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Tectis BlueSeal on erikoisvahva polyeteenikalvo radon-, 
ilma- ja vesihöyrytiivistykseen. Kehitetty kohteisiin, missä 
vaaditaan erityistä tiiveyttä, kestävyyttä ja vetolujuutta. 
BlueSeal on tavanomaista höyrynsulkukalvoa paksumpi 
(0,4 mm), joten se kestää rasitusta ja estää tehokkaasti 
myös haitta-aineiden kulkeutumisen rakenteeseen.  

 BlueSeal kestää ja toimii vuosikymmenet eri rakenteissa 
vaativissakin olosuhteissa. Tuotteella saadaan aikaiseksi
radonkaasun, sekä ilman- että vesihöyryn, tiiveys.

BlueSeal:n avulla pysäytetään rakenteissa usein esiintyvä ja 
vaikeasti hallittava konvektiovirtaus. Vesihöyryn konvektio 
tarkoittaa ilman sisältämän kosteuden siirtymistä
kokonaispaine-eron aiheuttaman virtauksen mukana.  

BlueSeal:n avulla pysäytetään myös diffuusiovirtaus.  
Vesihöyryn diffuusio tarkoittaa vesihöyryn liikettä sen
pyrkiessä tasoittamaan vesihöyryn osapaine-eroja.
Diffuusiossa vesihöyry kulkeutuu aina alemman
pitoisuuden suuntaan.

BlueSeal saumataan Sitko Flex-, Sitko Duo-
tai Sitko Butyl Duo -teipeillä. Saumaus
voidaan tehdä kalvojen väliin tai
sauman päälle. Ylösnostot ja 
läpiviennit tiivistetään Sitko
Elastic teipillä tai Sitko Liquid
Seal massalla. 

YLEISTÄ
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Alustan tulee olla puhdas ja vapaa irtoliasta ennen kalvon levitystä. 
Kalvon kantavana rakenteena on oltava riittävän luja tasaava kerros 
ennen asentamista. 

BlueSeal on helppo ja nopea asentaa laajoille alueille suoraan rullasta. 
Rullat voidaan avata työn yhteydessä etenemisen mukaan. 

RULLAN LEVITYS



4

BlueSeal kalvon tiiveys varmistetaan liittämällä se ympäröiviin seiniin.  

Liittymän ylösnostot tehdään 100 mm leveän Sitko Elastic teipin avulla, jossa 
liimapinnan suojakalvo on kaksiosainen. Kaikki tartuntapinnat tulee olla vapaita 
liasta, pölystä, nesteistä ja rasvasta.   Vaihtoehtoisesti ylösnostot voidaan tehdä 
Sitko Liquid Seal massan ja Sitko Connect PL teipin avulla. 

Ylösnotot tiivistetään vähintään 50 mm seinälle ja BlueSeal kalvon päälle.

YLÖSNOSTOT
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YLÖSNOSTOT VAIHTOEHTO

Pohjusta huokoinen alusta Sitko
Primer Spray:llä . 

Pohjusteen *kuivumisen jälkeen asennetaan 
Sitko Connect PL teippi puoliksi kalvoon ja 
puoliksi seinään  

*Kuivumisaika noin 10-20 minuuttia. Pohjusteen 
levityksen jälkeen tilan on hyvä antaa tuulettua 
kuivumisen ajan. 



6



77

Lopuksi levitetään Sitko Liquid Seal massa suoraan pohjana olevan Sitko Connect 
PL teipin päälle vähintään 2 mm märkäkalvon paksuuteen.  
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Kalvojen limitys tehdään noin 200 mm matkalta edellisen kalvon päälle. Limityksen 
tiiveys varmistetaan pintateippauksella 100 mm leveällä Sitko Elastic teipillä.  

 Limitys voidaan myös toteuttaa kaksipuolisilla Sitko Duo- tai Sitko Butyl Duo –tei-
peillä kalvojen väliin joko yhdellä tai kahdella teippikaistalla. 

