -nauhoja on useissa eri mitoissa. Tiivistykseen valitaan sopivimmat riippuen rakenteesta sekä ikkunan ja 
ikkuna-aukon mitoista. 



IBE3 SISÄ
Tiivistyksessä käytetään Sitko Connect PL -teippiä rakenteen sisä- ja ulkopuolella. Lämmöneris-
teenä käytetään Tectis ThermoBand WF -paisuvaa nauhaa. Teipit ja lämmöneristys asennetaan 
ennen ikkunan nostoa asennusaukkoon.

Teipit asennetaan sivujen 14-15 ohjeiden mukaisesti ja lämmöneristys sivujen 15-16 ohjeiden 
mukaisesti. Ikkunan ollessa asennusaukossa teipit käännetään sisä- ja ulkopuolella rakenteeseen 
kiinni, minkä jälkeen teippien päälle voidaan levittää tasoite. 

Huom! Kivipinnoilla tulee tarvittaessa käyttää Sitko Primeria teippien tartunnan varmistamiseksi.

ERISTERAPATTU BETONIRAKENNE 
KARMIKENKÄLIITOKSELLA
Tiivistys karmin sivulle
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IBE3 ULKO
Ulkopuolisena lisätiivistyksenä käytetään 100 mm leveää Sitko Elastic -teippiä vesipellin alla
varmistamaan rakenteiden vesitiiveys. Tarvittaessa Sitko Elastic -teippiä asennetaan kaksi
kaistaa toisiinsa limittäen 20 mm leveydeltä. 
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IBE3-P (1/2)
Eristerapattu betonirakenne karmikenkäliitos
Tiivistys karmin sivulle
Pystyleikkaus

ERISTERAPATTU BETONIRAKENNE 
KARMIKENKÄLIITOKSELLA
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A. Sitko Connect PL -tiivistysteippi: sd-arvo vaihtuva (0,25 - 25 m). Tiivistysteippi liimataan puhtaasen, pölyttömään ja rasvat-
tomaan karmin sivupintaan ennen ikkunan nostoa asennusaukkoon. Tämän jälkeen teippi liimataan huolellisesti puhtaaseen 
betoniin, minkä jälkeen levitetään tasoite. 
B. Tectis paisuva nauha min. 100 mm. U= 0,55 W / (m2*K). Paisuva nauha asennetaan ikkunan ympärille ennen ikkunan nostoa
asennusaukkoon. 
C. Sitko Connect PL -tiivistysteippi: sd-arvo vaihtuva (0,25–25 m). Tiivistysteippi liimataan puhtaasen,
pölyttömään ja rasvattomaan karmin sivupintaan ennen ikkunan nostoa asennusaukkoon. Tämän jälkeen teippi liimataan
huolellisesti alustaan. 
D. Sitko Elastic -tiivistysteippi limittäen Sitko Connect PL -teippiin. 
•   Vesipelti: Vesipellin näkyvät saumat tiivistetään tiivistysmassalla
 

– Tiivistysteippejä ja -nauhoja on useissa eri mitoissa. Tiivistykseen valitaan sopivimmat riippuen rakenteesta sekä ikkunan ja 
ikkuna-aukon mitoista. 



IBE3-V (1/2)
Eristerapattu betonirakenne karmikenkäliitos
Tiivistys karmin sivulle
Vaakaleikkaus
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A. Sitko Connect PL -tiivistysteippi: sd-arvo vaihtuva (0,25 - 25 m). Tiivistysteippi liimataan puhtaasen, pölyttömään ja rasvat-
tomaan karmin sivupintaan ennen ikkunan nostoa asennusaukkoon. Tämän jälkeen teippi liimataan huolellisesti puhtaaseen 
betoniin, minkä jälkeen levitetään tasoite. 
B. Tectis paisuva nauha min. 100 mm. U= 0,55 W / (m2*K). Paisuva nauha asennetaan ikkunan ympärille ennen ikkunan nostoa
asennusaukkoon. 
C. Sitko Connect PL -tiivistysteippi: sd-arvo vaihtuva (0,25–25 m). Tiivistysteippi liimataan puhtaasen,
pölyttömään ja rasvattomaan karmin sivupintaan ennen ikkunan nostoa asennusaukkoon. Tämän jälkeen teippi liimataan
huolellisesti alustaan. 
•   Vesipelti: Vesipellin näkyvät saumat tiivistetään tiivistysmassalla
 

– Tiivistysteippejä ja -nauhoja on useissa eri mitoissa. Tiivistykseen valitaan sopivimmat riippuen rakenteesta sekä ikkunan ja 
ikkuna-aukon mitoista. 



BETONISANDWICH
RAKENNE
Tiivistys karmin sivulle

IBS1 SISÄ
Tiivistyksessä käytetään Sitko Connect PL -teippiä rakenteen sisä- ja ulkopuolella. Lämmöneris-
teenä käytetään Tectis ThermoBand WF -paisuvaa nauhaa. Teipit ja lämmöneristys asennetaan 
ennen ikkunan nostoa asennusaukkoon.

Teipit asennetaan sivujen 14-15 ohjeiden mukaisesti ja lämmöneristys sivujen 15-16 ohjeiden 
mukaisesti. Ikkunan ollessa asennusaukossa teipit käännetään sisä- ja ulkopuolella rakenteeseen 
kiinni, minkä jälkeen teippien päälle voidaan levittää tasoite. 

Huom! Kivipinnoilla tulee tarvittaessa käyttää Sitko Primeria teippien tartunnan varmistamiseksi.
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IBS1 ULKO
Ulkopuolisena lisätiivistyksenä käytetään 100 mm leveää Sitko Elastic -teippiä vesipellin alla
varmistamaan rakenteiden vesitiiveys. Tarvittaessa Sitko Elastic -teippiä asennetaan kaksi
kaistaa toisiinsa limittäen 20 mm leveydeltä. 
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BETONISANDWICH
RAKENNE

IBS1-P (1/2)
Betonisandwich elementti
Tiivistys karmin sivulle
Pystyleikkaus
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A. Sitko Connect PL -tiivistysteippi: sd-arvo vaihtuva (0,25 - 25 m). Tiivistysteippi liimataan puhtaasen, pölyttömään ja rasvat-
tomaan karmin sivupintaan ennen ikkunan nostoa asennusaukkoon. Tämän jälkeen teippi liimataan huolellisesti puhtaaseen 
betoniin, minkä jälkeen levitetään tasoite. 
B. Tectis paisuva nauha min. 100 mm. U= 0,55 W / (m2*K). Paisuva nauha asennetaan ikkunan ympärille ennen ikkunan nostoa
asennusaukkoon. 
C. Sitko Connect PL -tiivistysteippi: sd-arvo vaihtuva (0,25–25 m). Tiivistysteippi liimataan puhtaasen,
pölyttömään ja rasvattomaan karmin sivupintaan ennen ikkunan nostoa asennusaukkoon. Tämän jälkeen teippi liimataan
huolellisesti alustaan. 
D. Sitko Elastic -tiivistysteippi limittäen Sitko Connect PL -teippiin. 
•   Vesipelti: Vesipellin näkyvät saumat tiivistetään tiivistysmassalla
 

– Tiivistysteippejä ja -nauhoja on useissa eri mitoissa. Tiivistykseen valitaan sopivimmat riippuen rakenteesta sekä ikkunan ja 
ikkuna-aukon mitoista. 



IBS1-V (1/2)
Betonisandwich elementti
Tiivistys karmin sivulle
Vaakaleikkaus
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A. Sitko Connect PL -tiivistysteippi: sd-arvo vaihtuva (0,25 - 25 m). Tiivistysteippi liimataan puhtaasen, pölyttömään ja rasvat-
tomaan karmin sivupintaan ennen ikkunan nostoa asennusaukkoon. Tämän jälkeen teippi liimataan huolellisesti puhtaaseen 
betoniin, minkä jälkeen levitetään tasoite. 
B. Tectis paisuva nauha min. 100 mm. U= 0,55 W / (m2*K). Paisuva nauha asennetaan ikkunan ympärille ennen ikkunan nostoa
asennusaukkoon. 
C. Sitko Connect PL -tiivistysteippi: sd-arvo vaihtuva (0,25–25 m). Tiivistysteippi liimataan puhtaasen,
pölyttömään ja rasvattomaan karmin sivupintaan ennen ikkunan nostoa asennusaukkoon. Tämän jälkeen teippi liimataan
huolellisesti alustaan. 
•   Vesipelti: Vesipellin näkyvät saumat tiivistetään tiivistysmassalla
 

– Tiivistysteippejä ja -nauhoja on useissa eri mitoissa. Tiivistykseen valitaan sopivimmat riippuen rakenteesta sekä ikkunan ja 
ikkuna-aukon mitoista. 



IBS2 SISÄ
Tiivistyksessä käytetään Sitko Connect PL -teippiä rakenteen sisä- ja ulkopuolella. Lämmöneris-
teenä käytetään Tectis ThermoBand WF -paisuvaa nauhaa. Teipit ja lämmöneristys asennetaan 
ennen ikkunan nostoa asennusaukkoon.

Teipit asennetaan sivujen 14-15 ohjeiden mukaisesti ja lämmöneristys sivujen 15-16 ohjeiden 
mukaisesti. Ikkunan ollessa asennusaukossa teipit käännetään sisä- ja ulkopuolella rakenteeseen 
kiinni, minkä jälkeen teippien päälle voidaan levittää tasoite. 

