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Ruiskutettava polyuretaanieriste
Bang & Bonsomer Group Oy

PU-eriste (polyuretaanieriste) on tehokas ja yleisesti käytetty eriste,
jota on käytetty rakentamisessa yli 30 vuotta. PU-eristeet ovat Euroopassa ja USA:ssa eniten käytettyjä rakennuseristeitä.
Ulkoseinien korjausrakentamisessa tulisi aina parantaa lämmöneristystä. Hyvä lämmöneristys on energiatehokkaan rakentamisen
perusasioita. Hyvällä eristyksellä vähennetään esim. hiilidioksidipäästöjä ja lisätään rakennuksen käyttöikää sekä asukkaiden viihtyvyyttä.
PU-eristeiden yleisimpiä käyttömuotoja ovat erilaiset saumausvaahdot, eristelevyt, rakennuselementit ja urakoitsijoiden koneellisesti työmaalla ruiskuttamat tai valamat eristeet.
Umpisoluinen Ekospray PU-eriste on muovieriste, jolla voidaan
toteuttaa ohuempia ja tiiviimpiä eristeratkaisuja kuin muilla
solumuovi- tai villaeristeillä. Ruiskutettavalla umpisoluisella PUeristeellä voidaan toteuttaa kosteusteknisesti toimiva ja luotettava rakenne. Samalla saadaan vedoton ja kestävä rakenne, jolla on
hyvä eristyskyky vuosienkin päästä.

EKOSPRAY-ERISTE
Ruiskutettavalla Ekospray-PU-eristeellä saadaan rakenteisiin tiivis
eriste, höyrysulku, tuulensuoja ja tuki rakenteille. Ei erillistä
tuulensuojalevyä eikä höyrynsulkua. Ei viestiliikennettä haittaavia
alumiinikalvoja.
Ekospray ei kärsi mahdollisesta rakennusaikaisesta hetkellisestä kastumisesta eikä rakenteiden kosteudesta. Eriste ei homehdu eikä mätäne.
Ekospray-eristettä valmistetaan ja ruiskutetaan asennuskohteessa haluttu eristepaksuus eri tarkoituksiin. Ruiskutettavalla Ekospray eristeellä monimutkaisetkin muodot ja rakenteet voidaan
eristää täysin saumattomaksi kokonaisuudeksi. Eristeessä ei
ole ilmavuotoja. Eriste ei tarvitse kiinnitteitä, koolauksia tai
tukirakenteita, eikä alustan suoristamista tai tiivistämistä.
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Rakennusmääräysten mukainen U-arvo
(0,17 W/mK) saavutetaan 150 mm:n paksuisella eristekerroksella ja jo 35 mm Ekospray eristettä antaa riittävän vesihöyrynvastuksen, jolloin erillistä höyrysulkua ei
enää tarvita.
Korjausrakentamisessa Erospray-eristeellä
voidaan usein säilyttää alkuperäinen seinärakenteen paksuus. Energiatehokkuus
ja asumismukavuus lisääntyvät jo ohuella
eristepaksuudella. Rakennukseen saadaan
vedoton eristeratkaisu, joka kestää ympäristöä säästäen sukupolvelta toiselle.

