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Teknisesti toimivat ja turvalliset Jackon® Elementit tuovat merkittäviä etuja rakentamiseen. 
Elementit ovat keveytensä ansiosta nopeita asentaa. Luja ja kestävä elementtijärjestelmä on 
kosteusteknisesti luotettava ratkaisu, kaikissa olosuhteissa. 

         Seinäelementti ja 
Konesaumattava Kattoelementti

Vahva omassa elementissään 



Nerokas rakenne ja tiiviit pinnat



Jackon Finland Oy on osa norjalaista perheyhtiötä Jackon Groupia, joka 
on pohjoismaiden johtava eristevalmistaja. ThermiSol, Tupler, Epsira ja 
Pohjoismainen Solumuovi ovat fuusion myötä Jackon Finland, joka tuottaa 
rakentamiseen ja teollisuudelle nykyaikaisia, energiatehokkaita ratkaisuja 
ja komponentteja.

Jackonin avulla tuotat uusia mahdollisuuksia myös asiakkaallesi. Meillä on 
pitkä kokemus vaativistakin kohteista, ja jatkuvasti laajeneva tarjonta 
EPS-, XPS- ja EPP valmisteisia tuotteita – käyttökohteita on lähes loputto-
masti.

Elementtien avulla rakennat tehokkaasti ja taloudellisesti

Jackon® Elementtien nerokas rakenne ja testattu tekniikka tuovat merkit-
täviä etuja rakentamiseen. Kokenut seinä- ja kattoelementtien toimittaja 
tuottaa huippulaatua toimitusvarmasti. Umpisoluisen rakenteen ansiosta 
elementtiytimen (EPS) vedenimevyys on olematon. Tiiviit saumat ja pinnat 
eivät päästä kosteutta tunkeutumaan rakenteisiin estäen näin vaurioita. 

Luja, kestävä ja kosteusteknisesti luotettava elementtijärjestelmä eristää 
lämpöä erinomaisesti pienentäen rakennuksen lämmityskustannuksia. 
Yhdellä asennuksella syntyy kaksi valmista pintaa sekä seinissä että 
katoissa. Valmiiksi käsitellyt pinnat minimoivat huoltokustannuksia.  

Kosteus loitolla ja lämpö sisällä

•  Elementtejä on nopea ja helppo asentaa sekä työstää
•  Kosteus- ja kylmäteknisesti turvallinen järjestelmä
•  EPS on myrkytön, hygieeninen ja ympäristöystävällinen
•  Säästää lämmityskuluissa ja ylläpidossa
•  Täyttää uusimmat lämmöneristysvaatimukset
•  Poikkeuksellisen hyvät lujuusominaisuudet
•  Soveltuu myös vaativiin runkoratkaisuihin

Jackon on tehty pohjoismaisiin olosuhteisiin



Jackon Finlandin tehtaalla on valmis- 
tettu sandwich-elementtejä yli 40 vuotta. 
Elementit sopivat erityyppisten teollisuus- 

ja liikerakennusten, urheiluhallien, varastojen, maata-
lousrakennusten, saneerauskohteiden ja erityistilojen 
rakentamiseen. 
 
Jackon® Seinäelementin luja ja kevyt rakenne saadaan liimaamalla EPS- 
ytimen molemmin puolin väripinnoitettu, sinkitty teräsohutlevy tai rst-levy. 
Valmiita pintoja ei tarvitse käsitellä erikseen. Runkovaihtoehdoksi sopivat 
niin teräs-, puu- kuin betonirungot. Hyvä lämmöneristyskyky säilyy vuodes-
ta toiseen, ja umpisoluisen rakenteen ansiosta vedenimevyys on olematon.

