
ÄLYTEIPPI IKKUNAN TIIVISTYKSIIN
SikaMembran® Active FSB+
ÄLYTEIPPI ON PARAS TIIVISTYSRATKAISU JÄÄHDYTETTYJEN 
RAKENNUSTEN IKKUNASAUMOIHIN 

Näin älyteippi toimii: ilmankosteuden noustessa teippi päästää vesihöyryä 
helpommin lävitseen. Talvella ulkopuolella oleva teippi päästää sisältä tule-
van kosteuden kulkemaan läpi ja on siis harvempi kuin sisäpuolella. Kesällä 
se taas mahdollistaa hengittämisen molempiin suuntiin, niin ettei sisäpuolen 
höyrynsulku pysty kondensoimaan vettä ikkunasaumaan.

Älyteippi soveltuu mm. jäähdytettyjen omakoti- ja rivitalojen
sekä toimistorakennusten ikkunatiivistykseen. 

Alapuolen
liimapinta
perustuu 
Sika® Hotmelt
-teknologiaan

KÄÄNTYVÄ 
TOIMINTASUUNTA

KÄÄNTYVÄ 
TOIMINTASUUNTA

TERVE SISÄILMA

RAKENNE

Perinteinen ikkunasaumaus 
olettaa kylmän olevan aina ul-
kona. Älyteippi osaa “kääntää” 
rakenteen toimintasuunnan.

Sama teippi sopii ulos
ja sisälle, se on rapatta-
vissa ja se tarttuu mm. 
PE-höyrynsulkukalvoon

Kaksiosainen suojakalvo
helpottaa asennusta

Teippi kestää jopa 2 m 
vesipatsaan ja ankarat
viistosateet ollen silti
täysin hengittävä



SikaMembran® Active FSB+
ÄLYTEIPPI IKKUNAN TIIVISTYKSIIN

1.  Aloita asennustyö harjaamalla pinnat puhtaiksi pölystä.  2.  Tasoita aukot ja kolot SikaBond®-444 Membrane Fix -massalla.
Käytä massan tasoitukseen metallilastaa  3.  Leikkaa teipistä sopivan pitkiä paloja. Irroita teipin kapeampi suojakalvo ja aseta pal-
jas liimapinta kiinni ikkunan kehykseen. Jätä molempiin päihin kunnolla teippiä, jotta kaikissa kulmissa teippien päät menevät rei-
lusti toistensa päälle.  4.  Poista teipistä jäljellä oleva suojakalvo ja painele teippiä koko alueelta hyvän tartunnan varmistamiseksi. 

SikaMembran Active FSB+

Teipin väri

Teipin leveys

Teipin pituus

Asennuslämpötila

Tasoitettavissa päälle

Palonkesto

Pakkauskoko  (80 mm / 150 mm)

Tuotenumero  (80 mm / 150 mm)

SikaMembran Active FSB+

Teipin leveys

Asennuslämpötila

Palonkesto

Tummanharmaa

80 mm / 150 mm 

25 m

Jopa -10° C

Kyllä

E

6 / 4 rullaa laatikko

642543 / 642544

AUKKOJEN TASAAMINEN JA
VALMIS TIIVISTYSRAKENNE

SikaBond®-444 Membrane Fix -liimamassalla 
voidaan kätevästi tasoittaa seinässä olevia aukkoja 
sekä epätasaisia kohtia. Massa tarttuu erinomaisesti 
kaikkiin rakennusmateriaaleihin ja pinta voidaan 
tasoittaa esimerkiksi metallilastan avulla. Massa 
myydään 600 ml 
kalvopakkauksissa.

Ulko- ja sisäpuolella olevien älyteippien väliin purso-
tetaan SikaBoom® -558 Flex ilmansulkuvaahtoa,
jolloin valmis rakenne on teippi / vaahto / teippi. 
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TUOTETIEDOT

ÄLYTEIPIN ASENNUS ON VAIVATONTA JA VARMAA

EAN-koodi / 80 mm EAN-koodi / 150 mm

7   612895   6531127   612895   643205