EKOSPRAY - OMINAISUUKSIA
Ekospray-PU-eriste on umpisoluinen solumuovieriste. Valmiin eristeen tiheys on
35 - 50 kg/m³.
Eristeen lämmönjohtavuus on 0,025 W/
mK. Ulkopuolinen kosteus ei heikennä
Ekospray eristeen lämmöneristävyys- tai
lujuusominaisuuksia.
Ekospray-eristeellä on M1-päästöluokitus. Eriste on käytössä hajuton, pölytön
ja ei sisällä haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC0). Testi tehdään 28 vuorokautta
vanhalle eristeelle. Ruiskutuksen yhteydessä syntyy ilmaan hajuhaitta, joka on peräisin polyolin sisältämästä kiihdyttimestä.
Työmaalla on järjestettävä työsuorituksen
aikana ja sen jälkeen hyvä tuuletus.
Ruiskutettava kaksikomponenttinen Ekospray-eriste on fysiologisesti haitaton ja
kemiallisesti neutraali. Ekospray-polyuretaanieriste ei aiheuta esim. kemiallista
korroosiota metallirakenteissa.
Ekospray soveltuu Suomen rakennusmääräyskokoelman (RakMk) osan E1 vaatimusten mukaisesti käytettäväksi enintään
8-kerroksisten P1-luokan asuinrakennusten lämmöneristämisessä. Aukkodetaljeista ja palo-osastoista riippuen rakenteissa
saatetaan tarvita lisäksi A2-s1,d0 vaatimukset täyttävän mineraalivillan käyttöä.
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EKOSPRAY - EKOLOGISUUS
Umpisoluinen PU-eriste kestää sukupolvia muuttumattomana.
Eristeen tiiveys ja ravinnottomuus takaavat sen, että eristeeseen ei pääse sienikasvustoa eikä se homehdu eikä mätäne.
Pieneliöt eivät tunkeudu PU-eristeeseen.
Eriste säästää luonnonvaroja yli 100-kertaisesti tuottamiseensa nähden.
Rakenteista puretut PU-eristeet voidaan
kierrättää ja käyttää uudelleen lämmöneristämiseen. Eristeiksi soveltumattomat
jätteet voidaan polttaa energiaksi lajitellun
jätteen tai sekajätteen polttolaitoksissa.
PU-eristeen energiasisältö on n. 90 % polttoöljyn energiasisällöstä.

Ekosprayn teknisiä ominaisuuksia

EKOSPRAY - KÄYTTÖKOHTEITA
Ruiskutettava Ekospray-PU-eriste on tarkoitettu käytettäväksi rakennusten eristeenä
uudis- sekä korjausrakentamisessa.
Tyypillisiä kohteita ovat seinärakenteet
sekä rakennusten ala- ja yläpohjat.
Ohuena eristekerroksena Ekospray PU-eriste soveltuu kondenssisuojaksi esim. peltihallien sisäpuolelle ja lisäeristämiseen.

Lämmönjohtavuus λdeclared
= suunnitteluarvo λdesign
umpisoluiselle PU-eristeelle

0,025 W/mK, >120 mm paksuus
0,026 W/mK, 80 mm – 120 mm
0,027 W/mK, < 80 mm

Umpisoluisuus

> 90 %

Vedenimeytyminen

<2%

EN 12087

Vesihöyryn läpäisevyys δP

2,2E-12 kg/(msPa)

SFS-EN ISO 12572

Puristuslujuus

150 – 250 kPa

EN 826

Vetolujuus

> 400 kPa

EN 1607

Lämpölaajenemiskerroin

5-8 x 10-5 1/ºC

Palokäyttäytyminen
palonsuojapinnoitteella
palonsuojalaastilla Monokote

E
C-s2, d0
B-s1, d0

Syttymislämpötila / liekillä

> 400 ºC / n. 300 ºC

Lämpötilankesto / lyhytaikainen

-40 ºC - +100 ºC / +250 ºC

TUTKIMUSTULOKSIA JA HYVÄKSYNNÄT
•
•
•
•
•
•

CE-merkitty
M1-päästöluokitus
VTT:n palotekninen tutkimusraportti
TÜV:n luokitusraportteja palokäyttäytymisestä
TTY:n tutkimus vesihöyryn läpäisevyydestä
TTY:n diplomityö - käyttö korjausrakentamisessa

MYYNTI JA MAAHANTUONTI
Bang & Bonsomer Group Oy
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00210 HELSINKI
Puhelin +358 10 328 8921
Fi-Pu@bangbonsomer.com
www.bangbonsomer.com / www.ekospray.fi
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EN 12667/EN 12939

EN ISO 11925-2
EN 13823
EN 13823

