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KESKKONNASÕBRALIK ISOLATSIOONI-
MATERJAL

ISOLATSIOONIMATERJALI SYLVACTIS 55 FX EELISED

Juba 30 aastat on olnud ACTIS-e missiooniks toota paremaid isolatsioonimaterjale, mis oleksid 
tõhusamad ja inim- ning keskkonnasõbralikumad. 
Kuna puit on looduslik ja kvaliteetne isolatsioonimaterjal, on ACTIS just sellest materjalist saanud 
inspiratsiooni uue isolatsioonimaterjali välja töötamiseks katuste, pööningute, seinte ja põrandate 
soojustamiseks ning heliisolatsiooniks. Tooted on vastavuses RT 2005 standardiga ja sobivad nii uute 
hoonete ehitusel kui vanade renoveerimisel. 

Energiasäästlik
Mida madalam on materjali soojuserijuhtivus (λ), seda efektiivsem on isolatsiooni-
materjal soojuse liikumise takistamisel. Soojusjuhtivusega 0,036 W/m.K on SYLVACTIS 55 
FX oma kategooria parim isolatsioonimaterjal.

Tihe ja vastupidav

Ökoloogiline mõtteviis ja keskkond

SYLVACTIS 55 FX on tihedam, kui samasuguse soojusjuhtivusega traditsioonilised 
isolatsioonimaterjalid. 

Tänu oma heale soojapidavusele, säästab SYLVACTIS 55 FX oluliselt hoone energiatarbi-
mist: vähenevad kulutused küttele talvel ja jahutusele suvel.
• Talvel takistab materjali kehv soojusjuhtivus soojusel hoonest väljuda.
• Suvel pehmendab puidu passiivsus teravaid temperatuurierinevusi ja aeglustab soojusel läbi 
seina tungimist.

• Isolatsioonimaterjal summutab heli, seda nii hoone sees kui väljaspool hoonet tekkinud heli 
puhul.
• Ta takistab paremini õhu liikumist ja  vähendab soojakadusid.
• Olles vähem tundlik vajumisele kindlustab materjal püsivalt tõhusa soojustuse. 

SYLVACTIS 55 FX töötati välja ökoloogilist mõtteviisi 
silmas pidades. Eesmärgiks oli vähendada materjali mõju 
keskkonnale kogu olelusringi käigus. ACTIS omab PEFC 
metsaserti�kaati.

• Kasutatud puitkiud pärinevad 100% ulatuses saekaatrites tekkinud puidujääkide 
ümbertöötlemisel.
• Puit on taastuv loodusvara, mis on saadaval Prantsusmaal suurtes kogustes. 
Prantsusmaa puidutööstus on hästiorganiseertiud ja peaaegu 
kõiki metsi majandatakse säästlikult. 

• Puit seob süsihappegaasi ja omab märkimisväärset tähtsust kasvuhooneefekti vähendamisel. Isegi töödeldud puit säilitab 
selle omaduse kogu olelusringi vältel.
• ACTIS-e puitkiud-isolatsioonimaterjale toodetakse kuivades tingimustes, mis säästab nii vett kui energiat.
• SYLVACTIS- seeria isolatsioonipaneelid ei muutu loodusele saastavaks. Toote olelusringi lõpus tekkinud jäätmeid võib 
põletada energia tootmiseks. 



Säilitab siseõhu kvaliteedi

Aidates hoonel hingata, loob isolatsioonimaterjal ruumis mugavuse ja heaolu tunde

SOOJUSINERTSI EELISED

• Ei takista veeauru difusiooni.
• Reguleerib loomulikult õhuniiskust

Lihtne ja mugav paigaldus
• Pooljäigad paneelid, mida on lihtne paigaldada
• Puudutades meeldiv materjal, mis ei ärrita nahka
• Toulouse’i keemialaboris läbi viidud uuringud tõestavad, et ACTIS-e isolatsioonimaterjalides 
kasutatavad puitkiud on suurema läbimõõduga kui tervisele ohtlikud tolmuosakesed. 

