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• Suurepärane soojapidavus
• Euroclass tulekindlusklass
• Kokkuvolditult ja virnastatult, mis võimaldab 
ruumi kokku hoida ning lihtsustab transporti ja 
käsitlemist

• Efektiivne nii suvel kui talvel
   - Talvel hoiab soojuse tubades
   - Suvel peegeldab soojust väljapoole, takistades 
katusealuste ülekuumenemist
• Tänu õhukesele isolatsioonimaterjalile ei vähene elamispind
• Ei vaju aja jooksul kokku
• Lihtne ja kiire paigaldus: kerge transport. Lõikenoaga 
kergesti lõigatav, paigaldamine klambripüstoliga. Painduv, 
sobib igale pinnale.

ENERGIASÄÄST EI KASVA PROPORTSIONAALSELT ISOLATSIOONIMATERJALI 
SOOJUSTAKISTUSEGA

SOOJUSTAKISTUS

OMADUSED

SOOJAPIDAVUS*: SARNANE 200 mm MINERAALVILLALE

OMADUSED VÄÄRTUSED STANDART

*Tulemused saadud tegelikes kasutustingimustes läbiviidud mõõtmiste käigus. Võrreldi ACTIS-e isolatsiooni-
materjalide ja 200 mm paksuse mineraalvillaga (λ = 0,04 W/m.K)  soojustatud testmaja. Metoodika on heaks kiitnud 
Suurbritannia serti�tseerimis�rma BM TRADA, mis on EOTA (European Organisation for Technical Approvals) liige. 

Omistatud VERTE EXCELL tähis, mis tõendab, et toode ei kahjusta veinitootmispiirkondi (RE nr 2008-09-066-02)

Toode üksi
Toode koos vähemalt 10 mm 
kipsplaadiga (PV 2006-CVB-O270)

Laius
Pikkus
Kaal

1,6 m
12,5 m
u. 11 kg

B-s1, d0 NF EN 13823
E NF EN 11925-2

- Murdumine > 500 NPiki NF EN  ISO 13934-1
> 350 NRisti

- Rebenemine > 60 NPiki NF EN ISO  13937-2
> 60 NRisti

Tulekindlus Euroclass süsteemis

Mehaaniline vastupidavus

Keskkond/tervis

PAKENDAMINE

Soojustakistus**

Kihtide arv: 14
• 2 armeeritud peegeldavat väliskihti
• 4 kihti vatti
• 6 vahukihti                                                                                   Peegeldavate kihtide arv: 6
• 4 peegeldavad vahekihti                                                                  Paksus: u. 20 mm

**Vaikimisi väärtus, kuna õhukeste kihiliste peegeldavate isolatsioonimaterjalide üleeuroopalised normatiivid on välja töötamata
NF EN ISO 8990 ja NF EN ISO 12567



EUROCLASS SÜSTEEM ASENDAB KLASSIFIKATSIOONI „M“

TRISO-PROTEC ON KLASSIFITSEERITUD TULEKINDLUSKLASSI B-s1, d0 (PV 2006-CVB-R0270)

EUROCLASS SÜSTEEM TÄHENDAB KÕRGENDATUD NÕUDEID

Ehitustoodete tulekindlusklasside kriteeriumite ja mõõtmismetoodika ning –tehnika ühtlustamiseks 
võttis Euroopa Liit kasutusele üleeuroopalise EUROCLASS süsteemi. 2002. aasta 21. novembril 
vastuvõetud otsus kinnitas EUROCLASS süsteemi ja asendas sellega ühtlasi Prantsusmaal seni 
kehtinud M-klassi�katsiooni (kinnitatud 30. juunil 1983, muudetud 28. augustil 1991). Kuni Euroopa 
Liit on uuele süsteemile täielikult üle läinud, võib toodete tulekindluse määramiseks kasutada 
M-klassi�katsiooni. M-klassi�katsiooni vastavust EUROCLASS süsteemile kirjeldab tabel (vt. allpool).

Nii nagu enamik teisi isolatsioonimaterjale, ei ole TRISO-PROTEC mõeldud kattematerjaliks. Seega 
testiti materjali tegelikes kasutustingimustes, see tähendab koos 10 mm kipsplaadiga. 

EUROCLASS’i VASTAVUSTABEL M-KLASSIFIKATSIOONILE (ehitusmaterjalid, v.a. põrandad) 

• EUROCLASS süsteem de�neerib ehitusmaterjali reageerimise kokkupuutel tulega,  see tähendab 
materjali omadusi tulekahju edasiarenguks.
• Võrreldes M-klassi�katsiooniga, antakse hinnang veel suitsu eraldumisele ja põlemisel tekkinud 
„tilkade“ ilmumisele.