Huom! Kivipinnoilla tulee tarvittaessa käyttää Sitko Primeria teippien tartunnan varmistamiseksi.

BETONISANDWICH RAKENNE
Tiivistys karmin sivulle + julkisivutiivistys 
paisuvalla nauhalla
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IBS2 ULKO
Ulkopuolisena lisätiivistyksenä käytetään 100 mm leveää Sitko Elastic -teippiä vesipellin alla
varmistamaan rakenteiden vesitiiveys. Tarvittaessa Sitko Elastic -teippiä asennetaan kaksi
kaistaa toisiinsa limittäen 20 mm leveydeltä. 

Ulkokuoren ja ikkunan välin pystysaumoissa, sekä ikkunan yläpuolen vaakasaumassa
käytetään lisätiivistyksenä Tectis Iso-Bloco 600 -paisuvaa nauhaa. Tiivistys estää
sadeveden pääsyn rakenteisiin, eikä erillisiä L-peltejä, saumauksia tai listoituksia
tarvita.
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IBS2-P (1/2)
Betonisandwich elementti
Tiivistys karmin sivulle
Pystyleikkaus

BETONISANDWICH
RAKENNE
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A. Sitko Connect PL -tiivistysteippi: sd-arvo vaihtuva (0,25 - 25 m). Tiivistysteippi liimataan puhtaasen, pölyttömään ja rasvat-
tomaan karmin sivupintaan ennen ikkunan nostoa asennusaukkoon. Tämän jälkeen teippi liimataan huolellisesti puhtaaseen 
betoniin, minkä jälkeen levitetään tasoite. 
B. Tectis paisuva nauha min. 100 mm. U= 0,55 W / (m2*K). Paisuva nauha asennetaan ikkunan ympärille ennen ikkunan nostoa
asennusaukkoon. 
C. Sitko Connect PL -tiivistysteippi: sd-arvo vaihtuva (0,25–25 m). Tiivistysteippi liimataan puhtaasen,
pölyttömään ja rasvattomaan karmin sivupintaan ennen ikkunan nostoa asennusaukkoon. Tämän jälkeen teippi liimataan
huolellisesti alustaan. 
D. Tectis paisuva nauha ulkokuoren ja ikkunaelementin väliin
E. Sitko Elastic -tiivistysteippi limittäen Sitko Connect PL -teippiin. 
•   Vesipelti: Vesipellin näkyvät saumat tiivistetään tiivistysmassalla
 

– Tiivistysteippejä ja -nauhoja on useissa eri mitoissa. Tiivistykseen valitaan sopivimmat riippuen rakenteesta sekä ikkunan ja 
ikkuna-aukon mitoista. 



IBS2-V (1/2)
Betonisandwich elementti
Tiivistys karmin sivulle
Vaakaleikkaus
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A. Sitko Connect PL -tiivistysteippi: sd-arvo vaihtuva (0,25 - 25 m). Tiivistysteippi liimataan puhtaasen, pölyttömään ja rasvat-
tomaan karmin sivupintaan ennen ikkunan nostoa asennusaukkoon. Tämän jälkeen teippi liimataan huolellisesti puhtaaseen 
betoniin, minkä jälkeen levitetään tasoite. 
B. Tectis paisuva nauha min. 100 mm. U= 0,55 W / (m2*K). Paisuva nauha asennetaan ikkunan ympärille ennen ikkunan nostoa
asennusaukkoon. 
C. Tectis paisuva nauha ulkokuoren ja ikkunaelementin väliin
•   Vesipelti: Vesipellin näkyvät saumat tiivistetään tiivistysmassalla
 

– Tiivistysteippejä ja -nauhoja on useissa eri mitoissa. Tiivistykseen valitaan sopivimmat riippuen rakenteesta sekä ikkunan ja 
ikkuna-aukon mitoista. 



IBS3 SISÄ
Tiivistyksessä käytetään Sitko Connect PL -teippiä rakenteen sisä- ja ulkopuolella. Lämmöneris-
teenä käytetään Tectis ThermoBand WF -paisuvaa nauhaa. Lämmöneristys asennetaan ennen 
ikkunan nostoa asennusaukkoon. Teipit asennetaan karmin päälle ikkunan ollessa asennettuna. 

Teipit asennetaan sivujen 18-19 ohjeiden mukaisesti ja lämmöneristys sivujen 15-16 ohjeiden 
mukaisesti. Teipit liimataan karmiin ja käännetään rakenteen pintaan, minkä jälkeen teippien 
päälle voidaan levittää tasoite ja/tai listoittaa.

Huom! Kivipinnoilla tulee tarvittaessa käyttää Sitko Primeria teippien tartunnan varmistamiseksi.

BETONISANDWICH
RAKENNE
Tiivistys karmin ulkopintaan
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IBS3 ULKO
Ulkopuolisena lisätiivistyksenä käytetään 100 mm leveää Sitko Elastic -teippiä vesipellin alla
varmistamaan rakenteiden vesitiiveys. Tarvittaessa Sitko Elastic -teippiä asennetaan kaksi
kaistaa toisiinsa limittäen 20 mm leveydeltä. 
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BETONISANDWICH
RAKENNE

IBS3-P (1/2)
Betonisandwich elementti
Tiivistys karmin päälle
Pystyleikkaus
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A. Sitko Connect PL -tiivistysteippi: sd-arvo vaihtuva (0,25 - 25 m). Tiivistysteippi liimataan puhtaasen, pölyttömään ja rasvatto-
maan karmin pystypintaan ennen ikkunan jo ollessa asennusaukossa. Tämän jälkeen teippi liimataan huolellisesti puhtaaseen 
betoniin, minkä jälkeen levitetään tasoite. 
B. Tectis paisuva nauha min. 100 mm. U= 0,55 W / (m2*K). Paisuva nauha asennetaan ikkunan ympärille ennen ikkunan nostoa
asennusaukkoon. 
C. Sitko Connect PL -tiivistysteippi: sd-arvo vaihtuva (0,25–25 m). Tiivistysteippi liimataan puhtaasen,
pölyttömään ja rasvattomaan karmin pystypintaan ikkunan jo ollessa asennusaukossa. Tämän jälkeen teippi liimataan
huolellisesti alustaan. 
D. Sitko Elastic -tiivistysteippi limittäen Sitko Connect PL -teippiin. 
•   Vesipelti: Vesipellin näkyvät saumat tiivistetään tiivistysmassalla
 

– Tiivistysteippejä ja -nauhoja on useissa eri mitoissa. Tiivistykseen valitaan sopivimmat riippuen rakenteesta sekä ikkunan ja 
ikkuna-aukon mitoista. 



IBS3-V (1/2)
Betonisandwich elementti
Tiivistys karmin päälle
Vaakaleikkaus
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A. Sitko Connect PL -tiivistysteippi: sd-arvo vaihtuva (0,25 - 25 m). Tiivistysteippi liimataan puhtaasen, pölyttömään ja rasvatto-
maan karmin pystypintaan ennen ikkunan jo ollessa asennusaukossa. Tämän jälkeen teippi liimataan huolellisesti puhtaaseen 
betoniin, minkä jälkeen levitetään tasoite. 
B. Tectis paisuva nauha min. 100 mm. U= 0,55 W / (m2*K). Paisuva nauha asennetaan ikkunan ympärille ennen ikkunan nostoa
asennusaukkoon. 
C. Sitko Connect PL -tiivistysteippi: sd-arvo vaihtuva (0,25–25 m). Tiivistysteippi liimataan puhtaasen,
pölyttömään ja rasvattomaan karmin pystypintaan ikkunan jo ollessa asennusaukossa. Tämän jälkeen teippi liimataan
huolellisesti alustaan. 
•   Vesipelti: Vesipellin näkyvät saumat tiivistetään tiivistysmassalla
 

– Tiivistysteippejä ja -nauhoja on useissa eri mitoissa. Tiivistykseen valitaan sopivimmat riippuen rakenteesta sekä ikkunan ja 
ikkuna-aukon mitoista. 



BETONISANDWICH RAKENNE
Tiivistys karmin ulkopintaan +
julkisivutiivistys paisuvalla nauhalla

IBS4 SISÄ
Tiivistyksessä käytetään Sitko Connect PL- tai Sitko White -teippiä rakenteen sisä- ja ulkopuolella.
Lämmöneristeenä käytetään Tectis ThermoBand WF -paisuvaa nauhaa. Lämmöneristys asennetaan 
ennen ikkunan nostoa asennusaukkoon. Teipit asennetaan karmin päälle ikkunan ollessa asennettuna. 

Teipit asennetaan sivujen 18-19 ohjeiden mukaisesti ja lämmöneristys sivujen 15-16 ohjeiden mukai-
sesti. Teipit liimataan karmiin ja käännetään rakenteen pintaan, minkä jälkeen teippien päälle voidaan 
levittää *tasoite ja/tai listoittaa. 