CE markeering
• SYLVACTIS 55 FX isolatsioonimaterjali kõik omadused on läbinud laboritestid ja vastavad 
standardile EN 13171. Tootel on CE-markeering.

Soojusinertsi võib esitada kahel viisil: ajavahe või soojusliku amplituudi vähenemine
• Soojuslik ajavahe on erinevus ajas, mille jooksul välis- ja sisetemperatuur jõuavad oma haripunkti. 
Isolatsioonimaterjali jaoks tähendab ajavahe aega, mille jooksul soojus läbib materjali.
• Amplituud on välise temperatuuri muutuse ja sisemise temperatuuri muutuse suhe. 
(max ∆ väline °C / max ∆ sisemine °C)

Isolatsioonimaterjalil SYLVACTIS 55 FX  on omadus vastavalt oma ruumalale ja kaalule 
salvestada soojust, mis tähendab, et materjal on äärmiselt inertne. Omadus on eriti kasulik 
suvel, mil isolatsioonimaterjal hoiab hoone jahedana:
Isolatsioonimaterjal „neelab“ kõik päeva jooksul tekkivad temperatuurierinevused hoides eluaseme 
keskmisel temperatuuril. See tähendab välistemperatuurist veidi jahedamat päeval ja veidi soojemat 
öösel. 

MIDA SUUREM ON INERTS, SEDA ROHKEM SOOJUST SUUDAB SEIN SALVESTADA, 
MIS TÄHENDAB, ET ÜMBRUS MUUTUB JAHEDAMAKS



SYLVACTIS 55 FX

KASUTUSKOHAD

ERIOMADUSED

TEHNILISED OMADUSED

• Katused: väljaehitatud katusealuste viilud
• Seinad seestpoolt: laotud tellisseinad, puitkarkass-seinad, vaheseinad
• Seinad väljastpoolt: ventileeritud fassaadikatte taga
• Põrandad: talade ja l-talade vahel, väljaehitamata katusealuste 
põrandatel

• Soojuserijuhtivus λ = 0,036 W/m.K
• Pooljäigad paneelid
• Spetsiaalmõõdus paneelid puitsõrestik-majadele
• Toodetud Prantsusmaal

• Puitkiudpaneelid W-EN 13171 – T3 – MU2 – AF5, vastavad Euroopa standardile EN 13171.
• Koostis: 92% tulekindlad puitkiud, polüester-sideaine

Soojuserijuhtivus

OMADUS STANDARD VÄÄRTUS

Kasutustemperatuur

Euroclass E

Veeauru difusioonitakistus tegur

Aurutakistus



KATUSE SOOJUSTAMINE 

VÄLJAEHITATUD KATUSEALUSED: KALDKATUSE SOOJUSTAMINE

PÕRANDA SOOJUSTAMINE

RT 2005 standard R = 5,00 𝐦 .K/W 
SYLVACTIS 55 FX R = 5,88 𝐦 .K/W 
Paksus 100 + 100 mm 
Soojuslik ajavahe 8,5 tundi 
Amplituud 8,0 
 

Isolatsioonimaterjali SYLVACTIS55 FX paksuse 
määramiseks tuleb teada, kui tõhusat soojustust on 
vaja. Veenduge, et soojustatav pind on puhas, 
vettpidav ja heas seisus. Katusel ei tohi esineda lekkeid. 
Jätke vähemalt 2 cm õhuvahe isolatsioonimaterjali ja 
roovituse vahele (vastavalt kehtivatele nõuetele).

• Paigaldage esimene kiht soojustust tihedalt sarikate 
vahele. Arvestage vajalike lisasentimeetritega 
isolatsioonimaterjali mõõtmetes (vt lk 6 ja 7).
• Jälgige, et soojustus oleks pidev sarikate servades ja 
katuseviilu nurkades (vt. Joonis 1).
• Jälgige soojustuse pidevust ka katuseviilu üleminekul 
vertikaalseks seinaks (vt joonis 2).
• Teine kiht soojustust tuleb paigaldada risti sarikatega. 
Jälgige, et soojustus oleks pidev.
• Kinnitage aurutõke kasutades kahepoolset teipi. 
Aurutõkke liitekohtades jätke ülekate 50 mm ja katke 
liitekohad sobiva teibiga.
• Paigaldage kattematerjalid.

