
 
 

 
 

RIWEGA HINGAVATE SEINAMEMBRAANIDE PAIGALDAMISE JUHISED 
 
Rullige hingav seinamembraan seinal vertikaalselt ülalt alla lahti või horisontaalselt vasakult 
paremale, alustades alt üles. Puidust kandekonstruktsiooni korral kinnitatakse hingav 
seinamembraan klambritega ülekatte alades; liimimise puhul mehaanilise kinnitamise asemel 
kasutage ühte järgmistest toodetest: USB SIL Riwega või USB Tape 2 AC BOLD Riwega. 
Kasutage USB SIL Riwegat hingava seinamembraani kinnitamiseks seina alumisele osale . 
Et tagada liimi täiuslik pinnale kinnitumine, tuleb liimitud kohad pärast paigaldamist 
spetsiaalse rullikuga tugevalt kinni suruda. 
 
ÜLEKATTED 
 
Ülekatete puhul järgige hingavale seinamembraanile eelnevalt trükitud punktiirjoont. 
Kahe teibiribaga versioonide puhul kasutage ülekatete tihendamiseks USB Tape UV Riwegat, 
USB Tape 1 PE Riwegat või integreeritud topelt-akrüülteipi. Alternatiivina võite kasutada ka 
hermeetikuid nagu USB SIL Riwega või USB SIL BUTYL Riwega. Lõpu-/algusepaneeli 
ühendamise minimaalne ülekate on 20 cm. Et tagada liimi täiuslik pinnale kinnitumine, tuleb 
liimitud kohad pärast paigaldamist spetsiaalse rullikuga tugevalt kinni suruda. 
 
KATKESTUSTE VÕI VÄLJAULATUVATE OSADE KATMINE 
 
Hingava seinamembraani tihendamiseks sirgete servadega väljaulatuvate osade (aknad, 
korstnad jne) ümber tuleb kasutada spetsiaalset akrüül- (USB Tape 100 X Riwega või USB 
Tape 1 PE 150 X Riwega) või butüültooteid (USB Coll 150 X Riwega või AIR Coll 150 X 
Riwega). 
Elemendi paigaldamiseks seina (näiteks aknad) tehke hingavale seinamembraanile X-kujulised 
sisselõiked. Kui element on paigaldatud, tuleb hingav seinamembraan elemendi küljele 10–15 
cm üles pöörata ja kinnitada spetsiaalse akrüül- või butüülteibiga. Teipide paigaldamine algab 
alumisest küljest, kattes teibiga külje poolt alustades üle nurgad, seejärel kinnitada teibiga 
ülevalt. Seinamembraani ülejääk tuleb ära lõigata. 
Hingava seinamembraani tihendamiseks torude ümber tuleb kasutada spetsiaalset 
tihendusmaterjali (Air Stop EPDM Riwega). Alternatiivina (kui kohalikud eeskirjad ja 
ehitusplatsi järelevaataja lubavad) võib kasutada akrüül- või butüülteipe (USB Tape 1 PE 100 
X Riwega, USB Coll Flexi Riwega jne). 
Et tagada liimi täiuslik pinnale kinnitumine, tuleb liimitud kohad pärast paigaldamist 
spetsiaalse rullikuga tugevalt kinni suruda. 
 
DISTANTSLIISTU PAIGALDAMINE 
 
Kasutage spetsiaalset naelte katteteipi (USB Tip Kont Riwega või USB Tip Kont DUO Riwega) 
hingava seinamembraani ja distantsliistu vahel. 
Distantsliistude kinnituspunktid peavad olema kaetud naela kattelindiga (USB Tip Kont 
Riwega). Hingavat seinamembraani läbinud kinnituskruvide poolt tekitatud avade katmiseks 
peab naelte katteteip olema paigaldatud mööda distantsliistu. 



 
 

 
 

Naelte katteteip (ühepoolse liimikihiga USB Tip Kont Riwega) peab olema kinnitatud hingava 
seinakile peale. Kui naelte katteteip on kinnitatud otse distantsliistule, tuleb kasutada 
kahepoolse liimikihiga katteteipi (USB Tip Kont DUO Riwega) 


