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Gyproc Tiivistysteippi

Energiatehokkaan ja kosteusturvallisen ulko-
seinärakenteen pitää olla tuulitiivis, jotta 
tuulenpaineesta seinärakenteen sisällä syn-
tyvät ilmavirtaukset eivät heikennä seinän 
lämmöneristyskykyä. Gyproc GTS9 tuulen-
suojalevyt on suunniteltu kestämään tuu-
lenpainetta ja säärasitusta, mutta silti niillä 
on erinomainen vesihöyryn läpäisykyky. Kun 
Gyproc GTS9 Tuulensuojalevyjen saumat ja 
liittyvät rakenteet tiivistetään Gyproc Tiivis-
tysteipillä, pysyy lämpöhäviöt pienempänä 
ja rakennuksen eristeet sekä runkorakenne 
kuivana.

Gyproc Tiivistysteippi vastaa Suomen Raken-
tamismääräyskokoelman asettamiin ulkosei-
närakenteen tiiveysvaatimuksiin ja RIL 107-
2012:n ohjeisiin 

RakMK C4:
Tuulensuoja on lämmöneristyksessä kiinni 
oleva kauttaaltaan eristyksen peittävä kerros. 
Siinä ei saa olla avoimia lämmöneristykseen 
johtavia rakoja tai reikiä. Erityisesti huolehdi-
taan tiiviydestä tuulensuojan saumoissa, sei-
nien alareunassa ja nurkissa sekä ikkuna- ja 
oviaukkojen yms. läpivientien pielissä.

RakMK C3:
Ikkunan ja oven liittyminen ympäröiviin 
rakenteisiin tulee olla ilmanpitävä. Karmin 
ja puitteen tiivistämiseen käytettävien tar-
vikkeiden tulee olla sellaisia, että ne kestä-
vät käytössä esiintyvät rasitukset oleellisesti 
vaurioitumatta.

RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteu-
deneristysohjeet
Seinän ulko-osan ( julkisivupinta, tuuletus-
väli ja tuulensuoja) liittymineen tulee olla 
myrskysateenpitävä. Kaikki tuulensuojan lii-
tokset, jatkokset ja läpiviennit tulee tiivistää 
huolellisesti. Tiivistämiseen voidaan käyttää 
esim. teippiä. Käytettävillä tuotteilla tulee 
olla riittävä tartunta- ja muodonmuutoskyky, 
pitkäaikaiskestävyys ja ilmanpitävyys. Tiiviin 
lopputuloksen aikaansaamiseksi tarvitaan 
hyvien tuulensuojamateriaalien lisäksi niihin 
sopivia oheistarvikkeita, kuten esimerkiksi 
saumaus- ja tiivistysmateriaaleja. Teippi-
saumauksessa käytetään vain tarkoitukseen 
valmistettuja erikoisteippejä. Teippauksessa 
tulee käyttää tuulensuojan valmistajan esit-
tämiä tuotteita, jos sellaisia on annettu.

Uusi Gyproc Tiivistysteippi on tarkoitettu 
Gyproc GTS9 Tuulensuojalevyn saumojen ja 
liittyvien rakenteiden tiivistämiseen.



Ohjeita asennukseen

Tiivistys:
2. pystysaumat tiivistetään 60 mm teipillä

1, 3, 4, 5, 6 ja 7 vaakasaumat, sisänurkat, 
ulkokulmat ja liittyvät rakenteet tiivistetään 
100 mm teipillä

Ominaisuudet:
- Erinomainen tarttuvuus myös muihin 
   rakennusmateriaaleihin, kuten puuhun,
   teräkseen ja muoviin
- Käsin katkaistava vahvistettu ja elastinen
   teippi
- Hyvä lämmönkesto
- Kestää hyvin kosteutta
- Teippi on veden ja vesihöyryn pitävä
- Kestää erinomaisesti  vanhenemista
- Liuotinaineeton liima
- Väri tummanharmaa
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Paksuus DIN EN 1942 0,27 mm

Murtovenymä DIN EN 14410 >150 %

Vetolujuus DIN EN 14410 >18 N/cm

Tarttuvuus teräkseen DIN EN 1939 >15 N/cm

Lämmönkesto -40 - +100 °C

Asennuslämpötila > -10 °C

UV-suoja 3 kk

Tekniset tiedot:
- Teipin materiaali: Vahvistettu joustava 
  PE-kalvo
- Liima: Akryyli
- Teipin taustamateriaali: Silikonoitu paperi

Rullakoot:
- 50 m x 60 mm 
- 50 m x 100 mm



Gyproc on kevytrakentamisen edelläkävijä.

Gyproc on osa Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy:tä, joka tuottaa innovatiivisia, kestäviä 
ja turvallisia rakentamisen ratkaisuja, jotka säästävät energiaa ja ympäristöä sekä 
parantavat asumismukavuutta. Vahvat brändimme ovat Gyproc, Isover ja Ecophon. 

Tarjoamme korkealaatuisia ja monipuolisia kevytrakentamisen ratkaisuja, joilla yhdessä 
asiakkaidemme kanssa toteutamme muunneltavia, viihtyisiä, kestäviä ja turvallisia tiloja 
asumiseen ja työskentelyyn. Olemme luotettava kumppani suunnittelusta toteutukseen. 
Kehitämme jatkuvasti ammattitaitoamme ja sitoudumme aina parhaan ratkaisun 
löytämiseen asiakkaallemme. Yhtenä esimerkkinä tästä voidaan pitää uutta Gyproc 
Järjestelmä takuuta.

Gyproc Järjestelmätakuu kattaa Gyproc Käsikirjan mukaiset rakennejärjestelmät. Takuun-
antajana Gyproc vastaa, että:

• Gyproc-tuotteet ja muut Gyprocin ohjeistamat kompo-
nentit ovat yhteensopivia.

• Gyproc-järjestelmistä muodostuvat ja Gyproc Käsikirjan, 
Gyproc Asennusohjeet sekä hyvän rakennustavan mukai-
sesti toteutetut rakennekokonaisuudet täyttävät Gyproc 
Käsikirjan mukaiset ominaisuudet.

• Voimassaolevat Gyproc Käsikirjan ja Asennusohjeiden  
ohjeistukset on esitetty Gyprocin kotisivulla.

• Gyproc Käsikirjan mukaiset järjestelmäominaisuudet 
täyt tävät SrMk:n vaatimustasot.

Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy / Gyproc
PL 44
02401 Kirkkonummi
puh: +358 (0) 207 75 411
www.gyproc.fi


