
SOOJUSLIK 
KASUTEGUR

Traditsiooniliste isolatsioonimaterja-

lide soojuslikku kasutegurit mõõde-

takse vanal viisil, mis põhineb labo-

rimõõtmistel: eelkõige mõõdetakse 

soojustakistust R (kliimakambris) ja 

konduktsiooni λ (fl uksmeetriga).

See meetod aga ei hõlma TS10+ 

õhukeste soojust peegeldavate 

isolat-sioonimaterjalide omadusi.

Sellele vaatamata saavutavad 

TS10+ materjalid juba vana 

meetodi järgi 20-40% parema 

soojustakistuse vas-tavalt materjali 

iseloomule:

• isolatsioonikihtide vahele paigu-

tatud madala soojusjuhtivusega

kihid vähendavad soojuskiirgust

(mitmekihilisus),

• isolatsioonimaterjali (spetsiaalne

fooliumikiht) väliskihtide ja seina

vahele jäävad õhuvahed paranda-

vad soojustakistust.

Mõõtmised: soojuslik kasutegur

REAALSETES TINGIMUSTES 
TESTIMISE METOODIKA
Reaalsetes tingimustes vähen-
davad TS10+ isolatsioonimater-
jalid soojakadu veelgi rohkem 
kui laboritestide kohaselt. Tänu 
toimele, mis ühendab 4 soojuse 
edasikandumise viisi – kiirgus, 
konvektsioon, konduktsioon ja 
faasimuutus, on TS10+ 
materjalide isolatsioonivõime 
võrrel-dav traditsiooniliste 
mater-jalidega. TS10+ annab 
soojuse isoleerimise mõistele 
uue suuna, milleks on 
mõõdetud soojuslik 
kasutegur. Reaalsetes tingi-
mustes teostatavad teaduslikud 
mõõtmised vastavad 2000. 
aasta soojusmäärusele.
UUS MÕÕTERIIST: 

DÜNAAMILINE 
FLUKSMEETER
2005. aastal astus meie uurimis- 
ja arendusosakond käsikäes 
sõltumatute laboratooriumide-
ga sammu edasi, töötades välja 
dünaamilise � uksmeetri. See 
mõõteriist ühendab laboris ja 
reaalsetes tingimustes teostatud 
mõõtmiste tulemused. Prag-
maatiliselt ja täpselt teostatud 
tööd aitavad õhukesi soojust 
peegeldavaid isolatsioonima-
terjale teaduslikult paremini 
uurida.

SOOJUSLIKU KASUTEGURI MÄÄRAMINE
TS10+ metoodika kasutamisel saame valemi:

MÕÕDETUD SOOJUSLIK KASUTEGUR (ETH) = SOOJUSTAKISTUS (R) 
Selle alusel saab:

• võrrelda õhukesi isolatsioonimaterjale traditsiooniliste materjali-
dega ning

• võrrelda õhukesi isolatsioonimaterjale omavahel.

1. TS10+ isolatsioonimaterjalid (R ≥ 2,5)

TOOTED Õhukese isolatsiooni-
materjali paksus (mm)

R väärtus*

MULTIPRO TS250+ 30 6,5

TRISO-SUPER 10 30 5,6

2. TS10+ täiendavad isolatsioonimaterjalid (R < 2,5)

TOODE Õhukese isolatsiooni-
materjali paksus (mm)

R väärtus*

TB 80 9,7 2

3. Traditsioonilised isolatsioonimaterjalid (etalontooted)

Traditsioonilise isolatsioonimaterjali, paksus (mm) R väärtus*

240 6

200 5

160 4

120 3

80 2

* R=Eth

2000. aasta soojusmäärusele vastava paksu isolatsioonimaterjaliga soojustatud testmaja tarbimine võeti 
alusväärtuseks (etaloniks) soojusliku kasuteguri Eth määramisel. Selle alusel saab teises testmajas mõõta mis 
tahes muud isolatsioonimaterjali.



TS10+ isolatsioonimaterjalide kasutamine

KATUSEALUSED – KATUSED
• Sarikate peale.
• Väljaehitatava katusealuse puhul sarikate alla.
• Roovituse peale.

Et jätta eluruumis sees talad nähtavale ja võita juurde elamispinda.

PÕRANDAD JA LAED
• Kivi- ja puitpõrandad.

Väljaehitamata katusealuste põrandate isoleerimiseks.
• Betoonpõrandate alla.

Betoonpõrandate aluste isoleerimiseks.
• Köetavad põrandad.