Huom! Kivipinnoilla tulee tarvittaessa käyttää Sitko Primeria teippien tartunnan varmistamiseksi.
*Sitko Connect PL -teipin päälle voi levittää tasoitteen. Sitko White -teipin päälle ei voi levittää tasoitetta.
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IBS4 ULKO
Ulkopuolisena lisätiivistyksenä käytetään 100 mm leveää Sitko Elastic -teippiä vesipellin alla
varmistamaan rakenteiden vesitiiveys. Tarvittaessa Sitko Elastic -teippiä asennetaan kaksi
kaistaa toisiinsa limittäen 20 mm leveydeltä. 

Ulkokuoren ja ikkunan välin pystysaumoissa, sekä ikkunan yläpuolen vaakasaumassa
käytetään lisätiivistyksenä Tectis Iso-Bloco 600 -paisuvaa nauhaa. Tiivistys estää
sadeveden pääsyn rakenteisiin, eikä erillisiä L-peltejä, saumauksia tai listoituksia
tarvita.

115115



BETONISANDWICH
RAKENNE

IBS4-P (1/2)
Betonisandwich elementti
Tiivistys karmin päälle
Pystyleikkaus

116

A. Sitko Connect PL -tiivistysteippi: sd-arvo vaihtuva (0,25 - 25 m). Tiivistysteippi liimataan puhtaasen, pölyttömään ja rasvatto-
maan karmin pystypintaan ennen ikkunan jo ollessa asennusaukossa. Tämän jälkeen teippi liimataan huolellisesti puhtaaseen 
betoniin, minkä jälkeen levitetään tasoite. 
B. Tectis paisuva nauha min. 100 mm. U= 0,55 W / (m2*K). Paisuva nauha asennetaan ikkunan ympärille ennen ikkunan nostoa
asennusaukkoon. 
C. Sitko Connect PL -tiivistysteippi: sd-arvo vaihtuva (0,25–25 m). Tiivistysteippi liimataan puhtaasen,
pölyttömään ja rasvattomaan karmin pystypintaan ikkunan jo ollessa asennusaukossa. Tämän jälkeen teippi liimataan
huolellisesti alustaan. 
D. Tectis paisuva nauha ulkokuoren ja ikkunaelementin väliin. 
E. Sitko Elastic -tiivistysteippi limittäen Sitko Connect PL -teippiin. 
•   Vesipelti: Vesipellin näkyvät saumat tiivistetään tiivistysmassalla
 

– Tiivistysteippejä ja -nauhoja on useissa eri mitoissa. Tiivistykseen valitaan sopivimmat riippuen rakenteesta sekä ikkunan ja 
ikkuna-aukon mitoista. 



IBS4-V (1/2)
Betonisandwich elementti
Tiivistys karmin päälle
Vaakaleikkaus
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A. Sitko Connect PL -tiivistysteippi: sd-arvo vaihtuva (0,25 - 25 m). Tiivistysteippi liimataan puhtaasen, pölyttömään ja rasvatto-
maan karmin pystypintaan ennen ikkunan jo ollessa asennusaukossa. Tämän jälkeen teippi liimataan huolellisesti puhtaaseen 
betoniin, minkä jälkeen levitetään tasoite. 
B. Tectis paisuva nauha min. 100 mm. U= 0,55 W / (m2*K). Paisuva nauha asennetaan ikkunan ympärille ennen ikkunan nostoa
asennusaukkoon. 
C. Tectis paisuva nauha ulkokuoren ja ikkunaelementin väliin. 
•   Vesipelti: Vesipellin näkyvät saumat tiivistetään tiivistysmassalla
 

– Tiivistysteippejä ja -nauhoja on useissa eri mitoissa. Tiivistykseen valitaan sopivimmat riippuen rakenteesta sekä ikkunan ja 
ikkuna-aukon mitoista. 



BETONISANDWICH RAKENNE
KARMINKENKÄLIITOKSELLA
Tiivistys karmin sivulle

IBS5 SISÄ
Tiivistyksessä käytetään Sitko Connect PL -teippiä rakenteen sisä- ja ulkopuolella. Lämmöneris-
teenä käytetään Tectis ThermoBand WF -paisuvaa nauhaa. Teipit ja lämmöneristys asennetaan 
ennen ikkunan nostoa asennusaukkoon.

Teipit asennetaan sivun sivujen 14-15 ohjeiden mukaisesti ja lämmöneristys sivujen 15-16 ohjei-
den mukaisesti. Ikkunan ollessa asennusaukossa teipit käännetään sisä- ja ulkopuolella rakentee-
seen kiinni, minkä jälkeen teippien päälle voidaan levittää tasoite ja/tai listoittaa.

Huom! Kivipinnoilla tulee tarvittaessa käyttää Sitko Primeria teippien tartunnan varmistamiseksi.
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IBS5 ULKO
Ulkopuolisena lisätiivistyksenä käytetään 100 mm leveää Sitko Elastic -teippiä vesipellin alla
varmistamaan rakenteiden vesitiiveys. Tarvittaessa Sitko Elastic -teippiä asennetaan kaksi
kaistaa toisiinsa limittäen 20 mm leveydeltä. 
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BETONISANDWICH RAKENNE
KARMINKENKÄLIITOKSELLA

IBS5-P (1/2)
Betonisandwich elementti karmikenkäliitos
Tiivistys karmin sivulle
Pystyleikkaus
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A. Sitko Connect PL -tiivistysteippi: sd-arvo vaihtuva (0,25 - 25 m). Tiivistysteippi liimataan puhtaasen, pölyttömään ja rasvat-
tomaan karmin sivupintaan ennen ikkunan nostoa asennusaukkoon. Tämän jälkeen teippi liimataan huolellisesti puhtaaseen 
betoniin, minkä jälkeen levitetään tasoite. 
B. Tectis paisuva nauha min. 100 mm. U= 0,55 W / (m2*K). Paisuva nauha asennetaan ikkunan ympärille ennen ikkunan nostoa
asennusaukkoon. 
C. Sitko Connect PL -tiivistysteippi: sd-arvo vaihtuva (0,25–25 m). Tiivistysteippi liimataan puhtaasen,
pölyttömään ja rasvattomaan karmin sivupintaan ennen ikkunan nostoa asennusaukkoon. Tämän jälkeen teippi liimataan
huolellisesti alustaan. 
D. Sitko Elastic -tiivistysteippi limittäen Sitko Connect PL -teippiin. 
•   Vesipelti: Vesipellin näkyvät saumat tiivistetään tiivistysmassalla
 

– Tiivistysteippejä ja -nauhoja on useissa eri mitoissa. Tiivistykseen valitaan sopivimmat riippuen rakenteesta sekä ikkunan ja 
ikkuna-aukon mitoista. 



IBS5-V (1/2)
Betonisandwich elementti karmikenkäliitos
Tiivistys karmin sivulle
Vaakaleikkaus

121

A. Sitko Connect PL -tiivistysteippi: sd-arvo vaihtuva (0,25 - 25 m). Tiivistysteippi liimataan puhtaasen, pölyttömään ja rasvat-
tomaan karmin sivupintaan ennen ikkunan nostoa asennusaukkoon. Tämän jälkeen teippi liimataan huolellisesti puhtaaseen 
betoniin, minkä jälkeen levitetään tasoite. 
B. Tectis paisuva nauha min. 100 mm. U= 0,55 W / (m2*K). Paisuva nauha asennetaan ikkunan ympärille ennen ikkunan nostoa
asennusaukkoon. 
C. Sitko Connect PL -tiivistysteippi: sd-arvo vaihtuva (0,25–25 m). Tiivistysteippi liimataan puhtaasen,
pölyttömään ja rasvattomaan karmin sivupintaan ennen ikkunan nostoa asennusaukkoon. Tämän jälkeen teippi liimataan
huolellisesti alustaan. 
•   Vesipelti: Vesipellin näkyvät saumat tiivistetään tiivistysmassalla
 

– Tiivistysteippejä ja -nauhoja on useissa eri mitoissa. Tiivistykseen valitaan sopivimmat riippuen rakenteesta sekä ikkunan ja 
ikkuna-aukon mitoista. 



IBS6 SISÄ
Tiivistyksessä käytetään Sitko White –teippiä rakenteen sisäpuolella ja Sitko Connect PL –teippiä 
ulkopuolella. Lämmöneristeenä käytetään Tectis ThermoBand WF –paisuvaa nauhaa. Lämmöneristys 
asennetaan ennen ikkunan nostoa asennusaukkoon. Teipit asennetaan karmin päälle ikkunan ollessa 
asennettuna. 

Teipit asennetaan sivujen 18-19 ohjeiden mukaisesti ja lämmöneristys sivujen 15-16 ohjeiden mukai-
sesti. Teipit liimataan karmiin ja käännetään rakenteen pintaan, minkä jälkeen teippien päälle voidaan 
levittää *tasoite ja/tai listoittaa.

Huom! Kivipinnoilla tulee tarvittaessa käyttää Sitko Primeria teippien tartunnan varmistamiseksi.
*Sitko Connect PL -teipin päälle voi levittää tasoitteen. Sitko White -teipin päälle ei voi levittää tasoitetta.

