Katke oma soojustusmaterjalid efektiivsusekihiga

ACTISE HINGAV KATUSEKILE
Tehnilised omadused ja paigaldamissoovitused

KATUSEKILED
TUULETÕKKEKILED

KATUSEKILED JA TUULETÕKKEKILED
„KOLM ÜHES“ KILED

KASUTUSKOHAD:
Kasutatav nii renoveerimisel kui uue hoone
ehitamisel
• Roovitusel
• Traditsioonilise soojustusmaterjali peal ilma
õhuvaheta. Ei teki kondensatsiooniriski
• Madala või keskmise õhuniiskusega kohad

1. Peegeldav hingav
membraan (hoone
välikülg)
2. sünteetilistest
kiududest vatikiht
3. mulgustatud ja
tugevdatud peegeldav
kiht (hoone sisekülg)

Omades suuri kogemusi ja oskusteavet peegeldavate materjalide alal, töötas ACTIS välja „kolm ühes“
katusekiled. Tegemist on hingava materjaliga, mis on vee- ja õhukindel. Materjal parandab
traditsiooniliste isolatsioonimaterjalidega soojustatud pindade soojapidavust kuni 20%*.
Hiljutiavaldatud regulatsioonid mineraalvillaga soojustamiseks soovitavad katusealuste soojustamisel
kasutada hingavat katusekilet. ACTIS-e „kolm ühes“ katusekiled vastavad neile soovitustele.
Kahe valikusse kuuluva katusekile hingav kiht sisaldab alumiiniumi, mis muudab nad hästi
peegeldavaks.

HINGAVATE KILEDE EELISED
Täielik veekindlus – W1
Olles täielikult veekindlad, kaitsevad BOOST seeria hingavad kiled hoonet
katusekatte või fassaadimaterjali lekke korral.
BOOST seeria tooted kaitsevad samuti traditsioonilisi isolatsioonimaterjale, mis ei
ole veekindlad.
BOOST seeria tooted võimaldavad ajutiselt kaitsta hoone seinu ja katust vihma
eest 8 päeva.
Lisaks tõrjuvad BOOST 1, 5 ja 10 UV kiirgust kolme kuu jooksul.

Täielik õhukindlus – Tuuletõke
Olles täielikult õhukindlad, takistavad BOOST seeria hingavad kiled soojal õhul
hoonest väljuda ja külmal sinna siseneda. Tuuletõke kaitseb ka traditsioonilisi
omadusi, mis pole õhukindlad ja mis on tuule suhtes tundlikud. Lisaks kaitsevad
BOOST seeria hingavad kiled katusesarikaid ja soojustusmaterjale tolmu eest.
BOOST seeria tooted hoiavad katusekattematerjali kindlalt paigal.
* Testid on läbi viidud tegelikes kasutustingimustes, st võrreldud kahe ühesuguse
200 mm mineraalvillaga soojustatud hoone energiatarbimist. Ühe hoone soojustamisel oli kasutatud ACTIS-e BOOST 10 kilet, teise hoone puhul mitte.
** Välja arvatud BOOST 1

Suur veeauru läbilaskevõime – Sd ≤ 0,10 m
Olles suure veeauru läbilaskevõimega lasevad BOOST seeria hingavad
kiled hoonest väljuda veeaurul, mis elimineerib kondensatsiooniriski.
Kiled võib paigaldada isolatsioonimaterjalile või hoone karkassile ilma
õhuvaheta, mis võimaldab säästa ruumi ja materjali.

Peegeldav materjal – päikesekiirgus saadetakse tagasi
Soojus väljub ventileeritud õhuvahe kaudu, mis asub katusekatte ja
katusekile vahel. Soojuse tagasi peegeldamine muudab suvel hoone
sisetemperatuuri jahedamaks.

Isolatsioonimaterjali täiendused:

Kui BOOST seeria kiled on paigutatud isolatsioonimaterjali pinnale, parandab ta soojustatud pinna
soojapidavust kuni 20%*.

CE markeeringuga tuuletõkke- ja katusekiled
BOOST seeria kiledel on CE markeering vastavalt standarditele EN 13859-1
(kaldkatuste aluskate) ja EN 13859-2 (seinte tuuletõke)

Tehniline hinnang
Materjalile BOOST 10 on andnud tehnilise hinnangu VTT, mis on EOTA
(European Organisation for Technical Approvals) liige.

