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CE-merkki tulee, mutta kansalliset vaatimukset säilyvät 
 
CE-merkki tulee pakolliseksi kaikille teknisille eristeille Suomessa 1.7.2013 alkaen. 

 
CE-merkin perusteena toimiva vuonna 2009 julkaistu lämmöneristeitä koskeva yhdenmukaistettu standardi SFS-EN 14303 
(Lämmöneristystuotteet rakennusten laite-eristykseen ja teollisuuskäyttöön) määrittelee tuotteen ominaisuudet.  
CE-merkinnällä valmistaja vakuuttaa, että tuotteen ominaisuudet vastaavat standardin mukaan mitattuja arvoja. Tämä 
mahdollistaa tuotteiden vertailun luotettavalla tavalla kaikkien standardissa EN 14303 mainittujen ominaisuuksien, kuten 
lämmönjohtavuuden osalta. Uudessa tuotestandardissa ei enää tunneta käsitettä kuutiopaino (kg/m³).  
   
CE-merkintä ei osoita tuotteen soveltuvuutta käyttötarkoitukseen, vaan jokaisessa EU-maassa ovat edelleen voimassa 
kansalliset tuotevaatimukset, jotka eristeen tulee täyttää. Suomessa taloteknisten eristeiden yleisen laatutason parhaiten 
määrittää TTRYL 2002, johon usein LVI-työselityksissä viitataan. Tämän suosituksen mukaiset arvot niin lämmöneristys- 
kuin palo-ominaisuuksien osalta tulisi ottaa huomioon eristemateriaalia valittaessa niin uudis- kuin peruskorjaushankkeis-
sakin. Markkinoilla on tuotteita, jotka eivät em. vaatimuksia täytä. 
 
Eristeiden lämmönjohtavuudella on erityinen merkitys rakennusten energiatalouteen ja aikanaan laadittu TTRYL 2002 on 
minimivaatimustaso tuotteille. Tämä on hyvä pitää mielessä, kun valitaan tai suunnitellaan eristyksiä projektiin. 
ISOVER tekniset eristeet täyttävät nämä kansalliset suositukset ja ovat myös CE-merkittyjä.  
 
Esimerkki talotekniikassa käytettävistä putkieristeistä: 
 

 
X = Putkieristeen seinämän paksuus tulee valita normaalia ylemmästä sarjasta, jotta haluttu eristystehokkuus saavutetaan.  
Esimerkki: lämmin käyttövesiputki, ei näkyvä eristys, nousukuilussa sarja 23 -> valitaan sarja 24.  
 
Oikealla eristevalinnalla on mahdollista saavuttaa jopa 20 % pienemmät lämpöhäviöt samalla eristepaksuudella: 
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ISOVER Teknisten eristeiden tehokkuusluokitus 
 
Helpottaaksemme tuotevalintaa, ISOVER on luonut kaikille teknisille mineraalivillaeristeilleen tehokkuusluokituksen. Te-
hokkuusluokituksen tarkoitus on antaa vertailukelpoista tietoa CE-merkityistä tuotteistamme. 

 
 
Classic ja Classic Plus -luokkien eristeet soveltuvat parhaiten alhaisiin kohdelämpötiloihin (alle 100 °C), kuten IV-kanaviin, 
vesi-, lämpöputkistoihin, säiliöihin ja LVI-laitteisiin. Alumiinipäällysteisiä tuotteita voidaan käyttää myös erilasten kylmäve-
si- ja jäähdytysputkistojen kondenssi-eristämiseen aina + 0 °C kohdelämpötiloihin asti. Tuotteiden keveys ja hyvä puristet-
tavuus helpottavat asennusta ja säästävät kustannuksia niin työssä kuin varastoinnissa. 
 
Standard ja Standard Plus -luokkien eristeet ovat keskimäärin noin 10 % parempia lämmöneristyskyvyltään kuin Classic 
luokan eristeet. Lasi- ja ULTIMATE -villat ovat näissä luokissa noin 50 % kevyempiä kuin perinteiset kivivillat, mutta kuiten-
kin lämpö- ja ääniteknisiltä ominaisuuksiltaan vastaavia. Tämän luokan eristeet soveltuvat eristyksiin, joissa vaaditaan 
parempaa eristyskykyä ja mekaanista lujuutta, kuten esimerkiksi suuret IV-kanavat ja äänenvaimentimet. Näihin luokkiin 
kuuluvat myös perinteiset 80kg/m3 ja 100kg/m3 kivivillat. 
 
Premium ja Premium Plus -luokkien eristeet ovat parhaita käytettäviksi niin matalissa kuin korkeissa lämpötiloissa. Eristys-
kyvyltään nämä tuotteet ovat jopa 25 % parempia kuin Standard -luokan eristeet ja jopa 40 % parempia kuin Classic -luokan 
eristeet. Kaikki kourut ovat MED-luokiteltuja ja soveltuvat myös laivaeristeiksi. Kourutuotteisto soveltuu käytettäväksi 0 °C 
aina 660 °C lämpötilaan asti.  
 
Premium Plus -luokan IV-paloeristeet soveltuvat myös tiili- ja teräspiippujen palosuojaukseen ja varavoimakoneiden pako-
putkien eristämiseen. Tuotteet ovat palamattomia (A1) ja niiden loistavat lämmön- ja äänen eristysominaisuudet moder-
nista kuiturakenteesta johtuen mahdollistavat jopa 25 % ohuemmat eristyspaksuudet perinteisiin ratkaisuihin nähden. 
Verkkomattojen erinomainen eristyskyky, puristettavuus ja mittapysyvyys säästävät jopa 60 % kuljetus- ja varastointikus-
tannuksissa. Näillä jopa 50 % perinteisiä kivivilloja kevyemmillä tuotteilla on huippuluokan äänitekniset ominaisuudet.    
 
Ystävällisin terveisin, 
 
Mikko Ropponen 
Sales Manager, ISOVER 
mikko.ropponen@saint-gobain.com 
GSM 040 411 1078 
www.isover.fi 


