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Materjalid klassi�tseerimisel 
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(dokumendi number 12.01/12)

VESIKÜTTEGA 
PÕRANDAD

BETOONIVALU 
ALLA

Otsides paremat soojustust



VESIKÜTTEGA PÕRANDATE SOOJUSTAMINE, 
BETOONIVALU ALUNE SOOJUSTUS

TOOTE OMADUSED

• Ideaalne renoveerimisel: säilitab ruumi 
kõrguse (materjali paksus vaid 6,5 mm)
• Peegeldab vesikütte soojuse ühtlaselt tagasi 
soojustatud ruumi poole
• Väldib külmasildu põranda ääres
• Plastruudustik hõlbustab küttetorude 
paigaldamist

TOOTE EELISED

• Ruumisääst
• Puhas materjal, mis ei põhjusta allergiat (või nahaärritust)
• Lihtne ja kiire paigaldus. Kerge transportida. 
   Lõikenoaga kergesti lõigatav

TEHNILISED OMADUSED
Kihtide arv: 13
• 2 peegeldavat armeeritud fooliumikihti
• 4 peegeldavat vahekihti
• 6 vahukihti
• 1 plastruudustikuga kiht

Peegeldavate kihtide arv: 6
Paksus: u. 6,5 mm

OMADUS

Soojustakistus*

Heliisolatsioon

Mehaaniline vastupidavus

PAKENDAMINE

VÄÄRTUS STANDARD

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

Põranda isoleerimine löökmürast

Tõmbetugevus

Laius
Pikkus
Kaal

1,60 m
12,5 m
u. 11 kg

Piki
Risti

> 500 N / 50 mm NF EN  ISO 12311-1
> 400 N / 50 mm

Rebenemistugevus
Piki
Risti

> 200 N NF EN ISO  12310-1
> 300 N

∆L = 21 dB

NF EN ISO 12667



VESIKÜTTEGA PÕRANDAD

ETTEVALMISTUS

ESIMESE RIBA PAIGALDAMINE

JÄRGMISTE RIBADE PAIGALDUS

LÕPETUS

• Kindlustage, et põrand on puhas, tasane ja kuiv.

• Rullige isolatsioonimaterjal lahti.

• Tõstke materjali äär 100 – 150 mm ulatuses seintele.

• Paigaldage vesiküte ja valage betoon vastavalt juhistele.

• Plastruudustik hõlbustab küttetorude paigaldamist.

• Asetage teine riba ilma ülekatteta esimese kõrvale.    
Ülekatte peaks moodustama ainult plastkiht.

• Katke ühenduskoht teibiga.

100 mm ulatuses seinale 
keeratud isolatsioonimaterjal

isolatsioonimaterjal 
TRISO SOLS

isolatsioonimaterjal 
TRISO SOLS

ISODHESIF teip

isolatsioonimaterjal 
TRISO SOLS

betoonivalu
metallvõre



ISOLATSIOONIMATERJALI PAIGALDUS BETOONIVALU ALLA

ETTEVALMISTUS

ETTEVAATUSABINÕUD

• Isolatsioonimaterjali TRISO-SOLS 
võib kasutada betoonivalu all 
heliisolatsiooniks.

isolatsioonimaterjal 
TRISO SOLS

betoonivalu
metallvõre

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

Materjali erinevad küljed

Tuleohutus

Kaminad, kaminasüdamikud, rekuperaatorid, 
halogeenvalgustid ja muud suure kuumuse allikad

Isolatsioonimaterjal TRISO-SOLS tuleb paigaldada nii, 
et plastruudustikuga külg jääks ruumi poole.

ACTIS-e õhukeste peegeldavate isolatsioonimaterjalide 
tuleohutust pole testitud, vaid on vaikimisi määratud 
Euroclass’i tuleohutusklassi F. Ärge paigutage kunagi 
ACTIS-e isolatsioonimaterjale tugeva soojusallika 
(keevitus, lahtine leek, sädemed jms) lähedusse.

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. 

Mitte mingil juhul ei tohi ACTIS-e isolatsioonimaterjale kasutada 
lõõride, kaminasüdamike ja rekuperaatorite soojustamiseks. 

Keevitamine

Ladustamine

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. 

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

ACTIS-e isolatsioonimaterjale tuleb ladustada 
originaalpakendis ja katte all.

Kontakt teiste materjalidega

Siin kirjeldatud ettevaatusabinõud ei ole kõikehõlmavad. 
Enne õhukese isolatsioonimaterjali paigaldamist laadige 
endale paigaldamisjuhend aadressilt www.actis-isolation.com 
või küsige seda telefonitsi 0800040404 või meilitsi 
infos@actis-isolation.com.