BETONISANDWICH RAKENNE
Tiivistys karmin ulkopintaan
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IBS6 ULKO
Ulkopuolisena lisätiivistyksenä käytetään 100 mm leveää Sitko Elastic –teippiä vesipellin alla 
varmistamaan rakenteiden vesitiiveys. Tarvittaessa Sitko Elastic –teippiä asennetaan kaksi kais-
taa toisiinsa limittäen 20 mm leveydeltä.
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BETONISANDWICH RAKENNE

IBS6-P (1/2)
Betonisandwich elementti
Tiivistys karmin päälle
Pystyleikkaus

124

A. Sitko White tiivistysteippi. Tiivistysteippi liimataan puhaaseen, pölyttömään ja rasvattomaan karmin pintaan ikkunan jo olles-
sa asennusaukossa. Tämän jälkeen teippi liimataan huolellisesti puhtaaseen betoniin. Teippaus jää listoituksen alle. 
B. Tectis paisuva nauha min. 100 mm : U = 0,55 W / (m2*K). Paisuva nauha asennetaan ikkunan ympärille ennen ikkunan nostoa 
asennusaukkoon. 
C. Sitko Connect PL tiivistysteippi: sd- arvo vaihtuva (0,25 - 25 m). Tiivistysteippi liimataan puhaaseen, pölyttömään ja rasvat-
tomaan karmin pintaan ikkunan jo ollessa asennusaukossa. Tämän jälkeen teippi liimataan huolellisesti puhtaaseen betoniin. 
Teippaus jää L- pellin alle. 
D. Sitko Elastic tiivistysteippi limittäen Sitko Connect PL teippiin.
•   Vesipelti Vesipellin näkyvät saumat tiivistetään tiivistysmassalla

–Tiivistysteippejä ja nauhoja on useita eri mittoja. Tiivistykseen valitaan sopivimmat, riippuen rakenteesta sekä ikkunan ja ikku-
na-aukon mitoista.



IBS6-V (1/2)
Betonisandwich elementti
Tiivistys karmin päälle
Vaakaleikkaus
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A. Sitko White tiivistysteippi. Tiivistysteippi liimataan puhaaseen, pölyttömään ja rasvattomaan karmin pintaan ikkunan jo olles-
sa asennusaukossa. Tämän jälkeen teippi liimataan huolellisesti puhtaaseen betoniin. Teippaus jää listoituksen alle. 
B. Tectis paisuva nauha min. 100 mm : U = 0,55 W / (m2*K). Paisuva nauha asennetaan ikkunan ympärille ennen ikkunan nostoa 
asennusaukkoon. 
C. Sitko Connect PL tiivistysteippi: sd- arvo vaihtuva (0,25 - 25 m). Tiivistysteippi liimataan puhaaseen, pölyttömään ja rasvat-
tomaan karmin pintaan ikkunan jo ollessa asennusaukossa. Tämän jälkeen teippi liimataan huolellisesti puhtaaseen betoniin. 
Teippaus jää L- pellin alle. 
•   Vesipelti Vesipellin näkyvät saumat tiivistetään tiivistysmassalla

–Tiivistysteippejä ja nauhoja on useita eri mittoja. Tiivistykseen valitaan sopivimmat, riippuen rakenteesta sekä ikkunan ja ikku-
na-aukon mitoista. 



IBS7 SISÄ
Tiivistyksessä käytetään Sitko White –teippiä rakenteen sisäpuolella. Lämmöneristeenä käytetään Te-
ctis ThermoBand WF –paisuvaa nauhaa. Lämmöneristys asennetaan ennen ikkunan nostoa asennus-
aukkoon. Teipit asennetaan karmin päälle ikkunan ollessa asennettuna. 

Teipit asennetaan sivun 18 ohjeiden mukaisesti ja lämmöneristys sivujen 15-16 ohjeiden mukaisesti. 
Teipit liimataan karmiin ja käännetään rakenteen pintaan, minkä jälkeen ikkuna voidaan listoittaa.

Huom! Kivipinnoilla tulee tarvittaessa käyttää Sitko Primeria teippien tartunnan varmistamiseksi.

BETONISANDWICH RAKENNE
Tiivistys karmin ulkopintaan +  
paisuva nauha L-pellin alle
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IBS7 ULKO
Ulkopuolisena lisätiivistyksenä käytetään 100 mm leveää Sitko Elastic –teippiä ja Sitko Connect 
PL -teippiä vesipellin alla varmistamaan rakenteiden vesitiiveys. Tarvittaessa Sitko Elastic –teip-
piä asennetaan kaksi kaistaa toisiinsa limittäen 20 mm leveydeltä. 

Betonijulkisivun ja pellitysten välisissä saumoissa käytetään lisätiivistyksenä Tectis Iso-Bloco 600 
–paisuvaa nauhaa. Tiivistys estää sadeveden pääsyn rakenteisiin. 
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BETONISANDWICH RAKENNE

IBS7-P (1/2)
Betonisandwich elementti
Tiivistys karmin päälle
Pystyleikkaus
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A. Sitko White tiivistysteippi. Tiivistysteippi liimataan puhaaseen, pölyttömään ja rasvattomaan karmin pintaan ikkunan jo olles-
sa asennusaukossa. Tämän jälkeen teippi liimataan huolellisesti puhtaaseen betoniin. Teippaus jää listoituksen alle. 
B. Tectis paisuva nauha min. 100 mm : U = 0,55 W / (m2*K). Paisuva nauha asennetaan ikkunan ympärille ennen ikkunan nostoa 
asennusaukkoon. 
C. Sitko Connect PL tiivistysteippi: sd- arvo vaihtuva (0,25 - 25 m). Tiivistysteippi liimataan puhaaseen, pölyttömään ja rasvat-
tomaan karmin pintaan ikkunan jo ollessa asennusaukossa. Tämän jälkeen teippi liimataan huolellisesti puhtaaseen betoniin. 
Teippaus jää L- pellin alle. 
D. Tectis paisuva nauha L- pellin ja betoniseinän väliin pystysuunnassa ja ikkunan yläosassa. 
E. Sitko Elastic tiivistysteippi limittäen Sitko Connect PL teippiin.
•   Vesipelti Vesipellin näkyvät saumat tiivistetään tiivistysmassalla

–Tiivistysteippejä ja nauhoja on useita eri mittoja. Tiivistykseen valitaan sopivimmat, riippuen rakenteesta sekä ikkunan ja ikku-
na-aukon mitoista. 



IBS7-V (1/2)
Betonisandwich elementti
Tiivistys karmin päälle
Vaakaleikkaus
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A. Sitko White tiivistysteippi. Tiivistysteippi liimataan puhaaseen, pölyttömään ja rasvattomaan karmin pintaan ikkunan jo olles-
sa asennusaukossa. Tämän jälkeen teippi liimataan huolellisesti puhtaaseen betoniin. Teippaus jää listoituksen alle. 
B. Tectis paisuva nauha min. 100 mm : U = 0,55 W / (m2*K). Paisuva nauha asennetaan ikkunan ympärille ennen ikkunan nostoa 
asennusaukkoon. 
C. Tectis paisuva nauha L- pellin ja betoniseinän väliin.
•   Vesipelti Vesipellin näkyvät saumat tiivistetään tiivistysmassalla

–Tiivistysteippejä ja nauhoja on useita eri mittoja. Tiivistykseen valitaan sopivimmat, riippuen rakenteesta sekä ikkunan ja ikku-
na-aukon mitoista. 
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Tiilijulkisivuosio on jaettu erikseen puu- ja betoni-
runkoisiin rakenteisiin. Betonirunkoisissa rakenteissa 
puisen apukarmin kosteustekniseen toimivuuteen 
tulee kiinnittää enemmän huomiota kuin ennen. 
Rakentamisen tutkimus ja kehitys menee eteenpäin 
pienin, mutta merkityksellisin askelin. On tutkittu, 
että betonirunkoisessa tiiliverhoillussa rakenteessa 
ikkunan apukarmin yläpuolisen osan peittäminen 
bitumikermillä on riskirakenne. Perinteisesti apu-
karmi on suojattu valuvalta vedeltä ja kosteudelta 
bitumikermillä asentamalla se kiinni betoniin ja 
suoraan apukarmin puun pintaa vasten. Tämä 
aiheuttaa kuitenkin sen, että puinen apukarmi ei 
pääse kuivumaan riittävästi, jolloin riski kosteus- ja 
homevauriolle on ilmeinen. Apukarmin kuivumisen 
nopeuttamiseksi ja homehtumisriskin eliminoimisek-
si suositellaan korvaamaan bitumikermi diffuusioa-
voimella ja hengittävällä Diffo Proof -kaistalla. 

Nämä ohjeet ja detaljit koskettavat tilannetta, jossa 
apukarmi asennetaan työmaalla. Elementtitehtaalla 
asennettava apukarmi voidaan edelleen suojata 
bitumikermillä, jolloin kermi asennetaan lämmöne-
risteeseen apukarmin yläpuolelle irti apukarmista.

Yksityiskohtaiset tiivistysdetaljit esitetään kutakin 
detaljia kohden kahdella aukeamalla. Ensimmäisenä 
3D-havainnekuvat sisä- ja ulkopuolelta kuvattuna, 
jonka jälkeen seuraavalla aukeamalla detaljipiirrok-
set pysty- ja vaakaleikkauksena. 

ThermoBand WF -lämmöneriste asennetaan ikkunan 
karmiin aina ennen asennusaukkoon nostamista. 
Tiivistysteippaus voidaan tehdä karmin sivulle tai 
vaihtoehtoisesti ikkunan jo ollessa asennusaukossa 
karmin ulkopintaan. Huokoisille alustoille, kuten 
betoni, suositellaan pintojen pohjustamista Sitko 
Primerilla parhaan tartunnan varmistamiseksi. 

