Puurunkoisen puru- ja villaeristeisen
talon sisäpuolinen lisäeristäminen
Lisäeristäminen kannattaa tehdä talon sisäpuolelta, kun hyväkuntoista julkisivu
laudoitusta ei haluta purkaa.
Sisäpuolen lisäeristäminen voidaan
tehdä mineraalivillalla, suulake
puristetusta polystyreenistä
valmistetulla remonttilevyllä
eli XPS-levyllä ja
polyuretaanilevyllä.
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Lisäeristäminen
mineraalivillalla
1. Poista sisäpuolen tiiviit pintaraken
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teet ja mahdollinen höyrynsulku.
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2. Kiinnitä uusi koolaus 600 mm välein
ja asenna pehmyt mineraalivilla
huolellisesti koolausten väliin.

3. Kiinnitä höyrynsulku koolaukseen
nitojalla. Limitä höyrynsulun saumat
vähintään 200 mm. Tiivistä saumat
tarkoitukseen sopivalla tiivistysteipillä.

4. Asenna sisäverhouslevy tai paneeli.
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Lisäeristäminen polyuretaanilevyllä
1. Mikäli vanhassa seinärakenteessa on käytetty höyrynsulkua, riko vanha höyrynsulku poraamalla sisä
verhouslevyyn ja höyrynsulkuun 10 mm poranterällä reikiä vähintään 10 kpl/m2. Kosteusteknisesti
varmimman lopputuloksen saat, jos poistat vanhan
sisäverhouslevyn ja höyrynsulun kokonaan ennen
lisäeristeen asentamista.

2. Aloita eristeen asentaminen nurkasta. Sahaa
asennettava levy 15–20 mm huonekorkeutta
matalammaksi. Pursota polyuretaanisaumavaah
toa ennen ensimmäisen levyn asentamista nur
kan pystysaumaan. Käytä lattialla levyn alla 10
mm:n asennuskiiloja. Ruuvaa levy seinään kiinni.
Pursota polyuretaanivaahtoa asennetun levyn
pystysaumaan ja asenna seuraava levy paikoilleen.
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3. Kun levyt on asennettu, poista asennuskiilat ja
viimeistele eristelevyjen ylä- ja alasaumat poly
uretaanivaahdolla.

4. Mikäli eristelevyssä ei ole valmiina sisäverhous
levyä, asenna sisäverhouslevy eristeen päälle.
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Lisäeristäminen XPS- tai
polyuretaani remonttilevyllä
1. Remonttilevyä käytetään, kun pintamateriaali
esim. sisäverhouspaneeli tai -levy halutaan
asentaa erikseen kiinni.
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2. Mikäli vanhassa seinärakenteessa on käytetty höyrynsulkua, riko vanha höyrynsulku poraamalla
sisäverhouslevyyn ja höyrynsulkuun 10 mm:n poranterällä reikiä vähintään 10 kpl/m2. Kosteusteknisesti
varmimman lopputuloksen saat, jos poistat vanhan sisäverhouslevyn ja höyrynsulun kokonaan ennen
lisäeristeen asentamista.

3. Aloita eristeen asentaminen nurkasta. Leikkaa asennettava levy 15–20 mm huonekorkeutta
matalammaksi. Käytä lattialla levyn alla 10 mm:n asennuskiiloja. Ruuvaa levy nurkasta
prikkoja käyttäen seinään kiinni.

4. Pursota elastista tiivistysmassaa asennetun levyn pystysaumaan ja laita seuraava levy tiiviisti
paikoilleen niin, että pystysaumaan pursotettu elastinen massa tiivistää levysauman. Käytä levyn
kiinnittämiseen ruuveja ja prikkoja. Asenna levyjen ponttiin sopiva puulista paikoilleen ja ruuvaa lista
eristeen läpi seinään kiinni niin, että se puristaa eristyslevyt paikoilleen. Asenna seuraava levy.

5. Kun levyt on asennettu, poista asennuskiilat ja viimeistele eristelevyjen ylä- ja alasaumat elastisella
tiivistysmassalla.

6. Asenna sisäverhouslevy paikoilleen. Ruuvaa sisäverhouslevyt eristelevyjen kiinnittämiseen
käytettyihin puulistoihin kiinni.
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a. Laudoitus
b. Eristyslevy
c. Asennuskiila
d. Elastinen massa
e. Eristelevyn kiinnitysruuvi
ja prikka

f. Puulista
g. Sisäverhouslevy

Nämä työohjeet ovat yleisiä ohjeita. Tarkista aina materiaalintoimittajan erityisohjeet ennen työn aloittamista.
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