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Salaojittava lämmöneriste

Jackon Thermodrän® on luja, kestävä ja diffuusioavoin EPS-levy kellareiden ulkopuoliseen 
eristykseen sekä salaojiin. Levyssä on pysty- ja vaakasuuntainen kanavisto veden ja kosteuden 
hallittuun poistoon. Kanaviston ansiosta kapillaarinen kosteus ei nouse rakenteisiin. 



Tuuletusurat
Pysty- ja vaakasuuntainen 
kanavisto estää kosteuden 
kapillaarisen nousun ja 
mahdollistaa rakenteen 
tuulettumisen

Kuivat kellarinseinät
Vaakasuuntainen kanavisto 
mahdollistaa kellarinseinien 
kuivumisen

Lämmöneriste
Koko levy valmistettu EPS:stä

Salaojitus

Kestävä ja luja
Ei vaurioidu kovastakaan 
käsittelystä

Liimattu kuitukangas
Ehkäisee hienojakoisen 
maa-aineksen tunkeu-
tumisen levyyn

Pintaan liimattu kuitukangas

Muovisten asennustulppien ansiosta 
rakenteisiin ei jää kosteudelle tai kor-
roosiolle altistuvia materiaaleja

Levyn koko 600 x 1200 x 100 mm 

Sisäpuolinen lämmöneristys Ulkopuolinen lämmöneristys

Eristä ulkopuolelta
Nykypäivän ilmastohaasteet asettavat korkeat vaatimukset rakennusmateriaaleille ja -menetelmille. 
Erityisesti maanpinnan alapuolella olevissa talojen kellareissa on usein kosteudesta johtuva huono sisä- 
ilmasto.
Syitä kosteuteen voi olla monia, esimerkiksi huono ja toimimattomaton salaojitus, jolloin kosteus maaperästä 
nousee kellarin seinärakenteisiin. Myös väärin tehty lämmöneristys voi aiheuttaa ongelmia, jos lämmin 
sisäilma kohtaa kylmän kellarinseinän, jolloin kosteus tiivistyy.

Kostea ympäristö altistaa homeelle, joka leviää ympärillä oleviin rakennusmateriaaleihin aiheuttaen kosteus- 
vaurioita, allergiaa, huonoa sisäilmaston laatua, terveyshaittoja sekä korkeita lämmityskuluja.

Maanvastaisissa seinissä kosteusteknisesti paras vaihtoehto on asentaa Jackon Thermodrän® seinän 
ulkopuolelle. Tällöin seinä on lämmin ja pysyy kuivana. Jackon Thermodrän® on kehitetty yhteistyössä 
norjalaisen tutkimuslaitos SINTEF:in ja ammattikäyttäjien kanssa. Järjestelmä on patentoitu.

Kosteutta kellarin seinissä – Kuinka ratkaista ongelma?



Kellarin seinä
Anturan, sokkelin ja niiden välisen liitoskohdan vedeneristys tulee varmistaa ja nostaa tarvit-
taessa vähintään 500 mm korkeudelle bitumipohjaisella tuotteella. Levyt asennetaan perustuk-
sen päältä alhaalta ylöspäin käyttäen Thermodrän®-kiinnikkeitä (2kpl/ levy). Levyt asennetaan 
pystysuunnassa kuitukangas ulospäin. Levyjen sivuissa on kaistale kuitukangasta, joka limi- 
tetään viereisen levyn kankaan kanssa päällekkäin.

Pystysuorissa liitoksissa levyn yläreunaan asennetaan kaksi kappaletta asennustulppia, 
jolloin yläpuolelle tuleva levy lukittuu oikealle paikalla. Kuitukangas limitetään alapuolella 
olevan levyn kuitukankaan päälle. 

Kun levyt on asennettuina paikoilleen, voidaan levyn yläpinta muotoilla vastaamaan maan 
pintaa. Muotoilu voidaan tehdä esimerkiksi katkoteräveitsellä. Levyn yläpintaan asennetaan 
suojalista joko mekaanisesti kiinnittämällä (7–10 ruuvia/ jm) tai liimaamalla.



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