Kiire paigaldus, õhuke kiht.
• Puitkarkasside alla.

Suletud vintskappide põrandate isoleerimiseks.

VAHESEINAD
• Kleepiva mördi peale.
• Puit- ja metallraami peale.



TS10+ 
ISOLATSIOONI-
MATERJALIDE SARI

TRISO-LAINE+ TRISO-SUPER 10 TRISO-PROTEC 

SOOJUSLIK KASUTEGUR
R* (m2.K/W)
* Reaalsetes tingimustes dünaamilise � uksmeetriga mõõdetud soojuslik kasutegur.

6,1 5,6 5

KASUTAMINE
• Katus seest • • •
• Katus väljast • • •
• Siseseinad • • •
• Põrandad / laed • • Laed

ERISUSED • Väga vastupidav must kiht.
Väldib paigaldamise ajal 
pimestamist

• Reguleerib loomulikult katu-
sealuse niiskust

• Töödeldud seente, bakterite 
ja koide vastu

• Valik: kas plaatidena vaa-
kumpakendis, mis võimaldab 
ruumi kokku hoida ning 
lihtsustab transporti ja 
käsitsemist, või rullis (10 või 
20 m2)

• ACTIS 14 koostisosa tule-
kindlusklass Bs1 d0
- B: väga madal tuleoht
- s1: ei suitse
- d0: ei moodusta tulelonte

• Plaatidena vaakumpakendis, 
mis võimaldab ruumi kokku 
hoida ning lihtsustab trans-
porti ja käsitsemist

HELIISOLATSIOON Heli summutamine:

- katusel: Rw = 44 dB (-2; -8)

- betoonseinal: Rw = 77 dB 
(-2; -6)

Heli summutamine:

- katusel: Rw = 42 dB (-1; -5)

- betoonseinal: Rw = 74 dB
(-4; -9)

- tellisseinal: Rw = 61 dB (-2; -5)

Testimisel

TULEKINDLUSKLASS Euroclasse Bs1 d0

(M1, kui toode on paigaldatud 
koos vähemalt 10mm kipsplaa-
diga)

(PV 2006-CVB-R0270)

KESKKOND/TERVISHOID • Loomulik ja tervislik, valmis-
tatud lambavilla baasil

• Tervislik: pole lenduvaid osi 
(RE nr 2005-05-035)

• Märk Vert Excell, mis tõen-
dab, et materjal ei kahjusta 
keskkonda veinitootmispiir-
kondades (RE nr 2006-01-
122)

• Testitud lenduvate osade 
suhtes: vastab kehtivatele
normidele

• Märk Vert Excell, mis tõendab, 
et materjal ei kahjusta kesk-
konda veinitootmispiirkonda-
des (RE nr 2005-11-101)

KOOSTIS 14 koostisosa

• 2 tugevdusvõrega metallkihti
(1 neist must)

• 4 kihti lambavilla

• 4 peegeldavat vahekihti

• 4 kihti vahtu

19 koostisosa

• 2 tugevdusvõrega välimist 
fooliumkihti

• 6 peegeldavat vahekihti

• 3 kihti vatti

• 8 kihti vahtu

14 koostisosa

• 2 tugevdusvõrega välimist
metallkihti

• 4 peegeldavat vahekihti

• 2 kihti vatti

• 6 kihti vahtu

PAKSUS 20 mm 30 mm 25 mm

MÕÕDUD
Laius x pikkus (m)

Pindala (m2) / kaal (kg)

1,60 m x 9,90 m

15,8 m2 / 17 kg

1,60 m x 6,25 m või 1,60 m x 12,50 m

10 m2 / 7 kg või 20 m2 / 14 kg

1,60 m x 12,50 m

20 m2 / 13,5 kg

Isolants

UUS

PAIGALDAMIS-
TARVIKUD

NUGA ACTIS
Spetsiaalselt ACTIS materjalide lõikamiseks. 
Praktilise noaga saab korraga läbi lõigata kõik 
kihid.



