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Sitko Flex 
Aurutõkkematerjali tihendusteip 
 
 

TOOTEKIRJELDUS 

Põhjamaade enimmüüdud ja usaldusväärseim 

mitmeotstarbeline tihendusteip. Väga kindel ja 

painduv nakkuvus kõigi ehitusmaterjalidega. 

Võrktugevdusega konstruktsioon hoiab ära liigse 

venimise paigaldamise ajal. Sitko Flex on väga 

vastupidav kuumades ja külmades tingimustes. Ülihea 

vananemiskestus. Sitac/RISE ja Sintef-sertifikaadid. 

Kasutusaeg vähemalt 50 a. Sitko tootepere ei sisalda 

inimestele ega keskkonnale kahjulikke aineid. Toode 

on emissioonivaba. Valmistamisel järgitakse toote ja 

toodangu kvaliteeditagamist. 

KASUTUSKOHAD 

Eriti sobilik aurutõkkekilede ülekatete, liitekohtade ja 

läbiviikude õhukindlaks ühendamiseks ja 

tihendamiseks. Heakskiit ka tuulevarju liitekohtade 

tihendamiseks. Tihendusteibi kasutamine ei välista 

mehaanilise kinnituse vajadust. Kasutatakse 

laialdaselt püsitihendina eri ehitusetappidel.

 

TOOTE EELISED 

  

• Paigaldatav aasta läbi 
• Kindel nakkuvus 
• Vastupidav kuumades ja külmades 

tingimustes 
• Ülihea vananemiskindlus 
• Eluiga vähemalt 50 aastat / ehitise 

eluea pikkus 
• Kiiresti ja hõlpsalt paigaldatav 
• Töökindlus paljudes kasutuskohtades 
• Mitu eri laiust 
• Aurutõkkekilede tihendamiseks 
• Tuuletõkke tihendamiseks 
• Ühildub levinud ehitusmaterjalidega 
• Spetsiaalne kaheosaline liimpinna 

kaitse hõlbustab paigaldust (DR-
versioon) 

lisateave QR-koodiga või www.tectis.ee 
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Tectis OÜ Kalda 7C 

11625 Tallinn Eesti 

 +info@tectis.ee 

 +www.tectis.ee 

 +372 6413783 

 

 

MÕÕDUTABEL 

Toote nr Tootenimi Mõõdud Pakendi suurus Kaal / karp 

07523 Sitko Flex 50 mm  50 mm x 25 m  12 rulli / karp  7,0 kg 

37545 Sitko Flex 60 mm  60 mm x 25 m  10 rulli / karp  6,9 kg 

37524 Sitko Flex 75 mm  75 mm x 25 m  8 rulli / karp  7,5 kg 

07502 Sitko Flex 100 mm  100 mm x 25 m  6 rulli / karp  6,9 kg 

02422 Sitko Flex 200 mm  200 mm x 25 m  2 rulli / karp  4,8 kg 

37528 Sitko Flex DR 12/38 = 50 mm  50 mm x 25 m  12 rulli / karp  6,5 kg 

07530 Sitko Flex DR 30/30 = 60 mm  60 mm x 25 m  10 rulli / karp  6,8 kg 

37529 Sitko Flex DR 20/40 = 60 mm  60 mm x 25 m  10 rulli / karp  6,6 kg 

37523 Sitko Flex DR 75/75 = 150 mm  150 mm x 25 m  4 rulli / karp  6,8 kg 

 

DR = teibil on kaheosaline liimpinna kaitsekile 

TEHNILISED ANDMED 

Omadused Liigitus 

Pinnamaterjal Polüetüleenkile 

Koostis Elastne 

Värv Roheline 

Liim Polüakrüülliim 

Alusriba UV-stabiliseerimisega polüetüleenkile 

Kaal 490 g/m² 

Tõmbetugevus ≥ 50 N / 25 mm 

Katkevenivus 130 % 

Temperatuuri kestvus -40 °C - +80 °C 

Nakkuvus 30,0 N / 25 mm 

Ühilduvus ehit.materjalidega Ühilduv 

Sertifikaat P-märk nr SC1387-11 (50 aastat) 

Ladustamine Kuivas ja jahedas kohas 

Lao temperatuur + 20 °C 

* UV-kindlus 6 k kaitsmata kujul 

* Ilmastikukindlus 6 k kaitsmata kujul 

** Paigaldustemperatuur -10 °C (soovitus +5 °C - +35 °C )  

 
* Eeldatavalt talub toode ultraviolettkiirgust ja ka tavalist ilmastikku kuni 6 kuud, eeldusel, et toodet käsitletakse ja paigaldatakse vastavalt 
paigaldusjuhistele. 
 
** Sitko Flex teipi võib talvetingimustes paigaldada -10 °C kraadi juures. Sellisel juhul tuleb enne paigaldamist pöörata erilist tähelepanu 
nakkepindadele ja teibi hoiukohale. Nakkepinnad peavad olema jää-, udu- ja niiskusevabad. Teipi tuleb hoida soojas temperatuuril + 20 °C. Parima 
tulemuse ja nakkuvuse tagamiseks tuleb kõik nakkepinnad kruntida Sitko Primeriga. 
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