
Tuote
Palolta suojaavalla synteettisellä hartsilla impregnoitu 
polyuretaanivaahtonauha.

Värit
Harmaa ja antrasiitti

Mitat

Huomioitavaa
•		Säilytä	vihreä	teippi	jotta	saat	tarvittaessa	suljettua	rullan.
•		Varmistu,	että	asennat	nauhan	vaaleanharmaan	reunan	

karmin sisäpuolelle. 
•		Kun	nauhalaatikko	on	avattu,	aseta	paino	rullien	päälle	

estääksesi rullien paisumisen leveyssuunnassa ennen 
asennusta

•		Nauha	ei	saa	joutua	kosketuksiin	liuottimien	tai	vahvojen	
kemikaalien kanssa.

Asennus
1. Asenna korkoruuvit tai asennuskiilat paikoilleen ja mittaa 

ikkuna-aukko vaaka- ja pystysuorassa (lisää kaikkiin 
mittoihin +3% nauhaa ennen leikkausta).

2. Leikkaa kaikki nauhat terävällä veitsellä valmiiksi esim. 
laudan päällä. Älä venytä nauhaa leikattaessa oikeaa 
pituutta.	Käytä	apuvälinettä,	jotta	leikkauksesta	tulee	
suora.

3. Asenna nauhat pystysuorassa oleviin karmeihin. Huom. 
nauhojen	liitoskohdat:	Nauhojen	päät	tuodaan	toisiaan	
vasten kevyesti työntämällä

4. Asenna	nauha	vaakasuoraan	yläkarmiin.	Nauha	tulee	
hieman	kulman	yli,	varmistaen	kulman	tiiveyden.

5. Asenna nauha ikkuna-aukon alareunaan
6. Nosta	ikkuna	paikoilleen	ikkuna-aukkoon
7. 	 Kiinnitä	korkoruuvit

Katso	kuvat	seuraavalla	sivulla.	

Trio+ paisuva nauha
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Käyttötarkoitus
Ikkunoiden ja ovien 
energiataloudelliseen asentamiseen ja 
uusien vaatimusten mukaisen tiiveyden 
saavuttamiseen. Parantaa koko ikkuna-
aukon U-arvoa.
Nauhat	paisuvat	asennuksen	jälkeen	
ja muodostavat näin tiiviin sauman 
ikkunapuitteen ja rakenteen väliin. 
Nauhat	eristävät	saumat	koko	
asennussyvyydeltä ja tämä takaa 
paremman tiiveyden verrattuna 
perinteisiin menetelmiin. Estävät 
veden	pääsyn	rakenteeseen,	mutta	
hengittävät ja päästävät samalla 
vesihöyryn ulos. 

Yhteenveto eduista
•	 	Sadevedenkestävä	paineeseen		600	
Pa	asti,	höyryjä	läpäisevä	ja	joustaa	
liitosten liikkeitä 

•	 	Ideaalitiiveys saavutetaan yhdellä 
työvaiheella

Nauhan leveys/  
tiiveysalue Pakkaus Myyntierä (m) Tuotenumero
66/	10-20	mm	antrasiitti 4x5,0	m 20 313600

77/	10-20	mm	antrasiitti 3x5,0	m 15 313601

88/	10-20	mm	antrasiitti 3x5,0	m 15 313602

Muita kokoja 
tehdastilauksesta 



Paisuva nauha
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Ominaisuus Arvo
Rakennusmateriaaliluokka DIN	4102 B2,	normaalisti	syttyvä

Altistumisluokka DIN	18542 BG1 + BGR

Lämmönjohtavuus DIN	52612 ʎ =	0,048	W	/	m.K

Vesihöyrynläpäisevyys 
(SD-arvo) DIN	18542 <	0.5	m

Ilman läpäisevyys EN1026 a	<	0.1	m³/[h.m.(daPa)²’³]

Tiiveys juoksevaa vettä vastaan DIN	EN	1027 DIN	-standardin	edellytykset	täyttyvät,	vähintään	600	Pa

Äänieristävyys EN	ISO	717-1 51 dB (15 mm sauma)

Yhteensopivuus perinteisten 
rakennusmateriaalien kanssa DIN	18542 BG1,	tee	soveltuustesti,	jos	alusta	sisältää	liottimia	tai	pehmittimiä

Lämpötilan kesto -30°C	-	+90°C

Varastointi	/	säilytys

Säilytä	rullat	lappeellaan	ja	alkuperäisessä	pakkauksessa	+1	°C	-	+25	°C	lämpötilassa,	kuivissa	
olosuhteissa	ja	suojattuna	suoralta	auringonvalolta.	Sulje	pakkaus	huolellisesti	käytön	
välillä,	jotta	nauhat	eivät	laajene	niitä	säilytettäessä.	Säilyvyys	9	kuukautta,	kun	säilytetään	
alkuperäisessä avaamattomassa pakkauksessa.

TP652



tremco illbruck Oy 
Vanha	Porvoontie	238
1380	Vantaa
Suomi	Finland
T:	+358	(0)9	5499	4500
F:	+358	(0)9	5499	4555
tilaukset@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.fi

Tekninen palvelu
tremco illbruck International tarjoaa apua
tuotteiden valinnassa ja määrittelyssä.
Tarkempia tietoja ja neuvoja on saatavana
teknisestä	palvelusta	p.	(09)	5499	4500.

Takuu / vakuus
tremco illbruck Internationalin tuotteet
valmistetaan tiukkojen laatuvaatimusten
mukaisesti.	Tuote,	jota	on	käytetty	(a)	tremco
illbruck Internationalin kirjallisten ohjeiden
mukaisesti ja (b) tremco illbruck Internationalin 

suosittelemalla	käyttöalalla,	mutta	joka
osoittautuu vialliseksi korvataan veloituksetta.
tremco illbruck International varaa oikeuden
muuttaa	tuotetietoja	ilman	ennakkoilmoitusta,
sillä yhtiö noudattaa jatkuvan kehityksen ja
parantamisen periaatetta.
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