TRISO-MURS + TRISO-SOLS TB 80 ISOREFLEX KIT ECO 

3,5 - 2 - -

• Garaažiuksed

• Radiaatoritagused

• Ujuvparketid•
• •
• •

• Külma seina efekt kaob

• Ökonoomne: kui paigaldate 
lükandaknad, pole tänu 
õhukesele materjalile vaja 
kasutada kinnitusraame

• Kaablite ja torustiku jaoks 
pole vaja eraldi süvendeid

• Kinnitusraam, mis hõlbus-
tab kleepuvale mördile 
paigaldamist

• Spetsiaalselt renoveerimi-
seks: kõrgust tuleb juurde 
(laius = 7 mm)

• Veeküttega põrandates 
jaotab soojuse ühtlaselt

• Väldib soojakadu (iso-
latsioonimaterjal tõuseb 
mööda seina ülespoole)

• Plastruudustik hõlbustab 
küttetorude paigaldamist

• Veekindel, ultrahelikeevitus 
(2 keevituskohta paanide 
ülekatte kohal)

• Isolatsioonimaterjali lisana: 
seintel, katustel, garaažides, 
aiamajades jne

• Peegeldav mikroperforat-
siooniga katusealuse kate

• Veekindel, kui katus peaks 
läbi jooksma

• Traditsiooniliste isolatsioo-
nimaterjalide kaitse niiskuse 
ja tolmu eest

• Paigaldamisel järgida 40 
seeria norme

• Sobib kõigile standardus-
tele (2,20 x 2,40 m, puit-, 
metall-, pöörduksed)

• Vastab uksetootjate nõuete-
le (ei muuda ust raskemaks 
< g/m2)

• Soovitatakse automaatuste-
le (ei sega ukse liikumist)

• Sobib mitmesuguse kujuga 
ustele

• Mahub sulguri alla

Heli summutamine:

- betoonseinal: Rw = 76 dB 
(-3; -7)

Heli summutamine:

- põrandal: ∆Lw = 22 (-14) dB

Euroclasse Bs1 d0

(M1, kui toode on paigalda-
tud koos vähemalt 10mm 
kipsplaadiga)

(PV 2005-CVB-R0131)

Tulekindlusklass B1

8 koostisosa

• 2 tugevdusvõrega välimist
metallkihti

• 4 peegeldavat vahekihti

• 3 kihti vahtu

• 1 kinnitusraam

13 koostisosa

• 2 tugevdusvõrega välimist
metallkihti

• 4 peegeldavat vahekihti

• 6 kihti vahtu

• 1 läbipaistev ruudustikuga kiht

5 koostisosa

• 2 välimist alumiiniumkihti

• 1 kihti vahtu

• 2 õhumullidega kihti

1 koostisosa

• 1 peegeldav polüole� inist
metallkiht B1 tulekind-
lusklassi kaitsevõrgustikuga

Komplekti sisu:

• 6 m2 isolatsiooni-materjali
(2-poolne metallkihiga 
kaetud vaht)

• 40 2-poolset kleebist

• 1 rull teipi materjali kinnitamiseks

20 mm 30 mm 25 mm 30 mm 25 mm

1,60 m x 12,50 m

20 m2 / 11,6 kg

1,60 m x 12,50 m

20 m2 / 12,5 kg

1,6 m x 13,34 m

20 m2 / 13 kg

1,5 m x 50 m

75 m2 / 12 kg

0,75 m x 8 m

6 m2 / 3 kg

• Veeküttega põrandad
• Tasanduskiht

ISODHESIF
100 mm x 50 m

Teip, mis tagab isolatsioonimaterjali paanide 
ühenduskohtades täieliku pidamise.

ISODHESIF-LAINE
100 mm x 50 m

TRISO-LAINE+ spetsiaalteip

UUS

Triso tooted



KATUSED – KATUSEALUSED

TS10+ SARI

TRISO-LAINE+ TRISO-SUPER 10 TRISO-PROTEC 

SOOJUSLIK KASUTEGUR
R* (m2.K/W)
* Reaalsetes tingimustes dünaamilise � uksmeetriga mõõdetud soojuslik kasutegur.

6,1 5,6 5

KASUTAMINE
• Katus seest • • •
• Katus väljast • • •

• Jätab puitkarkassi nähtavale
• Talade ja karkassi isolatsioon
• Täiesti õhukindel
• Muudab ehitise veekindlamaks
• Aitab katusealuses võita elamispinda

**  Tulekindlusklass Euroclasse Bs1 d0 (M1, kui toode on paigaldatud koos vähemalt 10mm kipsplaadiga). (PV 2006-CVB-R0270)

PAIGALDAMINE SARIKATE 
PEALE
• Soovitatavalt rullige isolatsiooni-

materjal lahti vertikaalselt, ülevalt
alla.

• Kinnitage materjal klambritega
sarikate külge.

• Jätke ülekate 5–10 cm.
• Katke ühenduskohad ISODHESIF

teibiga.
• Täieliku veekindluse tagamiseks

katke ühenduskohad ja teip liistu-
ga (15 x 40).

