
COMPEGO on katuse aluskatete, auru-
ja õhutõkete teipimiseks sise- ja välistingimustes. 
Kasutamiseks ka puidupõhiste ja puitkiudplaatide (kruntida
TESCON PRIMER RP-ga) põkkvuukide kleepimiseks.
Liimühendused vastavad standarditele DIN 4108-7, SIA 180
ja OENORM B 8110-2. 

 6 kuud ilmastikukindel

 Elastne kattematerjal

 Väga hea algnakkuvusega

 Veekindel liimaine

 Parimad tulemused kahjulike ainete testimisel

COMPEGO  

Ehitusteip sise- ja välistingimustesse

UUS



 
COMPEGO

Ehitusteip sise- ja välistingimustesse

Tehnilised andmed:
Omadused                                 Väärtus

15357 4026639153579 25 m   60 mm 5 kg  10 42

15385 4026639153852 25 m 100 mm 5 kg    6 42

15386 4026639153869 25 m 150 mm 5 kg    4 42

Ülekatete teipimine Ühendused siledate pindadega, aga
mitte mineraalsete aluspindadega

31 2

Ettevalmistus

54 6

Puidupõhiste plaatide teipimineAluskatete teipimine Sub-and-Top kangaste teipimine
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MOLL 
bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35–43
D-68723 Schwetzingen
Germany

Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0

Fax: +49 (0) 62 02 - 27 82.21

info@proclima.de
www.proclima.com

Täiendav info kasutamise ja konstruktsiooninõuete kohta 
on esitatud pro clima projekteerimis- ja kasutussoovitustes.  

Küsimuste korral helistada 

pro clima tehnilise nõustamise telefonile:

+372 7405 509

Esitatud faktid põhinevad teadusuuringute ja praktiliste kogemuste praegusel tasemel. Tootja jätab endale õiguse muuta ja
arendada toote kujundust ja kasutusala ning muuta nendega seotud kvaliteedinõudeid. Paigaldamist oleme meelsasti valmis 

nõustama teadmiste kehtiva taseme kohaselt.

Ametlik esindaja Eestis:

Tervemaja OÜ

Tähe 135A, 50107 Tartu

tel +372 7405 509
e-post:  tervemaja@tervemaja.ee

www.tervemaja.ee

Alusmaterjal elastne PE-kile

Eralduskiht                                   silikoonitud paber

Liim spetsiaalne akrülaatliim

Temperatuurikindlus pikaajaliselt -40 °C kuni +90 °C

Töötlemistemperatuur alates -10 °C

Värvus valge / sinine

Ilmastikukindlus 6 kuud

Ladustamine jahedas ja kuivas

TARNEVIISID

Art. nr.     GTIN Pikkus    Laius Kaal  Pakendis Alusel

Aluspinnad peavad olema kandevõimelised,
kuivad, siledad, tolmu-, silikooni-, ja rasva-
vabad. Pühkige aluspinnad puhtaks, vajadusel
kasutage tolmuimejat ja puhastage.

Asetage COMPEGO keskkohaga paanide
ülekatte liitekohale, kerige lahti ja liimige järk-
järgult kinni. Hõõruge teip tugevasti kinni.
Jälgige piisavat vastusurvet.

Aurutõkete õhukindlate ühenduste saavutamiseks
siledate, mittemineraalsetel aluspindadel näiteks
puitplaatidel või hööveldatud puidul. Asetage 
COMPEGO keskkohaga liitele ja liimige järk-
järgult kinni.

Asetage COMPEGO keskkohaga paanide
ülekatte liitekohale, kerige lahti ja liimige järk-
järgult kinni. Hõõruge teip tugevasti kinni.
Jälgige piisavat vastusurvet.

COMPEGO sobib katuse aluskatete teipimiseks.
teipimisel asetage COMPEGO keskkohaga
paanide ülekatte liitekohale, kerige lahti ja liimige
järk-järgult kinni. Hõõruge teip tugevasti kinni.
Jälgige piisavat vastusurvet.

Saneerimis-aurutõkete (nt. pro clima DASATOP)
Asetage COMPEGO keskkohaga plaatide
liitekohale, kerige lahti ja liimige järk-järgult
kinni. Hõõruge teip tugevasti kinni. Jälgige
piisavat vastusurvet! Puitkiudplaadid eelnevalt

Puidupõhiste plaatide (MDF) teipimine.

töödelda krundiga TESCON PRIMER RP-ga.