TIILIJULKISIVU
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Sivuilla 124-127 detaljissa IT1 kuvataan lisäeristettyä 
puurunkoista rakennetta tiilimuuratulla julkisivulla, 
jossa tiivistysteippaus toteutetaan karmin sivulle Sitko 
Windoor -teippiä käyttäen. 

Sivuilla 128-131 detaljissa IT2 kuvataan lisäeristettyä 
puurunkoista rakennetta tiilimuuratulla julkisivulla, 
jossa tiivistysteippaus toteutetaan karmin ulkopintaan 
Sitko Connect PL- tai Sitko White -teippiä käyttäen. 

Sivuilla 132-135 detaljissa IT3 kuvataan betonirunkois-
ta rakennetta tiilimuuratulla julkisivulla, jossa tiivistys-
teippaus toteutetaan karmin sivulle Sitko Connect PL 
-teippiä käyttäen. Apukarmin ja betonirungon välissä 
Sitko Elastic -butyyliteippi. Ikkunan yläpuolelle ja apu-
karmin päälle asennetaan lisäksi diffuusioavoin Diffo 
Proof -kaista. 

Sivuilla 136-139 detaljissa IT4 kuvataan betonirunkoista 
rakennetta tiilimuuratulla julkisivulla, jossa tiivistysteip-
paus toteutetaan karmin ulkopintaan Sitko Connect PL 
-teippiä käyttäen. Apukarmin ja betonirungon välissä 
Sitko Elastic -butyyliteippi. Ikkunan yläpuolelle ja apu-
karmin päälle asennetaan lisäksi diffuusioavoin Diffo 
Proof -kaista. 

Sivuilla 140-143 detaljissa IT5 kuvataan lisäeristettyä 
betonirunkoista rakennetta karmikenkäliitoksella ja tii-
limuuratulla julkisivulla, jossa tiivistysteippaus toteute-
taan karmin sivulle Sitko Connect PL -teippiä käyttäen. 
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PUURUNKOINEN 
TIILIJULKISIVU
Tiivistys karmin sivulle

IT1 SISÄ
Tiivistyksessä käytetään Sitko Windoor Adaptive -teippiä rakenteen sisä- ja ulkopuolella.
Lämmöneristeenä käytetään Tectis ThermoBand WF -paisuvaa nauhaa. Teipit ja lämmöneristys 
asennetaan ennen ikkunan nostoa asennusaukkoon.

Teipit asennetaan sivujen 14-15 ohjeiden mukaisesti ja lämmöneristys sivujen 15-16 ohjeiden 
mukaisesti. Ikkunan ollessa asennusaukossa teipit käännetään kiinni sisäpuolella höyrynsulkuun 
ja ulkopuolella tuulensuojaan, minkä jälkeen ikkuna voidaan listoittaa. 
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IT1 ULKO
Ulkopuolisena lisätiivistyksenä käytetään 100 mm leveää Sitko Elastic -teippiä vesipellin alla
varmistamaan rakenteiden vesitiiveys. Tarvittaessa Sitko Elastic -teippiä asennetaan kaksi
kaistaa toisiinsa limittäen 20 mm leveydeltä. 

Tiilijulkisivun ja pellitysten välisissä saumoissa käytetään lisätiivistyksenä Tectis
Iso-Bloco 600 -paisuvaa nauhaa. Tiivistys estää sadeveden pääsyn rakenteisiin.
Tätä vaihtoehtoa voidaan soveltaa, mikäli teippauksia ei tehdä ulkopuolelle. 
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PUURUNKOINEN 
TIILIJULKISIVU

IT1-P (1/2)
Puurunkoinen tiilijulkisivu
Tiivistys karmin sivulle
Pystyleikkaus

A. Sitko Windoor -tiivistysteippi: sd-arvo vaihtuva (0,25–60 m). Tiivistysteippi liimataan puhtaaseen, pölyttömään ja rasvattomaan 
karmin sivupintaan ennen ikkunan nostoa asennusaukkoon. Ikkunan noston jälkeen teippi liimataan huolellisesti höyrynsulkuun. 
B. Adaptive-höyryjarru tai Tectis höyrynsulkukalvo.
C. Tectis paisuva nauha min. 100 mm. U= 0,55 W / (m2*K). Paisuva nauha asennetaan ikkunan ympärille ennen ikkunan nostoa 
asennusaukkoon. 
D. Sitko Windoor-tiivistysteippi: sd-arvo vaihtuva (0,25–60 m). Tiivistysteippi liimataan puhtaaseen, pölyttömään 
ja rasvattomaan karmin sivupintaan ennen ikkunan nostoa asennusaukkoon.  Ikkunan noston jälkeen teippi liimataan huolellisesti 
tuulensuojaan. 
E. Diffo Proof -tuulensuojakangas tai tuulensuojalevy. 
F. Sitko Elastic -tiivistysteippi limittäen Sitko Windoor -teippiin ja tuulensuojaan. 
G. Tectis paisuva nauha smyygipellin ja tiilen väliin. 
•   Vesipelti: Vesipellin näkyvät saumat tiivistetään tiivistysmassalla
 

– Tiivistysteippejä ja -nauhoja on useissa eri mitoissa. Tiivistykseen valitaan sopivimmat riippuen rakenteesta sekä ikkunan ja 
ikkuna-aukon mitoista. 
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IT1-V (1/2)
Puurunkoinen tiilijulkisivu
Tiivistys karmin sivulle
Vaakaleikkaus

A. Sitko Windoor -tiivistysteippi: sd-arvo vaihtuva (0,25–60 m). Tiivistysteippi liimataan puhtaaseen, pölyttömään ja rasvattomaan 
karmin sivupintaan ennen ikkunan nostoa asennusaukkoon. Ikkunan noston jälkeen teippi liimataan huolellisesti höyrynsulkuun. 
B. Adaptive-höyryjarru tai Tectis höyrynsulkukalvo.
C. Tectis paisuva nauha min. 100 mm. U= 0,55 W / (m2*K). Paisuva nauha asennetaan ikkunan ympärille ennen ikkunan nostoa 
asennusaukkoon. 
D. Sitko Windoor-tiivistysteippi: sd-arvo vaihtuva (0,25–60 m). Tiivistysteippi liimataan puhtaaseen, pölyttömään 
ja rasvattomaan karmin sivupintaan ennen ikkunan nostoa asennusaukkoon.  Ikkunan noston jälkeen teippi liimataan huolellisesti 
tuulensuojaan. 
E. Diffo Proof -tuulensuojakangas tai tuulensuojalevy. 
F. Sitko Elastic -tiivistysteippi limittäen Sitko Windoor -teippiin ja tuulensuojaan. 
G. Tectis paisuva nauha smyygipellin ja tiilen väliin. 
•   Vesipelti: Vesipellin näkyvät saumat tiivistetään tiivistysmassalla
 

– Tiivistysteippejä ja -nauhoja on useissa eri mitoissa. Tiivistykseen valitaan sopivimmat riippuen rakenteesta sekä ikkunan ja 
ikkuna-aukon mitoista. 
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PUURUNKOINEN 
TIILIJULKISIVU
Tiivistys karmin ulkopintaan

IT2 SISÄ
Tiivistyksessä käytetään Sitko Connect PL- tai Sitko White -teippiä rakenteen sisä- ja ulkopuolella. 
Lämmöneristeenä käytetään Tectis ThermoBand WF -paisuvaa nauhaa. Lämmöneristys asenne-
taan ennen ikkunan nostoa asennusaukkoon. Teipit asennetaan karmin päälle ikkunan ollessa 
asennettuna. 

Teipit asennetaan sivujen 18-19 ohjeiden mukaisesti ja lämmöneristys sivujen 15-16 ohjeiden 
mukaisesti. Teipit liimataan karmiin, sekä sisäpuolella höyrynsulkuun ja ulkopuolella tuulensuo-
jaan kiinni, minkä jälkeen ikkuna voidaan listoittaa. 
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IT2 ULKO
Ulkopuolisena lisätiivistyksenä käytetään 100 mm leveää Sitko Elastic -teippiä vesipellin alla
varmistamaan rakenteiden vesitiiveys. Tarvittaessa Sitko Elastic -teippiä asennetaan kaksi
kaistaa toisiinsa limittäen 20 mm leveydeltä. 