• Katuse alaservas pange vahetalad
sarikate vahele paika, asetage niis-
kuskile kohale ning klammerdage
isolatsioonimaterjal kile ja vahetala
peale.

• Kinnitage horisontaalsed ja verti-
kaalsed roovlatid ning katusekate.

Vahetala

ACTIS isolatsioonimaterjal

ISODHESIF

Niiskuskile

Tala
Sein



KATUSED – KATUSEALUSED TS10+

SOOVITUSED
• Jälgige, et soojustuse ja katusekatte vahele jääks õhuvahe (vähemalt 40 mm).
• Jälgige, et soojustuse ja seinakatte (kipsplaadi või seinapaneeli) vahele jääks õhuvahe (vähemalt 20 mm).
• Jätke servade ühendamisel ülekate vähemalt 50 mm, et tagada vee- ja õhukindlust.
• Katke teip mehaanilise kinnitusega (nt puitliistuga).

PAIGALDAMINE ROOVITUSE 
PEALE
• Selleks et jätta isolatsioonimaterjali

ja roovituse vahele õhuvahe (parim
soojuslik kasutegur), kinnitage
roovitusele iga sarika kohale latid.
NB! Kui toode paigaldada õhuvahet
jätmata otse roovitusele, tagab ka
see siiski piisava soojusliku kasute-
guri.

• Soovitatavalt rullige isolatsiooni-
materjal lahti vertikaalselt, ülevalt
alla.

• Kinnitage materjal klambritega
lattide külge.

• Jätke ülekate 5–10 cm.
• Katke ühenduskohad ISODHESIF

teibiga.

• Täieliku veekindluse tagamiseks
katke ühenduskohad ja teip liistu-
ga (15 x 40).

• Katuse alaservas asetage
niiskuskile kohale ning
klammerdage isolatsiooni-
materjal kile peale.

• Kinnitage horisontaalsed
ja vertikaalsed roovlatid
ning katusekate.

PAIGALDAMINE SARIKATE 
ALLA
• Soovitatavalt rullige isolatsiooni-

materjal lahti vertikaalselt, ülevalt
alla.

• Kinnitage materjal klambritega
sarikate alla ja talade siseküljele.

• Täieliku õhukindluse tagamiseks
kinnitage igale talale isolatsiooni-
materjali tagasikeeramise kohale
liist.

• Katuse alaservas klammerdage
isolatsioonimaterjal otse puidule.

(1) Seinapaneelidega kate:

Seinapaneelidega kate (1)
Moodustage sarikate ja talade juures 
isolatsioonimaterjalile liistudest 
raam.

Kipsplaatidest 
kate (2)
Kinnitage kinnitus-
klambrid või kruvige 
konksud sarikate külge, 
seejärel paigaldage metall-
karkass ja kipsplaadid.

(2) Kipsplaatidest  kate:

Vahetala

ACTIS isolatsioonimaterjal

ISODHESIF

Niiskuskile

Tala
Sein

Roovitus

Õhuauk

Liist

ACTIS isolatsiooni-
materjal

Seinapaneel

Roovlatt

Õhuauk

Liist

ACTIS isolatsioonimaterjal

Kipsplaat

Sarikas

Kinnitusklambrid 
või konksud



TRISO SARI

TRISO-LAINE+ TRISO-SUPER 10 TRISO-PROTEC** TRISO-MURS TRISO-SOLS

SOOJUSLIK 
KASUTEGUR
R* (m2.K/W)
* Reaalsetes tingimustes dünaamilise 

� uksmeetriga mõõdetud soojuslik kasutegur.

6,1 5,6 5 3,5 -

KASUTAMINE
• Kivipõrandad • • •
• Puitpõrandad • • •
• Vesiküttega põrandad •
• Tasanduskihi alla •
• Betoonpõrandate alla • • • •
• Puitkarkasside alla • • • •

• Vähendab eluruumide köetavat pinda
• Viib paigaldatava isolatsioonimaterja-

li koguse miinimumini

**  Tulekindlusklass Euroclasse Bs1 d0 (M1, kui toode on paigaldatud koos vähemalt 10mm kipsplaadiga). (PV 2006-CVB-R0270)

PÕRANDAD – LAED

KIVI- JA PUITPÕRANDALE
Väljaehitatud katusealused
• Selleks, et jätta isolatsioonima-

terjali ja põranda vahele õhuvahe
(parim soojuslik kasutegur), kinni-
tage põrandale latid.
NB! Kui toode paigaldada õhuvahet
jätmata otse põrandale, tagab ka
see siiski piisava soojusliku kasute-
guri.