CE
Vastavalt standarditele
EN 13859-1 ja EN
13859-2

KATUSEKILEDE JA TUULETÕKKEKILEDE
TEHNILISED OMADUSED
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1) Testid on läbi viinud VTT: Technical Reasearch Center of Finland
2) Testid on läbi viinud FIW: FORSCHUNGSINSTITUT FÜR WÄRMESCHUTZ E.V. MÜNCHEN
3) Vastavalt standardile 13859-1
4) Testid on läbi viidud tegelikes kasutustingimustes, st võrreldud kahe ühesuguse 200 mm mineraalvillaga
soojustatud hoone energiatarbimist. Ühe hoone soojustamisel oli kasutatud ACTIS-e BOOST 10 kilet, teise
hoone puhul mitte.
5) Keskmised väärtused.Vaadake toodete infolehti aadressil www.actis-isolation.com
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Võimaldab parandada
soojustatud pinna
soojapidavust kuni 20%

PAIGALDAMINE KATUSELE
ÜLDREEGLID MATERJALI KATUSELE PAIGALDAMISEKS
ACTS-e hingavaid katusekilesid võib paigaldada nii horisontaalselt kui vertikaalselt
Horisontaalne paigaldus:
Alustage viilu alaservast, et järgmine riba oleks eelmise peal sarnaselt katusekividega. Katte laius:
• 100 mm, kui katuse kalle > 30%
• 200 mm, kui katuse kalle ≤ 30%
Väikese kaldega katuse jaoks kinnitage toed iga 50 cm tagant, et muuta ribade ühendus klambritega efektiivsemaks.
Materjali ribade ülekattekohad peavad jääma puidust tugede kohale. Veekindluse jaoks
kasutage ACTIS-e teipi MULTIDHESIF
Kinnitage ACTIS-e hingavad kiled iga 100 mm tagant laia peaga naelte (läbimõõt 10 mm,
pikkus vähemalt 20 mm) või tsingitud/roostevabast terasest klambrite (pikkus vähemalt 6 mm
BOOST 1 ja BOOST 5 puhul, 10 mm BOOST 10 puhul) abil puidust tugedele.
Katusekatte alune peab olema ventileeritud. Selleks jätke vähemalt 20 mm BOOST-i kile ja
katusekatte kinnituslati vahele.
Erijuht: Tsinkkatuse puhul jätke õhuvahe 40 mm, kui katuseharja kõrgus on kuni 12m ja 60 mm
kui katuseharja kõrgus on üle 12 m.
MATERJALI PAIGALDAMINE SARIKATELE

1 ACTIS-e hingav kile
2 roovitus

• Väljaehitamata katusealused
Paigaldage ACTIS-e kile otse sarikatele

3 distantsliist
4 vähemalt 20 mm ventileeritud
õhuvahe
5 sarikas
6 isolatsioonimaterjal
7 aurutõke

• Väljaehitatud katusealused
-Paigaldage otse isolatsioonimaterjalile (ilma õhuvaheta)

RT 2005 standard

Vastavus soojustakistusele R

Up = 0,2

5

BOOST 10 kilega hoone
soojustakistus
5,303

PAIGALDAMINE KATUSELE
- Paigaldamine traditsioonilisele isolatsioonimaterjalile koos õhuvahega
Paigaldades BOOST 10 katusekile 20 mm ventileerimata õhuvahega olemasoleva soojustuse peale, paraneb hoone
soojapidavus veelgi enam.
Katuste puhul on BOOST 10 soojustakistus 0,679 m2.K/W (tulemus põhineb arvutustel, mis on tehtud vastavalt
normidele EN 6946 ja RT 2005)

Kaks stsenaariumi:
• Kui isolatsioonimaterjali paksus on vähemalt 20 mm väiksem
sarikate omast, on õhuvahe olemas ja BOOST 10 kile saab
paigaldada sarikatele (6):

1 ACTIS-e hingav kile
2 roovitus
3 distantsliist
4 vähemalt 20 mm ventileeritud
õhuvahe

• Kui isolatsioonimaterjali paksus on võrdne sarikate omaga,
tuleb vähemalt 20 mm ventileerimata õhuvahe(6) luua distantsliistudega

5 sarikas
6 vähemalt 20 mm
ventileerimata õhuvahe
7 isolatsioonimaterjal
8 aurutõke

PAIGALDAMISTARVIKUD

Teip
MULTIDHESIF
100 mm x 20 m
Teip tagab
täieliku veepidamise
materjali
paanide vahel

ACTIS nuga
Spetsiaalselt
ACTIS-e kilede
lõikamiseks
mõeldud nuga.

ACTIS-e liistude toed
Pakis sada tükki (umbes kaks tuge ruutmeetri peale)
Mõeldud töö kiirendamiseks juhul, kui paigaldatakse
lisatugesid (lisatoed lubavad klammerdada paanide
ülekattekohad puidust toele ja parandada õhu- ja
veepidavust).
Materjali BOOST 10 veepidavust testiti lisatugedega ja
ilma (vastavalt standardile EN 12114). Lisatugede
kasutamine parandas õhupidavust 50%

PAIGALDAMINE PUITKARKASSMAJADE SEINTELE
ÜLDREEGLID MATERJALI SEINTELE PAIGALDAMISEKS
Puitkarkassmajade välisseintele tuleb ACTIS-e tuuletõkkekile paigaldada soovituslikult
horisontaalselt.
Hoone kaitsmiseks vee eest, paigaldage BOOST seeria tooted õiget pidi:
- BOOST 10 puhul paigaldage mulgustatud peegeldav kiht hoone sisemuse poole
- BOOST 1 ja 5 puhul paigaldage valge pool hoone sisemuse poole
ACTIS-e hingav kile paigaldatakse otse tuuletõkkeplaadile tsingitud klambritega iga 100 mm
tagant. Klambrite pikkus peab olema väiksem kui tuuletõkkeplaadi oma.
Paanide ülekate.
- 50 mm horisontaalsel ülekattel
- 100 mm vertikaalsel ülekattel
Horisontaalsed paanid tuleb paigaldada katusekivide põhimõttel
Katke ühenduskohad ACTIS-e MULTIDHESIF teibiga, et tagada täielik vee- ja õhukindlus.

