
Asennus onnistuu kaikissa olosuhteissa
Tiivisteiden asentaminen ei vaadi työkaluja, op�maalisia 
olosuhteita tai erityistä asennustekniikkaa. Tuo�eet on 
suunniteltu niin yksinkertaiseksi, e�ä asentaminen on 
nopeaa ja helppoa. Tiivisteet asennetaan kiinnikkeisiin 
paikalleen kevyes� painamalla - niiden pinnalla olevat 
tapit toimivat vesi�iveyden lisäämisen ohella asennus- 
aikaisena apuna, pitäen �ivisteet paikallaan kiinnikkeen 
pohjassa asennuksen aikana.

Pisko tuoteperheeseen kehite�y, hyödyllisyysmallisuoja�u �ivistevalikoima ka�aa kaikkien tärkeimpien Pisko tuo�eiden 
kiinnitykseen tarvi�avat �ivistykset. Kehitystyössä on keskity�y ennen kaikkea pitkäaikaiseen vesi�iveyteen, helppoon 
käyte�ävyyteen kaikissa asennusolosuhteissa sekä monikäy�öisyyteen ja tuo�eiden keskinäiseen yhteensopivuuteen. 
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Yhdistelemällä monikäy�öisyy�ä
Tiivisteperheen yleisratkaisua, Pisko 2+1 �iviste�ä, 
voidaan käy�ää lähes kaikkien Pisko lumiestekiinnikkeiden 
kanssa �ivistykseen. Erityises� Pisko Solar 425-kiinnikkeen 
kanssa on kuitenkin usein tarpeen tehdä �ivistysvälin 
korotusta �ilikuvioka�eilla. Tämä onnistuu helpos� Pisko 
kumi�ivistenappulan avulla, joka on helppo painaa 2+1 
�ivisteen pohjaan – yhdellä �ivisteellä saadaan aina 10 
mm lisäkorkeu�a �ivistenipulle.Räätälöidyt ratkaisut

Tiivisteperheestä löytyvät myös räätälöidyt ratkaisut Pisko 
lape�kkaan korokejalan �ivistämiseen sekä eri�äin 
monikäy�öisen Pisko LE Muotokate 350 kiinnikkeen 
�ivistämiseen. Toimintaperiaate on sama, kuin Pisko 2+1 
�ivisteellä – �iviste painetaan raudan pohjaan ja ratkaisu 
on valmis asenne�avaksi. Pisko kumi�ivistenappulalla 
onnistuu tarvi�aessa myös näiden �ivisteiden koro�ami- 
nen. Tämän ansiosta Pisko kiinnikkeitä voidaan käy�ää 
en�stäkin laajemmin erilaisissa käy�ösovelluksissa, harvi-
naisemmillakin katoilla.

Pisko tiivisteet -vesitiiveyttä helposti!



Pisko �ivisteet ovat valmiste�u korkealaatuisesta UV-suojatusta TPE-materiaalista. 
Termoplas�nen elastomeeri, on kierräte�ävä materiaali, joka muistu�aa käy�öominaisuuksiltaan kumia. 
TPE kestää erinomaises� erilaisia kemikaaleja ja sääolosuhteita.
Kaikki Pisko �ivisteet on suunniteltu siten, e�ä ne myös �ivistävät ruuvin läpimenoreiän.

Pisko 2+1 �iviste

Nova-koodi: 81139
Materiaali: TPE 
Tiivisteen korkeus 5 mm

•   Helppo ja nopea asentaa - �iviste vain painetaan kiinnikkeen pohjaan
•   Sopii useimpiin Pisko lumiestekiinnikkeisiin – sekä TKP-kiinnikkeille e�ä suorille 
     lumiestekiinnikkeille, esim. TKP 400 tai LE SK 400
•   Pisko 2+1 �ivisteellä on hyödyllisyysmallisuoja

Kumi�ivistenappulapari

Nova-koodi: 81130
Materiaali: TPE
Tiivisteen korkeus 10 mm

•   Helpos� pino�ava
•   Yhteensopiva muiden Pisko �ivisteiden kanssa
•   Käytetään tarvi�aessa �ivisteiden koro�amiseen �ivistysvälin ollessa tavanomaista suurempi
•   Toimitetaan parei�ain

Lape�kkaan korokejalan kumi�iviste

Nova-koodi:  81140
Materiaali: TPE
Tiivisteen korkeus 5 mm 

•   Käytetään Pisko lape�kkaan korokejalkojen kanssa
•   Helppo ja nopea asentaa - �iviste vain painetaan korokejalan pohjaan
•   Suojaa vesikaton pintaa kulutukselta

Muotokatekiinnikkeen �ivistesarja

Nova-koodi:  81141
Materiaali: TPE
Tiivisteen korkeus 5 mm 

•   Sopii täydellises� Pisko muotokatekiinnikkeille, esim. LE Muotokate 350
•   Pyöreän osan koro�aminen onnistuu tarvi�aessa helpos� kumi�ivistenappulan avulla
•   Tiivisteellä on hyödyllisyysmallisuoja 

Pisko tiivisteet


