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TÄIENDAV OLEMASOLEVA SOOJUSTUSE
LISA ISOLATSIOON

TOOTE OMADUSED

TOOTE EELISED

TEHNILISED OMADUSED

• Kuulub Euroclass tuleohutusklassi
• Veekindel, keevitatud ultrahelikeevitusega 
(kaks keevitust kihtide ülekattekohtades)
• Hea isolatsioonimaterjali täiendus katuste, seinte ja 
garaažide soojustamisel 
• Pooljäik materjal

• Efektiivne nii suvel kui talvel
   - Talvel hoiab soojuse tubades
   -Suvel peegeldab soojust väljapoole
• Tänu õhukesele materjalile ei vähene elamispind
• Puhas materjal, mis ei põhjusta nahaärritust
• Vastupidav materjal, ei vaju aja jooksul kokku
• Lihtne ja kiire paigaldada, kerge transportida. Lõikenoaga kergesti lõigatav, 
paigaldamine klambripüstoliga. Painduv, sobib igale pinnale.

Kihtide arv: 5                                  Peegeldavate kihtide arv: 2
• 2 alumiiniumfooliumist peegeldavat väliskihti              Paksus: u. 10 mm
• 1 vahukiht 
• 2 „mullikihti“

- Toode üksi
- Toode koos vähemalt 10 mm kipsplaadiga 
(PV 2005-CVB-R0131)

Laius
Pikkus
Kaal

1,5 m
13,34 m
u. 11,5 kg

E
B-s1, d0

NF EN 11925-2
NF EN 13823

OMADUS

Tulekindlus Euroclass süsteemis

Mehaaniline vastupidavus

PAKENDAMINE

Soojustakistus**
**Vaikimisi väärtus, kuna õhukeste kihiliste 
peegeldavate isolatsioonimaterjalide üleeuroopalised 
normatiivid on välja töötamata.

VÄÄRTUS STANDARD

Murdumistugevus Piki
Risti

> 80 N
> 80 N

NF EN  ISO 13934-1

Murdumine Piki
Risti

> 50 %
> 50 %

NF EN  ISO 13934-1

Rebenemistugevus Piki
Risti

> 20 N
> 10 N

Vaikimisi väärtus 10 mm 
paksusele materjalile

NF EN ISO  13937-2

NB! Mitte segi ajada mullikile ja TB80 mitme kihilist toodet, Triso-Super 10 või Triso Protec



PAIGALDAMISE 5 PÕHIREEGLIT

ISOLATSIOONIMATERJALI TÄIENDUSE PAIGALDAMINE

KATTEMATERJALID

Jätke mõlemale poole isolatsioonimaterjali 
20 mm õhuvahe: 
• Isolatsioonimaterjali ja konstruktsiooni vahele
• Isolatsioonimaterjali ja kattetmaterjali vahele

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

Paigutage isolatsioonimaterjal õigesti ja 
kinnitage servad klambriga iga 50 mm 
tagant puidust toele. 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 isolatsioonimaterjali 50 mm 
ulatuses tagasi. Kui võimalik, katke isolatsioonimaterjal 
liistuga.

Kui pind, kuhu soovite paigaldada TB 80-t, on juba 
soojustatud traditsioonilise isolatsioonimaterjaliga ja 
paigaldatud on ka aurutõke, tuleb viimasesse enne TB 
80-e paigaldamist teha lõhed, et kahe materjali vahel 
olev puit saaks hingata.

Pildil ülevalt alla – sarikas, 
traditsiooniline isolatsiooni-
materjal, seinapaneel, TB 80, 
pärlin

Ärge jätke isolatsioonimaterjali siseruumides nähtavale. Katke isolatsioonimaterjal 
kipsplaadi või puiduga, mis vastab tuleohutusnõetele. 

ACTIS nuga. ISODHESIF TEIP
Spetsiaalselt ACTIS-e materjalide 
lõikamiseks. Lõikab korraga läbi kõik kihid

100 mm x 25 m teip, mis tagab ribade 
ühenduskohtade täieliku veekindluse

Paigaldamistarvikud



ETTEVAATUSABINÕUD

TOOTE OMADUSED

Klambrid
Kasutage vähemalt 14 mm (soovituslik 20 mm) 
tsingitud või roostevabast terasest klambreid.

Katusekattematerjal
ACTIS-e isolatsioonimaterjalid sobivad igat 
tüüpi katustega. Vask- või tsinkatuste puhul ei 
tohi isolatsioonimaterjal olla katusega kokku-
puutes.

Materjalide kokkupuude
Vältige kokkupuudet:
• isolatsioonimaterjali ja plii, vase ning nende 
sulamite vahel. Samuti tuleb vältida kokku-
puudet söövitavate ainetega.
• alumiiniumi ja plii, vase, kastani- ja tamme-
puidu vahel.

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

Kaminad, kaminasüdamikud, 
rekuperaatorid, halogeenvalgustid ja muud 
suure kuumuse allikad
Mitte mingil juhul ei tohi ACTIS-e isolatsiooni-
materjale kasutada lõõride, kaminasüdamike ja 
rekuperaatorite soojustamiseks. Kaminate, 
korstende ja teiste üle 80° C tõusvate soojus-
allikate läheduses olevate 
seinte/lagede/põrandate/katuste soojus-
tamisel 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 halogeen-
valgustite vahele. 

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

Maandamine
Alumiiniumkihiga isolatsioonimaterjal on hea 
elektrijuht ja seega tuleb materjal paigaldada 
elektriseadmetest (pistikud, lülitid) kaugele või 
materjal maandada.

Televisiooniantenn
Hoone katuse soojustamisel paigaldage tele-
visiooniantenn väljapoole maja. 

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

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

TEST 1 Reaktsioon kokkupuutel tulega
TEST 2 Suitsu eraldumine
TEST 3 Põlemisel tekkivad „piisad“ 

B: süttiv materjal, mis põleb väga vähesel määral
s1: suitsu ei teki
d0: põlemisel ei teki „piisku“ 600 sekundi jooksul


