
Varioroll Thermo

300 mm x 5 m | 390 mm x 5 m

FI SE EN Arvo / Värde / Value

Materiaalikoostumus Materialsammansätt-

ning

Material composition Alum. / PVC / Butyl

Leveys Bredd Width 300 mm / 390 mm

Paino Vikt Weight 1,2 kg / 1,5 kg

Pituus Längd Length 5 m

Avoin tuuletuspinta-ala Öppet

ventilationsområde

Open ventilation area 200 cm²/m

Lämmönkestävyys Värmemotstånd Resistance to 

temperature

-40 °C / +90 °C

UV-kestävyys UV-stabilitet UV Stability Hyvä / Bra / Good

Annetut tekniset tiedot ovat mitattuja keskiarvoja. 

Ohjeistamme testaamaan materiaalin soveltuvuutta 

aiottuun käyttötarkoitukseen. Yritys (2842430-7) 

säilyttää oikeuden kehittää ja parantaa tuotteita, 

joka voi vaikuttaa muutoksiin ominaisuuksissa ja 

tuotetiedoissa. V08/2022

All the technical data are average values. We advise

to test the material required to ensure the

suitability of intended application. The company

(FI28424307) reserves the right to improve products 

and change specifications which may alter

performance.    V08/2022

Tuulettuva harjatiiviste estämään lumen ja roskien pääsy katon harjatuuletuskanavaan

Taustapinnassa 2 butyyli-liimaraitaa / Mahdollistaa tuulettuvuuden / UV-kestävä / Saatavilla olevat 

värit: musta, ruskea, punainen

Ventilated sealing band for roof ridges to prevent entry of snow and leafs etc. into 

the ridge ventilation channel

2 butyl stripes on the backing / Allows air ventilation / UV-resistant / Colours available: black, 

brown, red

Ventilerat tätningsband för taknockar för att förhindra att snö och löv etc. tränger in i 

ventilationskanalen

2 butylränder på baksidan / Tillåter luftventilation / UV-beständig / Färger tillgängliga: svart, 

brun, röd

Varioroll Thermo
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Varastointi:

Varastoidaan säältä ja suoralta auringonvalolta suojattuna sisätiloissa alle 30°C lämpötilassa. Säilytys yli 30°C lämpötiloissa voi johtaa

ylimääräisiin ongelmiin butyylikumiliimaa suojaavan muovin irrottamisessa.

Tuotekuvaus: 

VARIOROLL THERMO on tuulettuva harja- / ulkotaitetiiviste tiili- ja peltikattojen harjalle sekä 

ulkotaitteisiin ehkäisemään roskien, tuiskulumen sekä veden päätymistä vesikatepinnan ja 

aluskatteen välisiin rakenteisiin. 

Tuote asennetaan harjatiilen tai -pellin alle, jolloin tiivisteen keskiosa asettuu harjapuun päälle 

ja keskiosan rei’itetyt reunakaistaleet kohdistuvat harjan tuuletuskanaviin mahdollistaen 

kattorakenteen tuulettuvuuden. Tiivisteen vahvikereunat ovat pinnoitettua alumiinia, joissa 

oleva rypytys mahdollistaa tuotteen joustavan muotoilemisen kattopinnan muotojen 

mukaisesti. VARIOROLL THERMO on helppo asentaa reuna-alueiden sisäpinnassa olevien 

butyylimassa-liimaraitojen ansiosta. 

Asentaminen: 

1. Tarkista mittanauhalla tarvitsemasi harjatiivisteen leveys mittaamalla etäisyys reunalta 

reunalle harjapuun ylitse (sininen katkoviiva viereisessä olevassa kuvassa). Aaltoprofiilissa 
ota mitta profiilin pohjalta, jolloin etäisyys on suurin.

2. Poista tuuletusvälistä roskat ja puhdista asennusalustana toimiva pinta. Varmista pinnan 

kuivuus. Asennuslämpötilaksi suositellaan vähintään +5 °C butyyliliimaraitojen nopean 
tartunnan varmistamiseksi.  

Huom! Laadukkaan lopputuloksen varmistamiseksi suosittelemme harkitsemaan 

tapauskohtaisesti seuraavia toimenpiteitä:

- Tartuntapohjusteen (primer) käyttäminen niissä alustan kohdissa, joihin tuotteen omat 

liimaraitakaistat osuvat. Tarve riippuu asennettavasta pinnasta, esim. ikä, puhtaus, 

huokoisuus.

- Harjatiivisteen tarttumisen varmistaminen käyttämällä lisäksi erillistä kiinnitystuotetta 

(esim. ulkokäyttöön soveltuva liimatiivistemassa). Tarve riippuu työn tarkkuudesta, 

asennettavasta pinnasta sekä asennuslämpötilasta.

3. Tarkista asennuskohta hyödyntämällä päälle tulevaa harjalistaa tai -tiiltä: siistiin 

lopputulokseen pääsemiseksi on hyvä merkitä harjatiivisteen reunakohdat katepintaan ennen 

asennusta. Tiivisteen asennuskohtaa voidaan sovitella jättämällä harjalistan- / tiilen alle jäävää 

keskiosaa hieman koholle, jolloin harjatiivisteen reunat eivät tule liiaksi näkyviin harjalistan / -

tiilen alta. Varmista kuitenkin, ettei tiivisteen keskiosan tuuletus esty harjalistan / -tiilen alla.

4. Rullaa harjatiivistettä auki harjansuuntaisesti. Aloita kiinnittäminen irrottamalla liimaraidan 

suojapaperia ja muotoile sekä painele tiiviste huolellisesti katepintaa vasten, venyttämällä 

rypytettyä alumiinireunaa mukailemaan kateprofiilia. Etene sopiva mitta kerrallaan ja huolehdi 

liimaraidan hyvästä tarttumisesta alustaansa.

5. Jatkoskohdissa tiivistettä suositellaan limittämään 5 cm matkalta. Ylimääräiseksi jäävä osuus 

tiivistettä voidaan leikata saksilla tai veitsellä.

6. Asenna lopuksi harjan päälle tuleva harjalista / -tiili paikoilleen.

Pakkaustiedot / Packing / Förpackning: 

Varioroll Thermo / Ohjesivu

g

Kontakti / Kontakt / Contact: Timberfinder Oy I Karjarannantie 18 I FI-28100 Pori – Finland I Ph.: +358 (0) 45 808 7770  

Web: www.timberfinder.com I Mail: info@timberfinder.com

Tuotekoodi Väri Leveys x Pituus rll./ltk. 

W3111 Musta 300 mm x 5 m 4 

W3112 Punainen 300 mm x 5 m 4 

W3113 Ruskea 300 mm x 5 m 4

W31111 Musta 390 mm x 5 m 4

W31121 Punainen 390 mm x 5 m 4

W31131 Ruskea 390 mm x 5 m 4


