
SYLVACTIS 40 FX   
PUITKIUDPANEELID – WF – EN 13171 – T3 – MU2 – AF5

Isolatsioonimaterjali SYLVACTIS 40 FX soojusjuhtivus on 0,038 W/m.K. See koosneb 92%-st looduslikust 
tulekindlast puitkiust ja 8%-st sideainest polüester. Isolatsioonimaterjal on saadaval painduvate 
paneelidena, mille tihedus on 40 kg/m  ja mis on mõeldud kasutamiseks: 
- katuse soojustamiseks seestpoolt: sarikate vahele ja sarikate alla
- seinte soojustamiseks seestpoolt: siseseintele, vaheseintele ja  puitkarkassi vahele
- seinte soojustamiseks väljastpoolt: fassaadikatte taha
- põrandate soojustamiseks: talade ja l-talade vahele, väljaehitamata katusealuste põrandatele

OMADUS                                                             STANDARD      ÜHIK        VÄÄRTUS

CE markeeringuga omadused

Otsides paremat soojustust

Veeauru difusioonitakistuse tegur



SYLVACTIS 55 FX  
PUITKIUDPANEELID – WF – EN 13171 – T3 – MU2 – AF5

Ettevõte ACTIS, tema edasimüüja Cica Innovation OÜ
kinnitab:

Puitkiudpaneelid SYLVACTIS 55 FX on toodetud La Bastide de Bousignac’is mis on mõeldud 
kasutamiseks hoone soojustamiseks ja on järgmiste omadustega: 

ja vastavad standardile:
Standard EN 13171: „Puitkiust toodetud materjalid“

Otsides paremat soojustust

Omadused                                                          Testimise meetod         Tase ja/või klass Kontrollorgan    Testi tulemuse kinnitus

Soojuserijuhtivus

Tulekindlusklass

Takistus pikisuunalisele tõmbamisele

Mõõtmete täpsus laboritingimustes

Mõõtmete täpsus määratud 
temperatuuri ja niiskuse korral

Laius

Pikkus

Paksus

Ristseis

Tasapinnalisus



SYLVACTIS 55 FX  
PUITKIUDPANEELID – WF – EN 13171 – T3 – MU2 – AF5

Otsides paremat soojustust

Isolatsioonimaterjali SYLVACTIS 55 FX soojuserijuhtivus on 0,036 W/m.K. See koosneb 92% ulatuses looduslikust 
tulekindlast puitkiust ja 8% ulatuses sideainest polüestrist. Isolatsioonimaterjal on saadaval painduvate 
paneelidena, mille tihedus on 50 kg/m3ja mis on mõeldud kasutamiseks: 
- Katuse soojustamiseks seestpoolt: sarikate vahele ja sarikate alla
- Seinte soojustamiseks seestpoolt: maja välisseintele, vaheseintele ja  puitkarkassi vahele
- Seinte soojustamiseks väljastpoolt: fassaadikatte taha
- Põrandate soojustamiseks: talade ja l-talade vahele, väljaehitamata katusealuste põrandatele

CE markeeringuga omadused

Veeauru difusioonitakistuse tegur



SYLVACTIS 110 SD 
JÄIGAD PUITKIUDPANEELID

Otsides paremat soojustust

KASUTUSKOHAD:
• Katused: laudise peal
• Seinad seestpoolt: müüritud siseseintel
• Seinad väljastpoolt: fassaadikatte taga
• Elumajad ja muud hooned
• Renoveerimisel ja uue hoone ehitamisel

TOOTE EELISED
• Suurepärane soojapidavus nii suvel kui talvel
• Tihe, ei lase õhku läbi ega ei vaju kokku
• Algmaterjaliks taastuv materjal, mida toodetakse hästimajandatud metsade puidu ümbertöötlemisel
• Akustiline isolatsioon
• Ei põhjusta nahaärritusi
• Toodetakse keskkonna heaolu silmas pidades

TEHNILISED OMADUSED
Puitkiud isolatsioonipaneelid WF – EN – 13171 – T3 – CS (10\Y) 40, vastavalt standardile EN 13171
Koostis: puitkiud, sideaine

OMADUS                                                                                       STANDARD       VÄÄRTUS

Soojuserijuhtivus

PAKENDAMINE
Paneeli mõõtmed: 1200 x 600 mm
Pakendatakse alusele mõõtmetega 1200 x 1200 x 2500 mm

Survetugevus



Otsides paremat soojustust

PAIGALDUSSOOVITUSED

Paigaldamine laudise peale
• Paigaldage sarikatele kinnitatud laudise peale aurutõke. Seejärel paigaldage katuse serva isolatsioonimaterjali 
paksune latt.
• Paigaldage esimene kiht isolatsioonimaterjali jälgides, et paneelid oleksid kindlalt ühendatud
• Kinnitage risti eelmise kihiga teine kiht soojustust. Kinnitage tuuletõke üle kogu katuse.
• Paigaldage vertikaalsed distantsliistud kruvidega (vt pikkusi allpool olevast tabelist) iga 70 cm tagant.
 Esimene kruvi kinnitada risti distantsliistuga, ülejäänud +/- 30° nurga all.

SYLVACTIS 110 SD koos pahme 
tuuletõkkekilega (ACTIS Boost) 

SYLVACTIS 110 SD koos tuule-
tõkkeplaadiga SYLVACTIS 230 HD

Kinnitused
Isolatsioonimaterjali paigaldamiseks katusele soovitab ACTIS kasutada topeltkeermega kruve vastavalt 
järgmisele tabelile.  

Soojustuse paksus* (mm)

Kruvide pikkus Distantsliist 40 mm**

Distantsliist 60 mm***

*millest laudis 20 mm **katusekülje pikkus <12 m ***katusekülje pikkus ≥12  m 

Materjali ladustamine
SYLVACTIS paneele võib ladustada välistingimustes maksimaalselt kahe kuu vältel. Paneelide pakkekile ei tohi saada 
kahjustada ja materjali tuleb hoida vihma eest kaitstult.

Tervis
Puitkiud-isolatsioonimaterjalid ei põhjusta nahaärritust ja ei ole kahjulikud hingamisteedele. Siiski soovitab ACTIS 
pikematel töödel kasutada kaitseprille ja tolmumaski.

Tuleohutus
Isolatsioonimaterjal SYLVACTIS 110 SD kuulub tulekindlusklassi E. Vältida tuleb isolatsioonimaterjali kokkupuudet tugeva 
soojusallikaga (lahtine leek, keevitus, sädemed). Isolatsioonimaterjal tuleb seestpoolt katta tulekindla kattematerjaliga. 
 