Tiilijulkisivun ja pellitysten välisissä saumoissa käytetään lisätiivistyksenä Tectis
Iso-Bloco 600 -paisuvaa nauhaa. Tiivistys estää sadeveden pääsyn rakenteisiin.
Tätä vaihtoehtoa voidaan soveltaa, mikäli teippauksia ei tehdä ulkopuolelle.
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PUURUNKOINEN 
TIILIJULKISIVU

IT2-P (1/2)
Puurunkoinen tiilijulkisivu
Tiivistys karmin päälle
Pystyleikkaus

A. Sitko Connect PL -tiivistysteippi: sd-arvo vaihtuva (0,25–25 m). Tiivistysteippi liimataan puhtaaseen, pölyttömään ja rasvatto-
maan karmin pintaan ikkunan jo ollessa asennusaukossa. Tämän jälkeen teippi liimataan huolellisesti höyrynsulkuun. 
B. Adaptive-höyryjarru tai Tectis höyrynsulkukalvo.
C. Tectis paisuva nauha min. 100 mm. U= 0,55 W / (m2*K). Paisuva nauha asennetaan ikkunan ympärille ennen ikkunan nostoa 
asennusaukkoon. 
D. Sitko Connect PL -tiivistysteippi: sd-arvo vaihtuva (0,25–25 m). Tiivistysteippi liimataan puhtaaseen, pölyttömään ja rasvatto-
maan karmin pintaan ikkunan jo ollessa asennusaukossa.  Tämän jälkeen teippi liimataan huolellisesti tuulensuojaan. 
E. Diffo Proof -tuulensuojakangas tai tuulensuojalevy. 
F. Sitko Elastic -tiivistysteippi limittäen Sitko Windoor -teippiin ja tuulensuojaan. 
G. Tectis paisuva nauha smyygipellin ja tiilen väliin. 
•   Vesipelti: Vesipellin näkyvät saumat tiivistetään tiivistysmassalla
 

– Tiivistysteippejä ja -nauhoja on useissa eri mitoissa. Tiivistykseen valitaan sopivimmat riippuen rakenteesta sekä ikkunan ja 
ikkuna-aukon mitoista. 
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IT2-V (1/2)
Puurunkoinen tiilijulkisivu
Tiivistys karmin päälle
Vaakaleikkaus

A. Sitko Connect PL -tiivistysteippi: sd-arvo vaihtuva (0,25–25 m). Tiivistysteippi liimataan puhtaaseen, pölyttömään ja rasvatto-
maan karmin pintaan ikkunan jo ollessa asennusaukossa. Tämän jälkeen teippi liimataan huolellisesti höyrynsulkuun. 
B. Adaptive-höyryjarru tai Tectis höyrynsulkukalvo.
C. Tectis paisuva nauha min. 100 mm. U= 0,55 W / (m2*K). Paisuva nauha asennetaan ikkunan ympärille ennen ikkunan nostoa 
asennusaukkoon. 
D. Sitko Connect PL -tiivistysteippi: sd-arvo vaihtuva (0,25–25 m). Tiivistysteippi liimataan puhtaaseen, pölyttömään ja rasvatto-
maan karmin pintaan ikkunan jo ollessa asennusaukossa.  Tämän jälkeen teippi liimataan huolellisesti tuulensuojaan. 
E. Diffo Proof -tuulensuojakangas tai tuulensuojalevy. 
F. Sitko Elastic -tiivistysteippi limittäen Sitko Windoor -teippiin ja tuulensuojaan. 
G. Tectis paisuva nauha smyygipellin ja tiilen väliin. 
•   Vesipelti: Vesipellin näkyvät saumat tiivistetään tiivistysmassalla
 

– Tiivistysteippejä ja -nauhoja on useissa eri mitoissa. Tiivistykseen valitaan sopivimmat riippuen rakenteesta sekä ikkunan ja 
ikkuna-aukon mitoista. 
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BETONIRUNKOINEN TIILIJULKISIVU
Tiivistys karmin sivulle + vedenohjain
apukarmin päällä

IT3 SISÄ
Tiivistyksessä käytetään Sitko Connect PL -teippiä rakenteen sisä- ja ulkopuolella. Lämmöneris-
teenä käytetään Tectis ThermoBand WF -paisuvaa nauhaa. Teipit ja lämmöneristys asennetaan 
ennen ikkunan nostoa asennusaukkoon.

Teipit asennetaan sivujen 14-15 ohjeiden mukaisesti ja lämmöneristys sivujen 15-16 ohjeiden 
mukaisesti. Ikkunan ollessa asennusaukossa teipit käännetään sisä- ja ulkopuolella kiinni raken-
teeseen, minkä jälkeen teippien päälle voidaan levittää tasoite ja/tai listoittaa.

Huom! Kivipinnoilla tulee tarvittaessa käyttää Sitko Primeria teippien tartunnan varmistamiseksi.
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IT3 ULKO
Apukarmien ja betonirungon välissä käytetään Sitko Elastic -teippiä. Ikkunan yläpuolella olevan apu-
karmin päälle asennetaan hengittävä Diffo Proof -kaista, joka mahdollistaa apukarmin kuivumisen. 

Ulkopuolisena lisätiivistyksenä käytetään 100 mm leveää Sitko Elastic -teippiä
vesipellin alla varmistamaan rakenteiden vesitiiveys. Tarvittaessa Sitko Elastic
-teippiä asennetaan kaksi kaistaa toisiinsa limittäen 20 mm leveydeltä. 

Tiilijulkisivun ja pellitysten välisissä saumoissa käytetään lisätiivistyksenä
Tectis Iso-Bloco 600 -paisuvaa nauhaa. Tiivistys estää sadeveden
pääsyn rakenteisiin. Tätä vaihtoehtoa voidaan soveltaa, mikäli
teippauksia ei tehdä ulkopuolelle.
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BETONIRUNKOINEN
TIILIJULKISIVU

IT3-P (1/2)
Betonirunkoinen tiilijulkisivu
Tiivistys karmin sivulle
Pystyleikkaus

A. Sitko Connect PL -tiivistysteippi: sd-arvo vaihtuva (0,25–25 m). Tiivistysteippi liimataan puhtaaseen, pölyttömään ja rasvattomaan 
karmin sivupintaan ennen ikkunan nostoa asennusaukkoon. Tämän jälkeen teippi liimataan huolellisesti puhtaaseen betoniin, minkä 
jälkeen levitetään tasoite. 
B. Sitko Elastic -teippi apukarmin ja betonin välissä. 
C. Hengittävä Ditto Proof -kaista. 
D. Tectis paisuva nauha min. 100 mm. U= 0,55 W / (m2*K). Paisuva nauha asennetaan ikkunan ympärille ennen ikkunan nostoa
asennusaukkoon. 
E. Sitko Connect PL -tiivistysteippi: sd-arvo vaihtuva (0,25–25 m). Tiivistysteippi liimataan puhtaaseen, pölyttömään 
ja rasvattomaan karmin sivupintaan ennen ikkunan nostoa asennusaukkoon. Tämän jälkeen teippi liimataan huolellisesti tuulensuojaan. 
F. Diffo Proof -tuulensuojakangas tai tuulensuojalevy. 
G. Sitko Elastic -tiivistysteippi vesipellin alle. 
H. Tectis paisuva nauha smyygipellin ja tiilen väliin. 
•   Vesipelti: Vesipellin näkyvät saumat tiivistetään tiivistysmassalla
 

– Tiivistysteippejä ja -nauhoja on useissa eri mitoissa. Tiivistykseen valitaan sopivimmat riippuen rakenteesta sekä ikkunan ja
ikkuna-aukon mitoista. 
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IT3-V (1/2)
Betonikoinen tiilijulkisivu
Tiivistys karmin sivulle
Vaakaleikkaus

A. Sitko Connect PL -tiivistysteippi: sd-arvo vaihtuva (0,25–25 m). Tiivistysteippi liimataan puhtaaseen, pölyttömään ja rasvattomaan 
karmin sivupintaan ennen ikkunan nostoa asennusaukkoon. Tämän jälkeen teippi liimataan huolellisesti puhtaaseen betoniin, minkä 
jälkeen levitetään tasoite. 
B. Hengittävä Ditto Proof -kaista. 
C. Tectis paisuva nauha min. 100 mm. U= 0,55 W / (m2*K). Paisuva nauha asennetaan ikkunan ympärille ennen ikkunan nostoa
asennusaukkoon. 
D. Sitko Connect PL -tiivistysteippi: sd-arvo vaihtuva (0,25–25 m). Tiivistysteippi liimataan puhtaaseen, pölyttömään 
ja rasvattomaan karmin sivupintaan ennen ikkunan nostoa asennusaukkoon. Tämän jälkeen teippi liimataan huolellisesti tuulensuojaan. 
E. Diffo Proof -tuulensuojakangas tai tuulensuojalevy. 
F. Sitko Elastic -tiivistysteippi vesipellin alle. 
G. Tectis paisuva nauha smyygipellin ja tiilen väliin. 
•   Vesipelti: Vesipellin näkyvät saumat tiivistetään tiivistysmassalla
 

– Tiivistysteippejä ja -nauhoja on useissa eri mitoissa. Tiivistykseen valitaan sopivimmat riippuen rakenteesta sekä ikkunan ja
ikkuna-aukon mitoista. 
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IT4 SISÄ
Tiivistyksessä käytetään Sitko Connect PL -teippiä rakenteen sisä- ja ulkopuolella. Lämmöneris-
teenä käytetään Tectis ThermoBand WF -paisuvaa nauhaa. Lämmöneristys asennetaan ennen 
ikkunan nostoa asennusaukkoon. Teipit asennetaan karmin päälle ikkunan ollessa asennettuna. 

Teipit asennetaan sivujen 18-19 ohjeiden mukaisesti ja lämmöneristys sivujen 15-16 ohjeiden 
mukaisesti. Teipit liimataan karmiin sekä sisäpuolella höyrynsulkuun ja ulkopuolella tuulensuo-
jaan kiinni, minkä jälkeen ikkuna voidaan tasoittaa ja/tai listoittaa. 

Huom! Kivipinnoilla tulee tarvittaessa käyttää Sitko Primeria teippien tartunnan varmistamiseksi.