TEST 1 Reaktsioon kokkupuutel tulega – 7 klassi (A kuni F)
• A1 ja A2: vähe või väga vähe süttivad materjalid
• B: süttiv materjal, mis põleb väga vähesel määral
• C: süttiv materjal, mis põleb vähesel määral
• D: süttiv materjal, mis põleb olulisel määral

TEST 2 Suitsu eraldumine – 3 klassi suitsu eraldumise ja kattevõime järgi
• s1: suitsu eraldumine on eriti vähene
• s2: suitsu esineb vähesel määral
• s3: suitsu esineb olulisel määral

TEST 3 Põlemisel tekivad „tilgad“ – 3 klassi
• d0 - põlemisel ei teki põlevaid tilku või tükke
• d1 – põlemisel ei teki üle 10 sekundi püsivaid „tilku“ või tükke
• d2 – põlemisel tekivad „tilgad“ või tükid
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Kõik ülejäänud klassid v.a. E-2d ja F



PAIGALDAMISNÕUANDED

PAIGALDAMISE 5 PÕHIREEGLIT

ETTEVAATUSABINÕUD

Jätke mõlemale poole isolatsioonimaterjali 
vähemalt 20 mm õhuvahe:
• isolatsioonimaterjali ja konstruktsiooni vahele
• isolatsioonimaterjali ja kattematerjali vahele
Sarikatele paigaldatud isolatsiooni puhul tuleb 
tagada katusekatte alune tuulutus 20 mm 
õhuvahe näol (DTU 40 normid)

Jätke paanide ülekate 50 kuni 100 mm ja 
klammerdage pealmine paan 50 mm vahedega 
samade puitkonstruktsioonide külge. 

Paigaldage isolatsioonimaterjal õigesti 
pinnale ja kinnitage servad klambriga iga 50 
mm tagant sarikatele või roovidele. Kasutage 
vähemalt 14 mm (soovituslik 20 mm) 
tsingitud või roostevabast terasest 
klambreid. 

Katke ülekattekohad ACTIS-e teibiga. 
Täieliku veekindluse tagamiseks 
katke ühenduskoht liistuga. 

Otsakohtades keerake isolatsioonimaterjal 50 mm ulatuses 
tagasi. Kui võimalik, katke isolatsioonimaterjal liistuga.

ACTIS-e teip

liist

isolatsioonimaterjal

50 kuni 100 mm

Katusekate
Triso Protec isolatsioonimaterjalid sobivad igat tüüpi 
katustega. Vask- või tsiknatuste puhul ei tohi isolatsiooni-
materjal olla katusekattermaterjaliga kokkupuutes. 

Viimistlusmaterjalid
ACTIS soovitab õhukese isolatsioonimaterjali kaitseks 
kasutada kattematerjale. Seina tulekindlus sõltub 
kasutatud kattematerjali tüübist. Soovituslikud 
kattematerjalid:

• kipsplaadid (kaetud kipsplaadid, mis vastavad normile 
NF P 72-302  ja armeeritud kipsplaadid)
• Looduslikest materjalidest seinad, mis vastavad normile 
NF B 54-100 ja mille tihedus on suurem kui 600 kg/m
• vineertahvlid, mis vastavad normile NF B 50-004 ja NF B 
54-150
• puitbetoon, mis vastab normile NF B56-010 ja on kaetud 
vähemalt 0,04 mm paksuse alumiiniumplaadiga. 

Tähelepanu! Kipsi kuivamise ajal tagage katusealuste 
tuulutus (avatud akende ja ustega) mitme nädala vältel

Materjalide kokkupuude
Vältige isolatsioonimaterjali kokku puutumist plii, vase ja 
nende sulamitega. Samuti tuleb vältida kokkupuudet 
söövitavate ainetega.

Tuleohutus
Ärge paigutage kunagi ACTIS-e isolatsioonimaterjale 
tugeva soojusallika (keevitus, lahtine leek, sädemed jms) 
lähedusse.

Kaminad, kaminasüdamikud, rekuperaatorid, 
halogeenvalgustid ja muud suure kuumuse allikad
Mitte mingil juhul ei tohi ACTIS-e isolatsioonimaterjale 
kasutada lõõride, kaminasüdamike ja rekuperaatorite 
soojustamiseks. Kaminate, korstende ja teiste üle 80 °C 
tõusvate soojusallikate läheduses olevate 
seinte/lagede/põrandate/katuste soojustamisel jälgige, et 
seina/lae/põranda/katuse ja isolatsioonimaterjali vahele jääks 
vähemalt 20 cm vaba ruumi. 20 cm peab jätma ka ACTIS-e 
õhukese isolatsioonimaterjali ja halogeenvalgustite vahele. 

Keevitamine
Keevituse korral eemaldage ACTIS-e õhukesed isolatsiooni-
materjalid isegi juhul, kui kasutate vastavat kaitset. 
Kindlustage, et õhukesed isolatsioonimaterjalid ei oleks kunagi 
lahtise leegi ega sädemete läheduses. 

Ladustamine või paigaldamine välistingimustes
ACTIS-e isolatsioonimaterjale tuleb ladustada originaal-
pakendis ja katte all. Välistingimustes paigaldamisel tuleb 
materjali kaitsta halva ilma eest. 

Ettevaatust – päike!
Kasutage paigaldamisel silmade kaitseks päikeseprille.

Televisiooniantenn
Hoone katuse soojustamisel paigaldage televisiooniantenn 
väljapoole maja. 

Siin kirjeldatud ettevaatusabinõud ei ole kõikehõlmavad. Enne 
õhukese isolatsioonimaterjali paigaldamist laadige endale 
paigaldamisjuhend aadressilt www.cica.ee või küsige seda 
telefonitsi 5024 413