• Rullige isolatsioonimaterjal latti-
dele laiali ja tõmmake see pingule.

• Jätke ülekate 5–10 cm.
• Katke ühenduskohad ISODHESIF

teibiga.
• Keerake materjal põranda välisser-

vast umbes 8 cm tagasi ja kinnita-
ge liistuga.

• Paigaldage laagid ning seejärel
põrand.

Kasutamata katusealused
• Rullige isolatsioonimaterjal laiali ja tõmmake see pingule, keerake materjal

põranda välisservast umbes 5 cm tagasi ja kinnitage liistuga.

Sein ACTIS isolatsioonimaterjal

Laudpõrand Laak 4 x 4

Alustala

ACTIS isolatsioonimaterjal

Laak 60 x 40

Laudpõrand

Müra
summutamine

(1) Puitpõrand (2) Kivipõrand



SOOVITUSED
• Jälgige, et soojustuse ja põrandakatte vahele jääks õhuvahe (vähemalt 40 mm).
• Jälgige, et soojustuse ja pealmise põrandakatte (kipsplaadi või põrandapaneeli) vahele jääks õhuvahe (vähe-

malt 20 mm).
• Jätke ülekate vähemalt 50 mm, et tagada vee- ja õhukindlust.
• Katke teip mehaanilise kinnitusega (nt liistuga).

BETOONPÕRANDA ALLA
• Kinnitage liistud põranda alla ja

servadesse.
• Kinnitage isolatsioonimaterjal

klambritega.
• Jätke ülekate 5–10 cm.
• Katke ühenduskohad ISODHESIF

teibiga.
Kipsplaadid (1)
• Asetage kinnitusklambrid liistude

alla.
Põrandapaneelid (2)
• Kruvige teine rida liiste esimestega

risti.

VESIKÜTTEGA PÕRAND
• Rullige isolatsioonimaterjal lahti

puhtale siledale pinnale ning kee-
rake servadest 10 cm üles.

• Paigutage paanid külg külje vastu.
• Katke ühenduskohad ISODHESIF

teibiga.
• Paigaldage põrandaküttesüsteem

tootja juhtnööride kohaselt.

PUITKONSTRUKTSIOONIDE 
ALLA
• Klammerdage isolatsioonimaterjal

karkassi alla ning keerake seina
äärest 5 cm tagasi.

• Jätke ülekate 5–10 cm.
• Katke ühenduskohad ISODHESIF

teibiga.
• Kruvige liistud läbi isolatsioonima-

terjali.
Kipsplaadid (1)
• Kinnitage kinnitusklambrid läbi

isolatsioonimaterjali.
Paneelid (2)
• Kruvige liistud läbi isolatsioonima-

terjali.

PÕRANDAD – LAED

ACTISe isolatsioonimaterjal

Metallkarkass Kipsplaat

ACTIS isolatsioonimaterjal

Paneelid Liist 20x20 Liist

ACTIS isolatsioonimaterjal

ACTIS isolatsioonimaterjal

Küttesüsteem

Täitematerjal

Kipsplaat Metallkarkass
Liist



TRISO SARI

TRISO-LAINE+ TRISO-SUPER 10 TRISO-PROTEC ** TRISO-MURS

SOOJUSLIK KASUTEGUR
R* (m2.K/W)
* Reaalsetes tingimustes dünaamilise 

� uksmeetriga mõõdetud soojuslik kasutegur.

6,1 5,6 5 3,5

KASUTAMINE
• Siseseinad • • •

• Õhuke soojustus aitab elamispinda 
juurde võita.

• Isolatsioonimaterjali ja siseseina
vahele tekkivasse ruumi saab peita
torusid ja juhtmeid.

• Külma seina efekt kaob.

VAHESEINAD

UUS

**  Tulekindlusklass Euroclasse Bs1 d0 (M1, kui toode on paigaldatud koos vähemalt 10mm kipsplaadiga). (PV 2006-CVB-R0270)

PAIGALDAMINE KLEEPUVALE 
MÖRDILE (1)
• Kandke eelnevalt puhastatud

vaheseinale mördilaigud.
• Rullige isolatsioonimaterjal verti-

kaalselt lahti ja laske liimil raamis-
tikku imbuda.

• Jätke ülekate 5–10 cm.
• Katke ühenduskohad ISODHESIF

teibiga.