BETONIRUNKOINEN TIILIJULKISIVU
Tiivistys karmin ulkopintaan + vedenohjain
apukarmin päällä
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IT4 ULKO
Apukarmien ja betonirungon välissä käytetään Sitko Elastic -teippiä. Ikkunan yläpuolelle
asennetaan hengittävä Diffo Proof -kaista, joka mahdollistaa apukarmin kuivumisen. 

Ulkopuolisena lisätiivistyksenä käytetään 100 mm leveää Sitko Elastic -teippiä vesipellin
alla varmistamaan rakenteiden vesitiiveys. Tarvittaessa Sitko Elastic -teippiä
asennetaan kaksi kaistaa toisiinsa limittäen 20 mm leveydeltä. 

Tiilijulkisivun ja pellitysten välisissä saumoissa käytetään lisätiivistyksenä
Tectis Iso-Bloco 600 -paisuvaa nauhaa. Tiivistys estää sadeveden pääsyn
rakenteisiin. Tätä vaihtoehtoa voidaan soveltaa, mikäli teippauksia ei
tehdä ulkopuolelle. 145145



BETONIRUNKOINEN
TIILIJULKISIVU

IT4-P (1/2)
Betonirunkoinen tiilijulkisivu
Tiivistys karmin päälle
Pystyleikkaus

A. Sitko Connect PL -tiivistysteippi: sd-arvo vaihtuva (0,25–25 m). Tiivistysteippi liimataan puhtaaseen, pölyttömään ja rasvattomaan kar-
min pystypintaan ikkunan jo ollessa asennusaukossa. Tämän jälkeen teippi liimataan huolellisesti puhtaaseen betoniin, minkä jälkeen 
levitetään tasoite. 
B. Sitko Elastic -teippi apukarmin ja betonin välissä. 
C. Hengittävä Ditto Proof -kaista. 
D. Tectis paisuva nauha min. 100 mm. U= 0,55 W / (m2*K). Paisuva nauha asennetaan ikkunan ympärille ennen ikkunan nostoa
asennusaukkoon. 
E. Sitko Connect PL -tiivistysteippi: sd-arvo vaihtuva (0,25–25 m). Tiivistysteippi liimataan puhtaaseen, pölyttömään 
ja rasvattomaan karmin pystypintaan ennen ikkunan jo ollessa asennusaukossa. Tämän jälkeen teippi liimataan huolellisesti tuulensuojaan. 
F. Diffo Proof -tuulensuojakangas tai tuulensuojalevy. 
G. Sitko Elastic -tiivistysteippi vesipellin alle. 
H. Tectis paisuva nauha smyygipellin ja tiilen väliin. 
•   Vesipelti: Vesipellin näkyvät saumat tiivistetään tiivistysmassalla
 

– Tiivistysteippejä ja -nauhoja on useissa eri mitoissa. Tiivistykseen valitaan sopivimmat riippuen rakenteesta sekä ikkunan ja
ikkuna-aukon mitoista. 
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IT4-V (1/2)
Betonirunkoinen tiilijulkisivu
Tiivistys karmin päälle
Vaakaleikkaus

A. Sitko Connect PL -tiivistysteippi: sd-arvo vaihtuva (0,25–25 m). Tiivistysteippi liimataan puhtaaseen, pölyttömään ja rasvattomaan kar-
min pystypintaan ikkunan jo ollessa asennusaukossa. Tämän jälkeen teippi liimataan huolellisesti puhtaaseen betoniin, minkä jälkeen 
levitetään tasoite. 
B. Sitko Elastic -teippi apukarmin ja betonin välissä. 
C. Hengittävä Ditto Proof -kaista. 
D. Tectis paisuva nauha min. 100 mm. U= 0,55 W / (m2*K). Paisuva nauha asennetaan ikkunan ympärille ennen ikkunan nostoa
asennusaukkoon. 
E. Sitko Connect PL -tiivistysteippi: sd-arvo vaihtuva (0,25–25 m). Tiivistysteippi liimataan puhtaaseen, pölyttömään 
ja rasvattomaan karmin pystypintaan ennen ikkunan jo ollessa asennusaukossa. Tämän jälkeen teippi liimataan huolellisesti tuulensuojaan. 
F. Diffo Proof -tuulensuojakangas tai tuulensuojalevy. 
G. Sitko Elastic -tiivistysteippi vesipellin alle. 
H. Tectis paisuva nauha smyygipellin ja tiilen väliin. 
•   Vesipelti: Vesipellin näkyvät saumat tiivistetään tiivistysmassalla
 

– Tiivistysteippejä ja -nauhoja on useissa eri mitoissa. Tiivistykseen valitaan sopivimmat riippuen rakenteesta sekä ikkunan ja
ikkuna-aukon mitoista. 
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BETONIRUNKOINEN TIILIJULKISIVU 
KARMIKENKÄLIITOKSELLA 
Tiivistys karmin sivulle

IT5 SISÄ
Tiivistyksessä käytetään Sitko Connect PL -teippiä rakenteen sisä- ja ulkopuolella. Lämmöneris-
teenä käytetään Tectis ThermoBand WF -paisuvaa nauhaa. Teipit ja lämmöneristys asennetaan 
ennen ikkunan nostoa asennusaukkoon.

Teipit asennetaan sivujen 14-15 ohjeiden mukaisesti ja lämmöneristys sivujen 15-16 ohjeiden 
mukaisesti. Ikkunan ollessa asennusaukossa teipit käännetään sisä- ja ulkopuolella kiinni raken-
teeseen, minkä jälkeen teippien päälle voidaan levittää tasoite ja/tai listoittaa.

Huom! Kivipinnoilla tulee tarvittaessa käyttää Sitko Primeria teippien tartunnan varmistamiseksi.
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IT5 ULKO
Apukarmien ja betonirungon välissä käytetään Sitko Elastic -teippiä. Ikkunan yläpuolella olevan apu-
karmin päälle asennetaan hengittävä Diffo Proof -kaista, joka mahdollistaa apukarmin kuivumisen. 

Ulkopuolisena lisätiivistyksenä käytetään 100 mm leveää Sitko Elastic -teippiä vesipellin
alla varmistamaan rakenteiden vesitiiveys. Tarvittaessa Sitko Elastic -teippiä
asennetaan kaksi kaistaa toisiinsa limittäen 20 mm leveydeltä. 

Tiilijulkisivun ja pellitysten välisissä saumoissa käytetään lisätiivistyksenä
Tectis Iso-Bloco 600 -paisuvaa nauhaa. Tiivistys estää sadeveden pääsyn
rakenteisiin. Tätä vaihtoehtoa voidaan soveltaa, mikäli teippauksia ei
tehdä ulkopuolelle. 149149



IT5-P (1/2)
Betonirunkoinen tiilijulkisivu karmikenkäliitos
Tiivistys karmin sivulle
Pystyleikkaus

A. Sitko Connect PL -tiivistysteippi: sd-arvo vaihtuva (0,25–25 m). Tiivistysteippi liimataan puhtaaseen, pölyttömään ja rasvattomaan 
karmin sivupintaan ennen ikkunan nostoa asennusaukkoon. Tämän jälkeen teippi liimataan huolellisesti puhtaaseen betoniin, minkä 
jälkeen levitetään tasoite. 
B. Tectis paisuva nauha min. 100 mm. U= 0,55 W / (m2*K). Paisuva nauha asennetaan ikkunan ympärille ennen ikkunan nostoa
asennusaukkoon. 
C. Sitko Connect PL -tiivistysteippi: sd-arvo vaihtuva (0,25–25 m). Tiivistysteippi liimataan puhtaaseen, pölyttömään 
ja rasvattomaan karmin sivupintaan ennen ikkunan nostoa asennusaukkoon. Tämän jälkeen teippi liimataan huolellisesti tuulensuojaan. 
D. Diffo Proof -tuulensuojakangas tai tuulensuojalevy. 
E. Sitko Elastic -tiivistysteippi vesipellin alle. 
F. Tectis paisuva nauha smyygipellin ja tiilen väliin. 
•   Vesipelti: Vesipellin näkyvät saumat tiivistetään tiivistysmassalla
 

– Tiivistysteippejä ja -nauhoja on useissa eri mitoissa. Tiivistykseen valitaan sopivimmat riippuen rakenteesta sekä ikkunan ja
ikkuna-aukon mitoista. 

