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Kingspan Therma™ -soojustusplaate valmistatakse 

mitmete erinevate laminaatpindadega. Laminaadi jaoks 
sobiva teibi valimisega tagatakse teipimise õnnestumine 
ja teibi hea nake. Soojustusplaatide Kingspan Therma™ 

TP10 / TF70 / TW50 / TW55 teipimiseks kasutatakse 
sageli kvaliteetseid alumiiniumteipe. Soojustusplaatide 
Kingspan Therma™ TW55 R vuugid teibitakse 

aurutõkketeibiga. Enne teipimise alustamist tuleb alati 

veenduda teibi nakkes. Teibiga saab vajadusel tihendada 
ka kinnitite pead (oleneb rakendusest, nt saunad). 
 
Soovitatav teibi minimaalne laius on 50 mm. Nurkades 

hõlbustab laiem teip vuugi katmist ja teibi paigaldamist. 
Poolitatud kaitsepaberiga teibid sobivad eriti hästi 
nurkade teipimiseks, sest nurga mõlemad pooled saab 
teipida etapikaupa.  

 
Teipimisel tuleb esmajärjekorras järgida teibitootja 
juhiseid (mh kasutustemperatuur, fikseerumisaeg, 
kasutusotstarve). 

 
Tööetapid 

1. Pühkige teibitav vuuk puhtaks. 
2. Hõõruge teip oma kohale. Veenduge teibi 

kinnitumises pinnale, näiteks plastkaabitsa abil.  
3. Teipige esmalt rõhtvuugid ja lõpuks püstvuugid. 
 
Teipimisülekatete näited: 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

Teipimist kasutatakse järgmistes rakendustes 

 Tarindid, millel on suur niiskuskoormus (nt saun, 
vannitoa lagi) 

 Kingspan Therma™ - aurasaunarakendused 

(soovitatav, tagab koos vahuga tarindi 
tihenduse). 

 Soovitatav on teipida vahuga kaetud avatud 
vuuk ja puukarkass tarindites, milles kõik 
Kingspan Therma™ -soojustusplaadid on 

puukarkassi vahel ja sisepinnale ei paigaldata 
spetsiaalset ühtlast Kingspan Therma™  

soojustuskihti. Teipimine tagab koos vahuga 

tarindi tiheduse. 

 muud rakendused, nt paigaldusjuhend Kingspan 
Therma™ -soojustusega täistellishoonele [107]. 

 

Kingspan Therma™ 

 

TP10 / TF70 
TW50 / TW55 

TW55 R 

Tescon, Power ja Tescon Vana X X 

3M, 8067 tiivistysteippi X X 

Tesa, Sealing Tape Flex X X 

Würth, Arron Flex X  

Sitko, Flex X X 

Dupont, Tyvek Tape X X 

Illbruck, Intello  X 

X = soovitatav kasutada koos Kingspan Therma™ -

soojustusplaatidega.  
Parima nakke / kasutatavusega teibid on esitatud tumedal 

taustal. 
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