PAIGALDAMINE LIISTUDEST 
RAAMILE (2)
• Ehitage liistudest raam, mis algab

seina äärtest ning milles vertikaal-
sete liistude vahe on 50 cm.

• Kinnitage isolatsioonimaterjal iga
50 mm järel klambriga ja katke
ühenduskohad ISODHESIF teibiga.

Siseviimistlus
• Kõigi siseviimistlusmaterjalide

puhul (kipsplaat, seinapaneelid,
tellissein, vms) jätke isolatsiooni-
materjali ja seinakatte vahele alati
2 cm laiune õhuvahe.

ACTIS 
isolatsioonimaterjal

Liimilaik

Liist

ACTIS 
isolatsioonimaterjal



NÕUANDED JA SOOVITUSED TS10+

JÄTKE MÕLEMALE POOLE 
ÕHUVAHE
Jätke mõlemale poole isolatsiooni-
materjali õhuvahe, et vähendada 
soojuse levikut soojuskiirguse kaudu. 
NB! Sarikatele paigaldatud isolatsioo-
ni puhul tuleb tagada katusekatte 
alune tuulutus (seeria 40 normid).

VENTILATSIOON
Katuse ventilatsioon on väga oluline 
ja ka normide järgi kohustuslik. Hea 
ventilatsioon, mida aitavad saavuta-
da katuse üla- ja alaserva paigutatud 
tuulutuskivid või tuulutusega harja-
kivid tagab suvel paraja temperatuuri 
ja aitab talvel vältida niiskuse kon-
denseerumisega seotud probleeme.

TAGAGE ÕHU- JA VEEKINDLUS
TS10+ isolatsioonimaterjalid tuleb 
paigaldada nii, et oleks tagatud 
täielik õhu- ja veekindlus, mis tagab 
pikaajaliselt tõhusa isolatsiooni. Jätke 

paanidele ülekate 5–10 cm. Katke 
ühenduskohad ISODHESIF teibiga. 
Oluline: täieliku veekindluse taga-
miseks katke ühenduskohad ja teip 
liistuga (15 x 40). Klambrid: vähemalt 
14 mm, välja arvatud TRISO-LAINE® 
puhul (17 mm).

MITMESUGUST
Üldisolatsioon
Isoleerimisel tuleb arvesse võtta kõiki 
hoone osi, kust soojus võib välja pää-
seda: uksed, aknad, katus, korstnad ja 
ventilatsioon. TS10+ isolatsioonima-
terjalid ei korva halvasti isoleeritud 
või defektsetest puudetailidest või 
ehitusvigadest tingitud soojakadu.

Korstnad ja küttekehad
TS10+ isolatsioonimaterjale ei tohi 
kasutada korstnajalgade ega kütteke-
hade isoleerimiseks. Jälgige, et seda 
ei paigaldataks korstnajalale lubatust 
lähemale.

Ladustamine
TS10+ isolatsioonimaterjale tuleb 
kaitsta vihma ja lume eest.

Ettevaatust, päike!
TS10+ isolatsioonimaterjale ei tohi 
jätta ultraviolettkiirguse kätte (kui 
neid ladustatakse õues, paigalda-
takse enne katusekatet, vms). Kui 
paigaldate TS10+ 
isolatsioonimaterja-le õues, siis 
kandke silmade kaitseks päikseprille.

Siseviimistlus
Eluruumides ärge jätke isolatsiooni-
materjali nähtavale. Kattematerjalina 
kasutatava kipsplaadi paksus peab 
olema vähemalt 10 mm, puitplaatide 
paksus vähemalt 14–18 mm ning 
tulekindlate plaatide paksus vähe-
malt 10–15 mm (CSTB siseruumide 
isoleerimise juhised).

ISODHESIF

ISODHESIF Liist

Vertikaalroovitis Vertikaalroovitis Horisontaalroovitis

Ventilatsiooniga õhukiht

Suletud õhukiht

Sarikas

ACTIS 
isolatsioonimaterjal

SOOVITUS:  et materjali oleks lihtsam paigaldada, kastke kruvisid eelnevalt õlisse või määrdesse.
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ÕHUKENE SOOJUST 
PEEGELDAV 
ISOLATSIOONIMATERJAL 

Isolatsioonimaterjalide turul 1980. aastast 

saadik tegutsenud TRISO on õhukeste soojust peegeldavate 

isolatsioonimaterjalide leiutaja. Klientide soovile vastu tulles 

töötas TRISO välja tehnoloogia, mis võimaldab nende 

nõudmisi rahuldada. Tänaseks on seda paigaldatud juba 

rohkem kui 50 miljonit m2, mis tähendab, et ligi   500 000 

kodu on soojustatud  TS10+ rahuldust pakkuva materjaliga.

