ISOVER KL-36
Päivitetty 24.04.2018 Painettu 04.10.2018
ISOVER KL-36 on erityisesti rakennusalan ammattilaisten ja
asentajien toiveiden mukaan kehitetty jämäkkä eristelevy. Se on
lämmöneristävyydeltään yleiseurooppalaisen tason mukainen
pinnoittamaton eriste, jonka pääasialliset käyttökohteet ovat
seinät sekä ylä- ja alapohjat. Eristeen käsiteltävyyttä ja
asennettavuutta on entisestään paranneltu, joten se on erittäin
jämäkkä asentaa ja mukava käsitellä. ISOVER KL-36 -paketti on
puristettu puoleen vapaasta tilavuudestaan, eli se säästää tilaa
kuljetuksessa ja varastoinnissa.
Kevyt kantaa
Helppo leikata ja nopea työstää
Pieni pölyävyys
Jämäkkä eriste on mukava asentaa
Tehokkaasti puristepakattu
Arvo
Pinnoite

ei

Palo-ominaisuus

A1 - Europaloluokka

Kosteuskäyttäytyminen

Tuote ei ole hygroskooppinen

Lämmönjohtavuus

0,036 W/mK, Lambda Declared arvo

Tuotekuvaus
ISOVER KL-36 on palamaton ja pinnoittamaton eristevillalevy. ISOVER KL-36 on valmistettu
epäorgaanisesta ja kemiallisesti neutraalista materiaalista, eikä se sisällä korroosiota aiheuttavia
ainesosia. ISOVER KL-36 on lahoamaton ja hajuton tuote eikä se tarjoa homesienille otollista
kasvualustaa. Täyttää rakennusmateriaalien päästöluokan M1.

Käyttö
ISOVER KL-36:n pääasiallisia käyttökohteita ovat alapohjat, seinät ja yläpohjat. Se sopii kaikkiin
eristyskohteisiin puu-, teräs- ja betonirakenteissa. ISOVER KL-36 -tuotetta voidaan käyttää myös
erinomaisesti ääneneristysrakenteissa, kuten väliseinissä.
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Asennus
ISOVER KL-36 -levyt asennetaan useimmiten puu- tai teräsrankojen väliin eikä asennuksessa tarvita
kiinnikkeitä. Tuoteleveys 565 mm on tarkoitettu puurunkoihin k600 ja tuoteleveys 610 mm
teräsrankoihin ja Termoranka-ulkoseinä runkojärjestelmiin k600. Optimaalisen lämmöneristävyyden
varmistamiseksi lämmöneristeen tulee täyttää koko sille varattu tila, joten eristelevyjen mittojen tulee
olla hieman mitoitusarvoja suurempia. ISOVER KL-36 voidaan asentaa erityisillä kiinnikkeillä myös
rakenteeseen, jossa ei ole varsinaisia runkotolppia (esim. tiili- ja betoniseinät).

Tuotevalikoima
Levymitat: 565 x 870 mm, 560 x 1170 mm ja 610 x 1170 mm
Kaikissa levymitoissa saatavilla paksuudet 50, 70, 100, 125, 150, 175 ja 200 mm.
Tarkat tiedot tuotevalikoimasta löydät tuoteluettelosta.

Pakkaus
ISOVER KL-36 -levyt on puristepakattu tilavuuttaan puolta pienempään pakettiin. ISOVER KL
Multipack -lavapakkauksessa on 20 pienpakettia (paksuus 50-150 mm) tai 16 pienpakettia (paksuus
175 ja 200 mm) puristepakattuna noin 1/4-osaan tilavuudestaan. Multipack-lava koostuu neljästä
neljän/viiden paketin yksiköstä. Avattu puristepaketti palautuu nopeasti tuotteen normimittoihin.

Käsittely ja varastointi
Pakkauksia ja tuotteita käsiteltäessä tulee noudattaa pakkauksessa tai tuottajan käyttöohjeessa
annettuja ohjeita. Varastointi ulkona säältä suojattuna.

Lisätietoja
Saint-Gobain Finland Oy varaa oikeuden muuttaa tuotteen ulkonäköä ja teknisiä ominaisuuksia,
tuotantotekniikan muuttuessa ja kehittyessä.
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