
  

Tuotekuvaus

ISOVER VacuPad Integra UVP 007 on innovatiivi-
nen tyhjiöeristelevy. Tuotteessa on alumiinikal-
volla kapseloitu eristävä piioksidiydin. Eristävän 
ydinosan ympärillä on lisäksi paksu tiivistenau-
ha, joka takaa tiiviin liitoksen rimoitukseen ja 
viereisiin levyihin.

Ylimääräisenä suojaavana kerroksena varmis-
tamassa turvallisen käsiteltävyyden, on levy 
päällystetty molemmin puolin kovalla 3 mm 
paksulla MDF-levyllä. Ulomman MDF -levyn 
leveys on 494mm ja sisemmän 450mm, jotta 
tuote saadaan sovitettua 450mm leveään 
asennustilaan. Lopputuloksena on erittäin ohut 
eristelevy, jonka paksuus on vain 31mm. 

Toiminta

Erikoisissa rakenneratkaisuissa, missä jokainen 
senttimetri joudutaan hyödyntämään, on ISOVER 
VacuPad 007 erittäin hyvä vaihtoehto. Se sopii 
niin uudisrakentamiseen kuin korjausrakentami-
seenkin. 

ISOVER VacuPad Integra UVP 007 luo mahdolli-
suuksia säilyttää esimerkiksi vanhoja suojeltuja 
rakennuksia ja niiden rakenteita lähes alkuperäi-
sessä kunnossa, kun niitä korjataan energiatehok-
kaammiksi. Usein tilaa on näissä rakennuksissa 
niukalti käytössä, eikä esimerkiksi ulkoseinien 
tai kattorakenteiden paksuntaminen yleensä ole 
juurikaan mahdollista.

Vacupad-ratkaisulla saadaan erittäin energiateho-
kas rakenne. Lämmönjohtavuus tuotteen tyhjiö-
osassa on 0,007 W/mK. ISOVER VacuPad Integra 
UVP 007 on saatavana kahtena eri vakio-mittana; 
500 x 494 mm (MDF-ulkomitta) ja 1000 x 494 mm 
(MDF -ulkomitta), mikä antaa lämmönvastuksen 
3,20 m2K/W tai 3,40 m2K/W (katso taulukko 
kääntöpuolella).
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Asennus

Ennen ISOVER VacuPad 007 asennustyön aloit-
tamista on tehtävä huolellinen asennussuunni-
telma. Tuotetuntemus tuotteen toimivuudesta 
on myös erittäin tärkeätä, koska levyjen käsitte-
lyssä, kuljetuksessa, varastoinnissa ja asenta-
misessa kaikki tulee tehdä oikealla tavalla, jotta 
varmistutaan laadukkaasta lopputuloksesta. 

Tyhjiöeristeitä ei voi leikata eikä muutenkaan 
työstää mekaanisesti, toisin sanoen levyjä ei saa 
kiinnittää läpiruuvaamalla eikä niitä saa leikata 
tai sahata. Suositeltavin tapa on asentaa tyhjiö-
eristeet suojaavan rakennekerroksen sisään. Eli 
seinä ja kattoasennuksissa levyjen päälle suosi-
tellaan asennettavan 50mm asennuskerros, jos-
sa voidaan tehdä esimerkiksi sähköasennukset. 
Asennuskerros auttaa myös levyjä pysymään 
ehjinä käytön aikana kun seinään asennetaan 
esim. tauluja varten kiinnikkeitä. 

ISOVER VacuPad 007 Integra-levyt asenne-
taan koolauksen väliin. Koolauksen koko on 
28x45mm, k500 jaolla. Tarvittaessa levyjako 
tasataan täytepaloilla, jossa eristeenä käytetään 
30mm paksua ISOVER RKL-31 levyä.

Koulutus

ISOVER VacuPad Integra UVP 007 -levyjä osta-
neille annetaan erillinen ostotodistus sekä jär-
jestetään asennuskoulutus tuotteita asentaville 
henkilöille. Tällä varmistetaan että asennustyö 
ja levyjen käsittely suoritetaan asianmukaisesti 
ja että lopputuloksesta saadaan aina mahdolli-
simman korkealaatuinen. 
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Integra UVP 
007 71671

1000x494 
(ulkomitta)
1000x450 
(sisämitta)

31 0,45 0,007 3,40 1

Integra UVP 
007 71670

500x494 
(ulkomitta)

500x450 
(sisämitta)

31 0,225 0,007 3,20 1
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