Materjalide tõhususe tagamiseks korraldab tootja 

mõõtmisi ja katsetusi reaalsetes tingimustes.

Kasutaja saab oma kodus veenduda, kas lubatu vastab 

tõele. Uurimis- ja arendusosakond ootab kasutaja 

arvamusi ja töötab materjalide täiustamise kallal.

Ettevõtte ACTIS võttis 2003. aasta veebruaris üle 

LAURENT THIERRY kontsern, mis tegutseb tehniliste ja 

autotööstuses kasutavate tekstiilide valdkonnas. 

Kontserni tegevusalad eeldavad nii toodete 

väljatöötamise, valmistamise kui ka kontrolli puhul 

äärmist täpsust. Kontserni tööstusprotsess vastab ISO 9001 

standardile.

Muidugi kasutatakse seda täpsust ka TS10+ õhukeste 

soojust peegeldavate isolatsioonimaterjalide 

väljatöötamise, valmistamise ja kontrolli juures.

TS10+ vastab ISO 9001 standardile.



TS10+ isolatsioonimaterjalide eelised

MUGAV NII SUVEL KUI TALVEL
Tänu oma koostisele ja õigele paigal-
dusele on TRISO isolatsioonimaterja-
lidel kahesugune mõju:

• talvel ei lase need külma sisse ja
hoiavad toasoojust,

• suvel aga peegeldavad väljast
tulevat soojust tagasi ega lase
katusealusel üle kuumeneda.

VÄIKSEM KOGUS, ROHKEM 
ELAMISPINDA
TS10+ isolatsioonimaterjalid on 
kõigest 30 mm paksud.
• Katusealustes võib elamispinda

juurde võita kuni 20%.
Näide: püstseintega ruumi puhul
võidate juurde 3m2 elamispinda.

Tänu sellele, et TS10+ isolatsioo-
nimaterjalid on õhukesed, soovi-
tatakse neid kasutada eriti reno-
veerimisel: need aitavad säilitada 
hoone üldist ilmet.

KOKKUHOID KÜTTE JA 
KLIIMASEADMETE ARVELT
TS10+ isolatsioonimaterjalid aitavad 
oluliselt vähendada energiatarbimist 
(elekter, vedelkütus, gaas) ning või-
delda kasvuhooneefekti vastu.
Iga materjali soojuslik kasutegur 
vastab selle kasutusele.

KERGE JA KIIRE 
PAIGALDAMINE
TS10+ isolatsioonimaterjalide rullid 
on kerged, neid on lihtne kanda, 
ladustada ja paigaldada.
• TS10+ materjalid on paindlikud 

ning sobituvad igale pinnale ja 
võtavad aluspinna kuju.

• Materjale saab lõigata kääridega 
või TRISO noaga. Paigaldatakse 
klammerdaja, kruvide või liimiga. 

VASTUPIDAV SOOJUSTUS
• Aitab vältida kondenseerumise ja

soojakaoga seotud ohtusid.
• Ei meelita ligi närilisi.
• Vahekihid on tolmu eest kaitstud,

mis pikendab nende eluiga.
• Koostisosade mõõdud on stabiil-

sed ja vastupidavus pikaajaline.
• Peab vastu termilistele löökidele

vahemikus -40° C kuni +80° C.

TERVISLIK TOODE
• TS10+ materjalides pole ärritavaid 

kiudusid.
• Paigaldamiseks pole vaja 

spetsiaal-varustust ega erilisi 
ettevaatusabi-nõusid.

• Koostisosi võib kasutada ka toidu-
ainete ja rõivaste valmistamisel. 

Sisemise vahu paisumisel ei ole kasu-
tatud kloro� uorosüsinikke (CFC).



TEHNILISED JA 
SOOJUSLIKUD 
PÕHIMÕTTED

Kuidas soojus edasi 
kandub?

Soojus on aine olek, mis kandub 
temperatuurierinevuse kaudu 
soojast piirkonnast üle külmale 
piirkonnale. Edasikandumine 
võib toimuda 4 viisil: 
konvektsioon, konduktsioon, 
soojus-kiirgus ja faasimuutus 
(niiskus/tuul).