•  Erinomaiset lujuusominaisuudet rakennuksen koko käyttöiän ajan
•  EPS on myrkytön ja hygieeninen materiaali
•  EPS ei lahoa, vety eikä homehdu
•  Soveltuu erillisen vesikatteen kanssa myös kattoratkaisuihin 
•  Seinäelementti on CE-merkitty laatutuote

•  Käytämme elementeissämme käyttötarkoitukseen soveltuvia
    laadukkaita pinnoitteita (esim. Nova, Pural ja Hiarc).

Jackon® Seinäelementti 



Jackon® Seinäelementtien tekniset arvot
paksuus (mm) 50 75 100 125 128 150 175 200 225 240 250 275 300

pituus (m) 2,0–11 m, yli 8 m pitkien elementtien mitoitus tarkistettava erikseen

hyötyleveys (m) 1,2

paino (kg/m2) 9,0 9,5 10,0 10,5 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 12,9 13,0 13,5 14,0

U-arvo (W/m2K) 0,64 0,44 0,33 0,27 0,26 0,23 0,20 0,17 0,15 0,14 0,14 0,13 0,12

Jackon®

Teräsrakenneyhdistys ry (TRY) on myöntänyt kansalliseen elementtistandardiin SFS 7030 perustuvan vapaaehtoisen 
® Seinäelementeille. Lisäksi Jackon® Seinäelementit ovat läpäisseet murtoluokitustestissä luokan 2. 

Jackon® Seinäelementtien rakenne
1. Ydin S-laadun vaikeasti syttyvää solupolystyreeniä (EPS).
2. Ulko- ja sisäpinnat sinkittyä, väripinnoitettua teräsohutlevyä, paksuus 0,5 tai 0,6 mm: 

Nova-, Pural-, Hiarc-, polyesteri-, elintarvikelaminaattipinnoite tai RST.
3. Matala varjouritus elävöittää muuten sileää, helppohoitoista pintaa. 

4. Täysin höyrytiivis saumarakenne saadaan ponttiin 
käännetyn pintalevyn ja elastisen tehdastiivisteen ansiosta.

Jackon®

 
      Plano              Classic 200          Classic 600             Trapez 50              Micro 10  



Jackon® Konesaumattava 
Kattoelementti

Kattoelementin rakenne perustuu 
EPS-ytimen molemmille puolille liimat-
tuihin teräsohutevyihin. Tällä tavalla 

valmistetulla elementillä saadaan valmista katto- 
pintaa erittäin nopeasti, etenkin kun ulkopuolinen 
pelti on konesaumattava. 
 
Jackon® Konesaumattava Kattoelementti on pinnoitettu teräsohutle-
vyllä. Rakenne on luja ja kuitenkin kevyt, ja se soveltuu käytettäväksi 
kaikkien runkovaihtoehtojen yhteydessä. Kattoelementeillä on myös 
poikkeuksellisen hyvät lujuusominaisuudet, jotka pysyvät muuttumatto-
mina rakennuksen koko käyttöiän ajan. 

•  Yhdellä asennuksella valmis vesikatto ja sisäpinta 
•  NOVA-pinnoitteen korroosionkestoluokka on paras mahdollinen RC5
•  EPS on myrkytön materiaali
•  EPS ei lahoa, vety eikä homehdu
•  Kattoelementti on CE-merkitty laatutuote 



Jackon® Kattoelementtien tekniset arvot
paksuus (mm) 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300

pituus (m) 2,5–10 m, yli 8 m pitkien elementtien mitoitus tarkistettava erikseen

hyötyleveys (m) 1,2

paino (kg/m2) 9,7 10,2 10,7 11,2 11,7 12,2 12,7 13,2 13,7 14,2

U-arvo (W/m2K) 0,45 0,34 0,27 0,23 0,20 0,17 0,15 0,14 0,13 0,12

Jackon® Kattoelementtien rakenne
1. Ydin S-laadun vaikeasti syttyvää solupolystyreeniä (EPS).
2. Ulko- ja sisäpinnat sinkittyä, väripinnoitettua teräsohutlevyä, paksuus 0,5 mm: 

Nova-, Pural-, Hiarc-, polyesteri-, elintarvikelaminaattipinnoite tai RST.
3. Matala varjouritus elävöittää muuten sileää, helppohoitoista pintaa. 