MATERJALI PAIGALDAMINE PUITKARKASSMAJADE VÄLISSEINTELE
Puitkarkassmajade puhul on ette nähtud ventileeritud õhuvahe tuuletõkke ja fassaadikatte vahele.

• Kile paigaldamine otse tuuletõkkeplaadile
Kinnitage ACTIS-e hingav kile otse tuuletõkkeplaadile
näide
RT 2005 standard
Up = 0,36

Vastavus soojustakistusele R
2,77

BOOST 10 kilega hoone soojustakistus
3,073

• Kile paigaldamine õhuvahega
Paigaldades BOOST 10 tuuletõkkekile vähemalt 20 mm ventileerimata
õhuvahega paraneb seina soojapidavus. Õhuvahe (6) jätmiseks kasutage
distantsliistu(3).
näide
RT 2005 standard
Up = 0,36

Vastavus soojustakistusele R
2,77

BOOST 10 kilega hoone soojustakistus
3,584

PAIGALDAMINE KEERULISTESSE KOHTADESSE
Vihmaveerenni kinnitamine
ACTIS-e katusekiled ei tohi mitte mingil juhul
sattuda kontakti tsingi või pliiga.
Vihmaveetoru ühendamiseks kasutage sobivat
veekindlat eraldusmaterjal (bituumen)

veekindel lisakiht,
täitematerjal
(isolatsioonimaterjal
sarikate vahel)

Korstnad

tuleohutuse vahe

Katuseaknad

Avauste (ventilatsioon, katuseaknad) ääres
tuleb õhu- ja veekindlus tagada ACTISE-e
MULTIDHESIF teibiga
aknaraam

Katuse neel
tsinkneel,
neelutugi,
kaldliist

Ventileeritud harjalatt

ventileerimata harjalatt

Harjalatt

Kõigi muude erijuhtude puhul helistage tel 5024 413

1 ACTIS-e hingav kile
2 roovitus
3 distantsliist
4 vähemalt 20 mm ventileeritud
õhuvahe
5 sarikas
6 vähemalt 20 mm ventileerimata
õhuvahe
7 isolatsioonimaterjal
8 teip
9 deflektor

ETTEVAATUSABINÕUD

1. Tuleohutus
Ärge paigutage kunagi ACTIS-e hingavaid kilesid tugeva soojusallika (keevitus,
lahtine leek, sädemed jms.) lähedusse.
2. Kamina ümbrus
Ärge paigaldage kunagi ACTIS-e hingavaid kilesid kamina vastu. Jätke vähemalt 20
cm vahe korstende ja ACTIS-e hingava kile vahel. Samamoodi toimige teiste tugevate soojustallikate puhul.
3. Keevitamine
Keevituse korral asetage ACTIS-e õhukesed isolatsioonimaterjalid kaugemale isegi
juhul, kui kasutate vastavat kaitset.
4. Kontakt teiste materjalidega
Vältige BOOST 5 ja BOOST 10 kontakti plii, vase ja nende sulamitega. Samamoodi ka
söövitavate materjalidega.
5. Katusekate
ACTIS-e katusekiled sobivad kõikide katusekattematerjalidega. Vask- või tsinkkatuse
puhul vältige materjali kontakti katusekattega.
6. Materjali erisugused küljed
a. BOOST 10 puhul paigaldage mulgustatud peegeldav kiht hoone sisemuse poole
b.BOOST 1 ja 5 puhul paigaldage valge pool hoone sisemuse poole.
7. Turvalisus
ACTIS-e hingavad kiled taluvad koormusi, mis tekivad nende paigaldamisel, kuid ei
kannata inimraskust. Paigaldades ACTIS-e materjale katuse peale, tuleb kasutusele
võtta ettevaatusabinõud. Niiskel perioodil tuleb arvestada libisemisohuga. ACTIS-e
hingavate kilede tuuletakistust pole testitud, nende eesmärgiks on katuse veekindluse suurendamine.
8. Ettevaatust, päike!
Kaitske end UV kiirguse eest päikeseprillidega.
9. Televisiooniantenn
ACTIS-e peegeldavate materjalide kasutamisel paigaldage televisiooniantenn
väljapoole maja.
10. Ladustamine või paigaldamine välistingimustes
ACTIS-e hingavaid kilesid tuleb ladustada originaalpakendis ja katte all. Välistingimustes tuleb materjali kaitsta halva ilma eest. BOOST seeria tooted võimaldavad ajutiselt kaitsta hoone seinu ja katust vihma eest 8 päeva. Lisaks tõrjuvad
BOOST 1, 5 ja 10 UV kiirgust kolme kuu jooksul.
11. Katusekatet peavad paigaldama oma ala spetsialistid vastavalt kehtivatele
normidele ja juhistele.