Tänu kasutatud tehnoloogiale 
ja sellele rakendustele 
mõjuta-vad TRISO 

isolatsioonimaterjalid 
üheaegselt kõiki 4 soojuse 
edasikandumise viisi, kasuta-
des (madala soojusjuhtivusega) 
sise- ja väliskihtide omadusi.

SOOJUSKIIRGUS
Soojuse edasikandumine ilma, et 
tahked kehad kokku puutuksid.
Iga aine neelab ja kiirgab soojuskiir-
gust vastavalt oma temperatuurile ja 
soojusjuhtivusele.

Mida enam kiirgust tagasi 
peegeldatakse, seda vähem 
soojust edasi kandub.

KONDUKTSIOON
Soojuse edasikandumine ühelt tah-
kelt kehalt teisele kokkupuute kaudu.
Mida paremini materjal isoleerib, 
seda väiksem on konduktsioon.

KONVEKTSIOON
Temperatuurivahest ja massist 
tulenev vedeliku liikumine. Soe õhk 
tõuseb ülespoole ja soojus hajub.

Mida liikumatum on õhk, seda 
väiksem on konvektsioon.

FAASIMUUTUS
Vee aurustumine soojas piirkonnas 
ning kondenseerumine külmemas 
piirkonnas.
• Aurustumine neelab soojust.
• Transport gaasi kujul.
• Kondenseerumine toodab soojust.

Õige isolatsioon pidurdab kõiki 4 
edasikandumise viisi



TS10+ isolatsioonimaterjalide kvaliteedigarantii

HEA ISOLATSIOONIVÕIME
Enne turule jõudmist läbib iga TRISO 
toode terve rea laborikatsetusi ning 
seda testitakse ka katsemajades, 
kasutades usaldatavat metoodikat, 
mille on heaks kiitnud Euroopa 
vastav serti� t seerimisasutus.

PÜSIV TÕHUSUS
Iga TRISO toode on valmistatud 
valitud materjalidest, mis on läbinud 
vastupidavusega seotud laboritestid, 
mille raames on simuleeritud kõik-
võimalikke kliimatingimusi. ACTIS 
isolatsioonimaterjalide eluiga on era-
kordselt pikk – vähemalt 18 aastat.

TERVISLIK 
TOODE 
Tänu oma koos-
tisele ja tootmistehnoloogiale ei lase 
TRISO isolatsioonimaterjalid 
närilistel ja putukatel pesa teha. 
TRISO tooted on tervisele ohutud 
ega tekita allergiat.

ERILINE VASTUPIDAVUS
Põhjaliku uurimistöö tulemusena on 
TRISO materjalide väliskiht väga 
vastupidav ning:
• tagab paigaldamisel maksimaalse

turvalisuse
• garanteerib kvaliteetse töö.

TAGATUD TÕHUSUS
• Reaalsetes tingimustes teostatud

mõõtmised
TRISO mõõdab oma toodete 
kvalitee-ti ja tõhusust reaalsetes 
tingimustes. Metoodika seisneb 
selles, et püstita-takse testmajad, mis 
soojustatakse traditsiooniliste ja 
TRISO materjalide-ga. Testmaju 
köetakse püsival tem-peratuuril ning 
seejärel mõõdetakse reaalset 
energiatarbimist.

Kogu metoodika on heaks kiitnud 
üleeuroopaline organ BM TRADA ja 
selle laboratoorium Trada 
Technology.

BM TRADA on väljastanud sertifi kaadi 
TRISO õhukesele isolatsioonimater-
jalile TRISO-SUPER 10 (sertifi kaadi 
koopia on esitatud allpool).

• Dünaamilise � uksmeetriga teosta-
tud mõõtmised

TRISO on välja töötanud eksklusiivse 
laboriseadme: lihtsa ja kiire mõõte-
metoodikaga dünaamilise � uksmeet-
ri, mille abil saab õhukeste soojust 
peegeldavate isolatsioonimaterjalide 
soojusliku kasuteguri täpselt kindlaks 
määrata.

ISO 9001 standardile vastav 
ettevõte

      n° 175477

BM TRADA on üks sertifi tseerimise 
valdkonna juhtivaid ettevõtteid. BM 
TRADA on akrediteerinud UKAS 
(Suurbritannia akrediteerimisasutus).

ALBA BUILDING SCIENCES LTD
on soojuse leviku mõõtmise, sealhul-
gas infrapunatermograa� a spetsialist.

TRISO-SUPER 10 KVALITEETI KINNITAB SÕLTUMATU 
SERTIFITSEERIMISETTEVÕTE BM TRADA
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