LIMITYS
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 Läpiviennit voivat olla pyöreitä, neliskulmaisia tai monimuotoisia. BlueSeal tuodaan läpi-
viennin juureen ja leikataan veitsellä. Ylösnostot tiivistetään vähintään 50 mm matkalle 
BlueSeal:n päälle ja ympäröivään rakenteeseen  

Läpiviennit toteutetaan 100 mm leveän Sitko Elastic teipin avulla, jossa liimapinnan suoja-
kalvo on kaksiosainen. Kaikki tartuntapinnat tulee olla vapaita liasta, pölystä, nesteistä ja 
rasvasta.  

 1.   Teippi taitetaan pituussuunnassa keskeltä ja poistetaan toinen liimapinnan   
       suojista.  

2.    Teippi kiinnitetään puoliksi läpiviennin ympärille ja varmennetaan tartunta 
        kevyesti painamalla. 

3.    Lopuksi poistetaan jäljelle jäänyt liimapinnan suojakalvo ja liimataan teippi 
        alustaan.  

Huom! Teippi on erittäin venyvää ja joustavaa, joten sitä voidaan helposti
muotoilla erilaisten muotojen ympärille.

LÄPIVIENNIT
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 1. 2.

3. 4.
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Vaurioituneen kalvon paikkaus voidaan tehdä Sitko Elastic teipin tai Sitko
Liquid Seal massan avulla.  

 Paikkauksen tulee ulottua reilusti vauriokohdan yli. Mikäli kyseessä on
esimerkiksi terävä viilto kalvon läpi, voidaan se paikata yhdellä Sitko Elastic teipillä niin, 
että viiltokohta jää teippauksen keskelle.

PAIKKAUS
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Lopuksi tarkistetaan ja varmistetaan kalvon kunto ja että kaikki ylösnostot, 
läpiviennit ja liitokset on tiivistetty ohjeiden mukaisesti.

Tectis BlueSeal kalvoa käytetään radonsuojauksen lisäksi höyrynsulkuna 
loivien kattojen kattorakenteissa ja erilaisissa haitta-aine kapseloinneissa. 

VIIMEISTELY
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TEKNISET TIEDOT

   MITAT 

Tuotenumero     80222     80221

Rullan leveys     4300 mm    4000 mm

Rullan pituus     22 jm     25 jm

Pinta-ala     94,6 m²     100 m²

Neliöpaino     390 g/m²    390 g/m²

   TEKNISET TIEDOT

Tekniset tiedot    Testimenetelmä   Luokitus

Materiaali          Polyeteenikalvo

Palotekninen käyttäytyminen        Luokka F

Vesihöyryn vastus    EN 1931    1,39x1012 (Z; m2sPa/kg)

Vesihöyryn läpäisevyys (Sd)   EN 13984    275 m

Vedenpitävyys      EN 1928:2000, menetelmä A  2 kPa (Vesitiivis)

Puhkaisulujuus pehmeä alusta   EN 12691:2006, menetelmä B  Mm/h (Vesitiivis 400 mm)

Vetolujuus pituussuunta   EN 12311-2 & EN 13859   29,0 N/mm2

Vetolujuus poikkisuunta   EN 12311-2 & EN 13859   29,9 N/mm2

Venyvyys pituussuunta    EN 12311-2 & EN 13859   432,3 %

Venyvyys poikkisuunta    EN 12311-2 & EN 13859   468,8 %

PITKÄAIKAISKESTÄVYYS 4 seuraavaa:  EN 1847

Vetolujuus alkalivanhennuksen jälkeen pituussuunta EN 12311-2 & EN 13859   29,6 N/mm2

Vetolujuus alkalivanhennuksen jälkeen poikkisuunta EN 12311-2 & EN 13859   31,7 N/mm2

Venyvyys alkalivanhennuksen jälkeen pituussuunta EN 12311-2 & EN 13859   455,6 %

Venyvyys alkalivanhennuksen jälkeen poikkisuunta EN 12311-2 & EN 13859   502,7 %

Naulanvarren repäisylujuus pituussuunta EN 12310-1 & EN 13859   322 N

Naulanvarren repäisylujuus poikkisuunta EN 12310-1 & EN 13859   322 N

Lämpötilan kesto         -40 oC - + 80 oC

Materiaalin paksuus / Väri        0,40 mm / Sininen
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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 toimin- 
tamme 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