RT 2005 standard R = 2,78 𝐦 .K/W 
SYLVACTIS 55 FX R = 5,83 𝐦 .K/W 
Paksus 200 mm 
Soojuslik ajavahe 10 tundi 
Amplituud 14,7 

• Esimene kiht soojustust tuleb paigaldada tihedalt 
l-talade vahele. Arvestage vajalike lisa-
sentimeetritega  isolatsioonimaterjali mõõtmetes 
(vt lk 6 ja 7).
• Vältimaks külmasildu, kindlustage soojustuse 
pidevus paneelide ühenduskohtades ja soojustatud 
pinna servades. Muutke seina ja põranda ristumis-
kohad vee- ja õhukindlaks silikooni abil. 
• Paigaldage aurutõke (ülekate ühenduskohtades 50 
mm). Seejärel paigaldage põrandaplaat l-taladele. 
Parandamaks heliisolatsiooni paigaldage põrandap-
laadile elastne aluskiht.
• Lõpuks paigaldage põrandakate, näiteks parkett



SEINTE SOOJUSTAMINE

Hoolimata sellest, mil viisile seina soojustada, tuleb veenduda 
kõigepealt, et sein oleks terve, puhas ja heas seisukorras. 

TELLISSEINAD

PUITSÕRESTIKUGA SEINAD

RT 2005 standard R = 2,77 𝐦 .K/W 
SYLVACTIS 55 FX R = 3,68 𝐦 .K/W 
Paksus 120 mm 
Soojuslik ajavahe 11 tundi 
Amplituud 10,5 

Ühekihiline paigaldus, kattematerjaliks kipsplaat
• Kinnitage metallkarkassi rennid lakke ja põrandale. Karkass tuleb kinnitada seinast 
kaugusele, mis võrdub isolatsioonimaterjali paksuse ja viie kuni kümnemillimeetrise 
lisaruumiga. 
• Asetage karkassi postid 600 mm sammuga, kuid ärge kinnitage neid.
• Asetage isolatsioonipaneelid horisontaalselt metallkarkassi taha. 
Külmasildade vältimiseks jälgige, et paneelid oleksid kindlalt koos.
• Kasutage silikooni, et muuta seina ja lae ning seina ja põranda ristumiskohad 
täielikult õhu- ja niiskuskindlaks. 
• Vedage elektrijuhtmed ja veetorud läbi metallkarkassi vastavate avade. 
• Kinnitage metallkarkassi postid ja paigaldage kipsplaat või mõni muu kattematerjal. 

Märkus: Mõningatel juhtudel tuleb paigaldada aurutõke. 
Tutvuge vastavateemaliste juhistega.

Ühekihiline paigaldus, kattematerjaliks kipsplaat
ACTIS-e tootevalikus on spetsiaalsed 375 mm laiused paneelid, mis on mõeldud 
400 mm sammuga puitsõrestik-seina soojustamiseks. 

RT 2005 standard R = 2,77 𝐦 .K/W 
SYLVACTIS 55 FX R = 3,34 𝐦 .K/W 
Paksus 120 mm 
Soojuslik ajavahe 5 tundi 
Amplituud 3,2 
 



• Mõõtke puitsõrestiku sammu pikkus ja lõigake isolatsioonimaterjal vastavasse suurusesse lisades 5 
kuni 10 millimeetrit, et paneelid püsiksid paigal. 
• Paigaldage SYLVACTIS 55 FX paneelid puitsõrestiku vahele. 
• Jälgige, et paneelide ühenduskohad ning seina-lae ja seina-põranda liitekohad oleksid õhu- ja 
veekindlad. 
• Kinnitage aurutõke klambritega puitsõrestiku külge. Aurutõkke liitekohtades jätke ülekate 50 mm ja 
katke liitekohad sobiva teibiga.
• Kattematerjali lihtsamaks paigaldamiseks soovitab ACTIS kinnitada puitkarkassile liistud iga 600 mm 
tagant. 
• Paigaldage kattematerjal. 

