
ISOVER ACOUSTIC
Ääneneristyslevy



TEKNISET  
OMINAISUUDET

ARVO

CE:n mukainen  
suunnittelukoodi

MW-EN13162-T1-MU1

Pinnoite Ei

Paloluokka A1 - Europaloluokka

Käyttökohde Väliseinien ääneneristäminen

Korkein käyttölämpötila
200 °C  
(riippuen käyttösovelluksesta)

Kosteuskäyttäytyminen Tuote ei ole hygroskooppinen

Lämmönjohtavuus 0,040 W/mK 

ISOVER ACOUSTIC

ISOVER ACOUSTIC on eristevillalevy, joka on suunni-
teltu väliseinien ääneneristeeksi. ISOVER ACOUSTIC 
-eristeen optimoitu paino/tiheys suhde tekee siitä 
erinomaisen ja kustannus tehokkaan vaihtoehdon 
väliseininen ääneneristeeksi. ISOVER ACOUSTIC 
-tuotepaketti on puristettu puoleen vapaasta tila-
vuudestaan, mikä tarkoittaa työkohteessa vähem-
män villapaketteja ja ennen kaikkea vähemmän 
eristepakettien siirtelyä.
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Tuotekuvaus
ISOVER ACOUSTIC on pinnoittamaton eristevilla-
levy. ISOVER ACOUSTIC on valmistettu epäorgaani-
sesta ja kemiallisesti neutraalista materiaalista, eikä 
se sisällä korroosiota aiheuttavia ainesosia. ISOVER 
ACOUSTIC on lahoamaton ja hajuton tuote eikä se 
tarjoa homesienille otollista kasvualustaa. Se täyttää 
rakennusmateriaalien päästöluokan M1.
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ISOVER  
ACOUSTIC  
parantaa 
ääneneristystä.
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Käyttö
ISOVER ACOUSTIC -eristeen pääasiallisia käyttö-
kohteita väliseinät ja alaslaskettujen kattorakenteiden  
ääneneristys. ISOVER ACOUSTIC -eristettä ei suosi-
tella käytettäväksi rakenteissa lämmöneristeenä.

Asennus
ISOVER ACOUSTIC -levyt asennetaan puu- tai 
teräsrankaan eikä asennuksessa tarvita kiinnikkeitä. 
Tuoteleveys 610 mm on suunniteltu k600 teräsran-
kajakoon. Tuoteleveys 565 mm on suunniteltu k600 
puurankajakoon

Tuotevalikoima
ISOVER ACOUSTIC -levyjen pituus on 1310 mm.  
50, 66 ja 95 mm paksun levyn leveys on 610 mm. 
70 ja 100 mm paksun levyn leveys on 565 mm.  
Tarkat tiedot tuotevalikoimasta löydät tuote-
luettelosta.

4

7 SYYTÄ KÄYTTÄÄ ISOVER-ERISTEITÄ:

• Ajansäästö: Helpompi käsitellä ja leikata  
sekä nopeampi asentaa

•	Pölyämättömyys: Pölyää ja kutiaa vähemmän

• Ergonomia: Kevyt siirrellä ja asentaa 

• Tilansäästö: Multipack-pakkaus säästää  
tilaa työmaalla ja varastossa

• Tehokas	kuljetus: Pienemmät kustannukset  
ja päästöt  

• Yksilölliset	pakkaukset: Helpommin  
tunnistettavat, osittain kierrätysmuovista  
valmistetut paketit

• Uusi	hinnoittelu: kilpailukykyisempi hinta
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Pakkaus
ISOVER ACOUSTIC -levyt on puristepakattu tila-
vuuttaan puolta pienempään pakettiin. Multipack 
lavapakkauksessa on 20 pienpaketteja puristepakat-
tuna noin 1/4 tilavuudestaan. Multipack-lava koostuu 
neljästä viiden paketin yksiköstä.

Käsittely ja varastointi
Pakkauksia ja tuotteita käsiteltäessä tulee noudat-
taa valmistajan ohjeita. Varastointi ulkona säältä 
suojattuna.

Lisätietoja 

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



Saint-Gobain Finland Oy 
ISOVER

Strömberginkuja	2,		
00380	Helsinki

www.isover.fi

Puh.	020	775	511

email:	etunimi.sukunimi@
saint-gobain.com
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Paperi	ei	eristä	ääntä.

Uusi ISOVER ACOUSTIC  
on hyvä ääneneristäjä. Shhh.