4. Täysin höyrytiivis saumarakenne saadaan tiivistysmassalla tiivistetyn konesauman 
sekä ponttiin käännetyn pintalevyn ja elastisen tehdastiivisteen ansiosta.

Jackon®

      Plano              Classic 200           Classic 600



Esitteen värimallit ovat viitteellisiä. Tarkista elementtien oikeat 
värisävyt virallisista värikartoista. Haluttu väri tulee tarkistaa 
luonnollisesta peltimallista, jota voi tiedustella Jackonin myynnistä. 

Seinä
RR 20 Harmaanvalkoinen
RAL 9001 lähin sävy

Seinä
RR 29 Punainen
RAL 3009 lähin sävy

Seinä, katto
RR 22 Harmaa
RAL 7001 lähin sävy

Seinä, katto
RR 23 Tummanharmaa
RAL 7024 lähin sävy

Seinä, katto
RR 21 Vaaleanharmaa
RAL 7038 lähin sävy

Seinä
RR 34 Vaaleansininen
RAL 5024 lähin sävy

Seinä
RR 40 Hopea
RAL 9006 lähin sävy

Seinä
RR 41 Tumma hopea
RAL 9007 lähin sävy

Seinä
RR 45 Metalli grafiitti

Seinä
Ruostumaton
teräs 2B 
(EN 1,4301)

Seinä, katto
Muu väri
Kysy lisää Jackon elementtimyynnistä

Seinä
ETL
Kirkkaanvalkoinen
RAL 9010 lähin sävy

Värikartta
Jackon-elementit ja listat



Profiilit
Jackon-elementtien profiilit

Plano 

Classic 600 Classic 200

Trapez 50 Micro 10 



Referenssejä pitkin Suomea
Jackon® Seinä- ja Kattoelementit  soveltuvat kaikenlaiseen rakentamiseen. Ne ovat kysyttyjä etenkin 
varasto-, teollisuus-, tuotanto- ja kylmätiloissa. Myös urheilu- tai liikuntahalleihin elementit sopivat 
erinomaisesti.



Inspiroivia asiakastoteutuksia

Elementeillä on toteutettu paljon kiitosta saaneita ratkaisuja laidasta laitaan – niin 
ratsutilan hevosmaneesi, jäähallit harjoitushalleista liiga-areenoihin, suuret auto-
testaushallit kuin valtava logistiikkakeskus ovat esimerkkejä monipuolisista käyttö-
mahdollisuuksista.



Jackon Finland Oy tuottaa rakentamiseen ja teollisuudelle nykyaikaisia, 
energiatehokkaita ratkaisuja ja komponentteja. Kattava tarjonta pitää 
sisällään niin eristeitä, elementtejä, märkätilalevyjä ja muita rakentamisen 
järjestelmiä kuin pakkaustuotteita sekä teknisiä komponentteja.

Jackon Finland on osa vuonna 1956 perustettua norjalaista Jackon 
Groupia. Konserni on pohjoismaiden johtava rakentamiseen ja teollisuu-
teen tarkoitettujen EPS-, XPS- ja EPP-eristeiden sekä -pakkausten 
valmistaja. Jackon Groupilla on 21 tehdasta Euroopassa, joista 18 on 
Pohjoismaissa. 

Tutustu laajaan tuote- ja palvelutarjontaamme:

jackon.fi

Mitä ikinä eristätkin, valitse Jackon.

Toravantie 18, 38210 Sastamala, p. 010 8419 222, myynti@jackon.fi

Eristeet Elementit Märkätilalevyt Rakentamisen
järjestelmät

Pakkaustuotteet Kalalaatikot Tekniset 
komponentit