ERITINGIMUSTES PAIGALDAMINE

KASUTUSSOOVITUSED

Katuseaknad
Katuseakna ja isolatsioonimaterjali vahele ei tohi jääda tühimikku. Kasutage isolatsiooniteipi või vahtu, et muuta vahe 
õhu- ja niiskuskindlaks. 

Elektriseadmed ja valgustus
Elektrijuhtmete, pistikupesade, lülitite ja valgustite paigaldamine ei tohi kahjustada isolatsioonimaterjale ega nende 
pidevust.
Harukarbid ja trafod tuleb kinnitada katusekonstruktsiooni külge ja neid ei tohi katta soojustusega. 
Kui vähegi võimalik, tuleb elektrijuhtmed vedada selleks ettenähtud käigus soojustuse ja kattematerjali vahelt.
Kaitske halogeenlampe piisava ventilatsiooniga. Jälgige alati tootja juhiseid.
Isolatsioonimaterjali paigaldus peab vastama kehtivatele nõuetele.

Pööninguluuk
Väljaehitamata pööningu luuk peab olema soojustatud, et vältida soojakadusid. Luuk peab jääma õhukindlaks ka pärast 
selle avamist ja sulgemist.

Ventilatsioon
Ventilatsiooniseadmeid ei tohi katta soojustusmaterjaliga. Kui ventilatsioonitorud läbivad soojustust, tuleb kõik avad 
tihendada vahuga. 

Korstnad, kaminasüdamikud, rekuperaatorid, halogeen-
valgustid ja muud suure kuumuse allikad
Kaminate, korstende ja teiste üle 80 °C tõusvate soojusallikate läheduses olevate pindade soojustamisel jälgige, et 
soojustatava pinna ja isolatsioonimaterjali vahele jääks vähemalt 20 cm vaba ruumi, mis tuleb soojustada A1 
tuleohtusklassi kuuluva isolatsioonimaterjaliga. SYLVACTIS 55 FX kuulub tuleohutusklassi E ja seda ei tohi kunagi 
kasutada üle 80 °C tõusvate soojusallikate vahetus läheduses.

Mõõtmine ja lõikamine
SYLVACTIS 55 FX paneelid tuleb paigaldada tihedalt, et kindlustada isolatsioonimaterjali paigalpüsimine ja  vältida 
külmasildade teket. Materjali mõõtmisel tuleb servadesse arvestada 5 kuni 10 mm lisaks. 
Mõõtke talade või sarikate vahekaugus ja liitke sellele 5 kuni 10 mm ning lõigake isolatsioonimaterjalist sobiva suurusega 
paneelid. 



KASUTUSSOOVITUSED

PAKENDAMINE

Pooljäikade puitkiudpaneelide lõikamiseks soovitab ACTIS kasutada tavalist ehitusnuga 
ja tugevat aluspinda. 
Pikkade paneelide lõikamiseks kasutage spetsiaalset lauda või kaasaskantavat lint- või 
ketassaagi. 

Talade samm ja matejali paksus
ACTIS soovitab isolatsioonimaterjali paksuse valida vastavalt talade või sarikate, mille 
vahele soojustus paigutatakse, sammule soojustatavas seinas. 

Talade samm (mm)       
Soojustuse paksus (mm)       

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 55 FX kuulub tulekindlusklassi E. Vältida tuleb isolatsioonimaterjali kokkupuudet tugeva 
soojusallikaga (lahtine leek, keevitus, sädemed). Isolatsioonimaterjal tuleb seestpoolt katta tulekindla kattematerjaliga. 


