
ARDEX TP 50
Irrotuskaista

Käyttöalue
ARDEX TP 50 -irrotuskaistalla varmistetaan lattian pintarakenteen ja /
tai lattian pintavalun oikea etäisyys ja irrotus seinärakenteesta. Irrotus-
kaista pienentää reunajännityksiä ja estää äänisiltojen syntymisen lat-
tia- ja seinärakenteen välille.

Irrotuskaista mahdollistaa puulattian tuulettumisen seinän ja lattian ra-
jakohdasta tasoituksen jälkeen. Irrotuskaista ei kuitenkaan aina takaa 
rakenteen riittävää tuulettumista.

Sisä- ja ulkotiloihin.

Tyyppi
ARDEX TP 50 on kosteudenkestävä ja hyvin koostumuksensa säilyttä-
vä polyetyleenistä / vaahtomuovista valmistettu irrotuskaista.

Alustan esikäsittely
Alustan pitää olla kuiva, luja, kantava ja puhdas tartuntaa heikentävistä 
aineista. Suuret epätasaisuudet poistetaan tai tasoitetaan niin, että 
ARDEX TP 50 tarttuu kauttaaltaan alustaan. Alusta pohjustetaan nor-
maalisti alustan esikäsittelystä annettujen ohjeiden mukaan.  

Työskentely
ARDEX TP 50 levitetään haluttuun pituuteen ja leikataan poikki. Tarra-
pinnan suojakalvo poistetaan ja nauha painetaan tarrapinnan osalta lat-
tiaa vasten.

Sisäkulmissa tehdään irrotuskaistan takapintaan viilto ja tarrapinnan 
kohdalle tehdään leikkaus, jolloin irrotuskaista voidaan asentaa tiiviisti 
nurkkaa vasten.
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• Itseliimautuva ja kosteudenkestävä

• Estää äänisillat lattian ja seinän välillä

• Irrotus pienentää lattiarakenteen reunajännityksiä

• Rajaa tasoitteen ja keraamisen laatan muista   
 rakenteista

• Varmistaa tuuletuksen reuna-alueilla

• Helppo asentaa myös kulmissa

• Ulko- ja sisätiloihin
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Ulkokulmissa leikataan irrotuskaista tarrapinnan osuudelta, minkä jäl-
keen irrotuskaista kääntyy helposti kulman ympäri.

Vaihtoehtoisesti voidaan irrotuskaista katkaista kulmissa ja liittää yh-
teen pystysuoralla osuudella tarkoitukseen sopivalla teipillä.

Huomaa
Tasoite- tai valukerroksen kovetuttua leikataan ylimääräinen irrotus-
kaistan osuus pois.

Keraamisten laattojen ja luonnonkivien yhteydessä leikataan ylimääräi-
nen osuus pois vasta saumauksen jälkeen.

Tekniset tiedot ARDEX - laatuvaatimusten mukaan: 

Leveys: n. 50 mm

Paksuus: n. 5 mm

Pakkaus:  rulla 20 m, laatikossa 5 rullaa

Varastointi:  n. 12 kk kuivassa ja viileässä tilassa  
 avaamattomassa    
 alkuperäispakkauksessa.

ARDEX - tuotteet on testattu laboratoriossa ja käytännössä. Kun noudatetaan voimassa olevia viranomaisten määräyksiä ja ohjeita rakentamisesta 
sekä antamiamme ohjeita tuotteen käytöstä, saadaan haluttu lopputulos. Tuotteisiin annettuihin käyttöohjeisiin saattavat vaikuttaa maakohtaiset  
rakennusmääräykset, rakenteet, sertifiointivaatimukset ja käytännön kokemus. 10
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