BETONIRUNKOINEN TIILIJULKISIVU 
KARMIKENKÄLIITOKSELLA 
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IT5-V (1/2)
Betonirunkoinen tiilijulkisivu karmikenkäliitos
Tiivistys karmin sivulle
Vaakaleikkaus

A. Sitko Connect PL -tiivistysteippi: sd-arvo vaihtuva (0,25–25 m). Tiivistysteippi liimataan puhtaaseen, pölyttömään ja rasvattomaan 
karmin sivupintaan ennen ikkunan nostoa asennusaukkoon. Tämän jälkeen teippi liimataan huolellisesti puhtaaseen betoniin, minkä 
jälkeen levitetään tasoite. 
B. Tectis paisuva nauha min. 100 mm. U= 0,55 W / (m2*K). Paisuva nauha asennetaan ikkunan ympärille ennen ikkunan nostoa
asennusaukkoon. 
C. Sitko Connect PL -tiivistysteippi: sd-arvo vaihtuva (0,25–25 m). Tiivistysteippi liimataan puhtaaseen, pölyttömään 
ja rasvattomaan karmin sivupintaan ennen ikkunan nostoa asennusaukkoon. Tämän jälkeen teippi liimataan huolellisesti tuulensuojaan. 
D. Diffo Proof -tuulensuojakangas tai tuulensuojalevy. 
E. Tectis paisuva nauha smyygipellin ja tiilen väliin. 
•   Vesipelti: Vesipellin näkyvät saumat tiivistetään tiivistysmassalla
 

– Tiivistysteippejä ja -nauhoja on useissa eri mitoissa. Tiivistykseen valitaan sopivimmat riippuen rakenteesta sekä ikkunan ja
ikkuna-aukon mitoista. 
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VIEREKKÄISTEN 
IKKUNOIDEN LIITOS
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Yksityiskohtaiset tiivistysdetaljit esitetään 
3D-havainnekuvin sivuilla 146-147 ja 
seuraavalla aukeamalla sivuilla 148-149 
yksinkertaisempi 2D-detaljipiirros vaaka-
leikkauksena. 

Sitko tiivistysteipit ja ThermoBand WF 
-lämmöneriste asennetaan ikkunan kar-
miin ennen ikkunan nostamista asennus-
aukkoon. Tiivistysteippaus voidaan tehdä 
myös vaihtoehtoisesti ikkunan jo ollessa 
asennusaukossa. 
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VIEREKKÄISTEN 
IKKUNOIDEN LIITOS
Tiivistys karmin sivulle

IVL1 SISÄ
Tiivistyksessä käytetään Sitko Windoor 
-teippiä rakenteen sisäpuolella.
Lämmöneristeenä käytetään Tectis
ThermoBand WF -paisuvaa nauhaa.
Teipit ja lämmöneristys asennetaan
ennen ikkunan nostoa asennus-
aukkoon.

Teipit asennetaan sivujen 14-15 oh-
jeiden mukaisesti ja lämmöneristys 
sivujen 15-16 ohjeiden mukaisesti. 
Ikkunan ollessa asennusaukossa teipit 
käännetään ikkunoiden välissä olevaan 
runkopalkkiin kiinni, minkä jälkeen 
teippien päälle voidaan levittää tasoite 
ja/tai listoittaa.

IVL1 ULKO
Ulkopuolisena lisätiivistyksenä käytetään 
100 mm leveää Sitko Elastic -teippiä 
runkopalkin ja pellin alla varmistamaan 
rakenteiden vesitiiveys. Tarvittaessa Sitko 
Elastic -teippiä asennetaan kaksi kaistaa 
toisiinsa limittäen 20 mm leveydeltä. 
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VIEREKKÄISTEN 
IKKUNOIDEN LIITOS
Tiivistys karmin ulkopintaan

IVL2 SISÄ
Tiivistyksessä käytetään Sitko Connect 
PL -teippiä rakenteen sisäpuolella. Läm-
möneristeenä käytetään Tectis Thermo-
Band WF -paisuvaa nauhaa. Lämmöne-
ristys asennetaan ennen ikkunan nostoa 
asennusaukkoon. Teipit asennetaan 
karmin ja runkopalkin päälle ja ikkunan 
ollessa asennettuna. 

Teipit asennetaan sivujen 18-19 ohjei-
den mukaisesti ja lämmöneristys sivujen 
15-16 ohjeiden mukaisesti. Ikkunan 
ollessa asennusaukossa teipit käänne-
tään ikkunoiden välissä olevaan runko-
palkkiin kiinni, minkä jälkeen ikkunat 
voidaan listoittaa.

IVL2 ULKO
Teipit asennetaan sivujen 12–13 ohjei-
den mukaisesti ja lämmöneristys sivun 
10 ohjeiden mukaisesti. Ikkunan olles-
sa asennusaukossa teipit käännetään 
ikkunoiden välissä olevaan runkopalkkiin 
kiinni, minkä jälkeen ikkunat voidaan 
listoittaa.
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IVL-V (1/2)
Kahden ikkunan liitos
Tiivistys karmin sivulle
Vaakaleikkaus

VIEREKKÄISTEN 
IKKUNOIDEN LIITOS

156

A. Sitko Windoor -tiivistysteippi: sd-arvo vaihtuva (0,25 - 25 m). Tiivistysteippi liimataan puhtaasen, pölyttömään ja rasvatto-
maan karmin sivupintaan ennen ikkunan nostoa asennusaukkoon. Ikkunan noston jälkeen teippi liimataan huolellisesti ikkunoi-
den välissä olevaan pystypuuhun. 
B. Tectis paisuva nauha min. 100 mm. U= 0,55 W / (m2*K). Paisuva nauha asennetaan ikkunan ympärille ennen ikkunan nostoa
asennusaukkoon. 
C. Sitko Windoor -tiivistysteippi: sd-arvo vaihtuva (0,25–25 m). Tiivistysteippi liimataan puhtaasen,
pölyttömään ja rasvattomaan karmin sivupintaan ennen ikkunan nostoa asennusaukkoon. Ikkunan noston jälkeen teippi
liimataan huolellisesti ikkunoiden välissä olevaan pystypuuhun. 
D. Sitko Elastic -tiivistysteippi asennetaan ikkunan ulkoreunasta toisen ikkunan ulkoreunaan. 
•   Pellitys: Ulkopuolen teippaus peitetään yhtenäisellä leveällä pellillä tai puuverhoilulla. 
 

– Tiivistysteippejä ja -nauhoja on useissa eri mitoissa. Tiivistykseen valitaan sopivimmat riippuen rakenteesta sekä ikkunan ja 
ikkuna-aukon mitoista. 



IVL2-V (1/2)
Kahden ikkunan liitos
Tiivistys karmin sivulle
Vaakaleikkaus

157

A. Sitko Windoor -tiivistysteippi: sd-arvo vaihtuva (0,25 - 25 m). Tiivistysteippi liimataan puhtaasen, pölyttömään ja rasvatto-
maan karmin pystypintaan ikkunan jo ollessa asennusaukossa. Kahden ikkunan teippaukset limitetään toisiinsa keskellä olevan 
pystypuun kohdalla. 
B. Tectis paisuva nauha min. 100 mm. U= 0,55 W / (m2*K). Paisuva nauha asennetaan ikkunan ympärille ennen ikkunan nostoa
asennusaukkoon. 
C. Sitko Windoor -tiivistysteippi: sd-arvo vaihtuva (0,25–25 m). Tiivistysteippi liimataan puhtaasen,
pölyttömään ja rasvattomaan karmin pystypintaan ikkunan jo ollessa asennusaukossa. Kahden ikkunan teippaukset limitetään 
toisiinsa keskellä olevan pystypuun kohdalla. 
•   Pellitys: Ulkopuolen teippaus peitetään yhtenäisellä leveällä pellillä tai puuverhoilulla. 
 

– Tiivistysteippejä ja -nauhoja on useissa eri mitoissa. Tiivistykseen valitaan sopivimmat riippuen rakenteesta sekä ikkunan ja 
ikkuna-aukon mitoista. 



SANEERAUSTIIVISTYS
Tiivistys karmin ulkopintaan

Sitko White on erikoisteippi saneeraus-
kohteisiin, joissa ikkuna asemoidaan 
sisäpuolella ympäröivän seinärakenteen 
kanssa samalle tasolle ja tiivistys peite-
tään valkoisilla peitelistoilla.

Sitko White -teippiä on 40 mm ja 60 mm 
leveänä, joissa molemmissa on liimapin-
nan suojana kaksiosainen kalvo asen-
nuksen helpottamiseksi. 40 mm leveä 
teippi soveltuu 42, 52 ja 58 mm leveiden 
peitelistojen alle. 60 mm leveä teippi 
on parhaimmillaan kohteissa, joissa 
ikkunan tilkeväli on hieman suurempi ja 
peitelistaa joudutaan kasvattamaan 65, 
70 tai jopa 90 mm leveäksi. 

Teipit asennetaan sivujen 18-19 oh-
jeiden mukaisesti ja lämmöneristys 
sivujen 15-16 ohjeiden mukaisest. Teipit 
liimataan karmiin ja ympäröivään raken-
teeseen, minkä jälkeen ikkuna voidaan 
listoittaa. 
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Tectis Oy on vuonna 1985 perustettu 
(ent. Rakonor Oy) ennakkoluuloton 
ja joustava, asialleen omistautunut 
suomalainen perheyritys, joka toimii 
aktiivisesti myös Virossa, Ruotsissa 
ja Norjassa. Toimimme paikallisesti, 
verkostoidumme kansainvälisesti. 
Yrityksemme Suomen toiminta on 
keskittynyt Espoon Kauklahteen, 
missä sijaitsevat tuotanto, varasto, 
myynti ja hallinto. 

Päätuotteitamme ovat alus- 
katteet, rakennuskalvot ja 
-paperit, sekä tiivistysteipit. 
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TECTIS OY 
Mänkimiehentie 19
02780 Espoo

www.tectis.fi
info@tectis.fi
(0)9 4393 460

Tectis Finland

@tectisfin

http://tectis.fi/YouTube
http://tectis.fi/Instagram
https://www.facebook.com/tectisfin/

