Rakennuspaperit

Onko paperit kunnossa?
Valikoimastamme löydät kattavasti erilaiset rakennuspaperit
rakentamiseen ja remontointiin.
Bitumivuorauspaperi
MX-Bitumivuorauspaperi on
perinteinen tuulensuojamateriaali rakenteen (esimerkiksi
seinän) kylmälle puolelle.
MX-Bitumivuorauspaperi pitää
tuulen ulkopuolella, mutta
hengittävänä sallii rakenteiden kuivumisen ulospäin.

Ilmansulkupaperi
MX-Ilmansulkupaperi on verkkovahvistettu
ilmansulkupaperi ilmansuluksi rakenteiden
lämpimälle puolelle. Sen erittäin hyvä repäisylujuus
takaa nopean ja turvallisen asentamisen myös
yläpohjarakenteissa. CE-sertifioitu.
Materiaali on kraft-paperia, jonka kerrosten väliin
on laminoitu vahva verkko.

Tuotekoodi

701710

Materiaali

bitumoitu kraftlinerpaperi

Tuotekoodi

701715

Materiaalipaino

n. 140 g/m

Koko

60 m2

Leveys

125 cm

Leveys

1,30 m

Neliömäärä

30 m2

Pituus

46.15 m

Pituus

24 m

Paksuus

0.23 mm

Rullapaino

4,20 kg

Paino

9,84 kg

Tuulenohjainlevy

Alumiinieristyspaperi

MX-Tuulenohjainlevy asennetaan yläpohjan räystäälle
ohjaamaan ilmavirtauksia poispäin yläpohjan eristeestä. Tuulenohjain ohjaa ilmavirtauksia yläpaarteen
suuntaisesti, jolloin lämmöneristeen lämmöneristyskykyyn ei tule ilmavirtausten vuoksi muutoksia. Ohjatut
ilmavirtaukset myös kuivaavat mahdollista kondenssikosteutta aluskatteen alapinnalta.

MX-Alumiinieristyspaperi on
ilma- ja höyrytiivis, lämmönkestävä kolmikerroslaminaatti
erityisesti kosteiden, kylmien
tai kuumien tilojen eristämiseen.
Se estää tehokkaasti rakenteiden
kostumisen sisäpuolelta, tiivistää rakenteen lämmönpitäväksi ja estää vedon.

Asennus: MX-Tuulenohjainlevy asennetaan kattotuolien väliin
kääntämällä levyn reunat 90 asteen kulmaan ja niittaamalla
tai naulaamalla levy kattotuoliin kiinni. Levy on valmiiksi
reunoista nuutattu, jolloin reunan kääntäminen
sujuu helposti.

Asennus: MX-Alumiinieristyspaperi asennetaan lämmöneristeen
sisäpintaan alumiinipinta huoneeseen päin.
Tuotekoodi

701705

Materiaali

alumiinipinnoitettu kraftlinerpaperi

Tuotekoodi

701740

Vesihöyryn läpäisy

Materiaali

monikerroskartonki

Leveys

125 cm

Leveys

930 cm

Neliömäärä

30 m2

Paksuus

2 mm

Pituus

24 m

Pituus

1230 mm

Rullapaino

3,45 kg

0.9 x 1012 kg/(m2 s Pa)

Suojakartonki, muovipintainen

Remonttisuojapaperi

MX-Suojakartonki suojaa pinnat vaativissakin
kohteissa. Soveltuu erityisen hyvin kovalla kulutuksella
oleviin kohteisiin ja suurten lattiapintojen suojaukseen.

MX-Remonttisuojapaperi suojaa pinnat maalauksen,
tapetoinnin, muurauksen ym. töiden aikana.
Kosteanakin kestävä ja sitkeä.

Valkoinen puoli pinnoitettu, ei läpäise vettä.

Voidaan käyttää useaan kertaan ja hävittää polttamalla.

Voidaan käyttää useaan kertaan ja
hävittää polttamalla.

Tuotekoodi

701725

Materiaali

pinnoitettu kartonki

Materiaalipaino

n. 260 g/m

Leveys
Neliömäärä

Tuotekoodi

701720

Materiaali

pinnoittamaton ohut kartonki tai
kraftlinerpaperi

130 cm

Materiaalipaino

n. 100 g/m

75 m2

Leveys

125 cm

Pituus

57,7 m

Neliömäärä

30 m2

Rullapaino

19,50 kg

Rullapaino

3,00 kg

Suojapahvi

Maalaussuoja

MX-Suojapahvi 200 suojaa pinnat maalauksen,
tapetoinnin, muurauksen yms. töiden aikana.
MX-Suojapahvi on kosteanakin sitkeä ja kestävä.
Materiaali myös sitoo kosteutta. Materiaali on ruskeaa
pahvia, eikä se sisällä väriaineita. Voidaan käyttää
useaan kertaan ja hävittää polttamalla.

Muovinen suojakalvo, jonka reunassa maalarinteippi.
Helppo käyttää ja peittää nopeasti suuriakin pintoja.
seiniä, ikkunoita, huonekaluja. Soveltuu kaikenlaiseen
suojaamiseen.
Teippi ja kalvon staattisuus pitävät kalvon kiinni
suojattavassa pinnassa.

Kosteutta sitovaa lattiasuojaa suositellaan
käytettäväksi varsinkin puu- ja parkettipintojen
suojauksessa.

Tuotekoodi

701735

701730

Neliömäärä

100 m2

75 m2

Materiaali

Pinnoittamaton kartonki
n. 200 g/m2

Materiaalipaino
Leveys
Rullapaino

130 cm
20 kg

Teippaa, suojaa ja tiivistä
Valikoimastamme löydät myös teipit
tiivistämiseen ja suojaamiseen.

15 kg

Tuotekoodi

703310

Leveys

160 cm

Paksuus

0,16 mm

Pituus

33 m

Käyttöikä

sisätilat 7 vrk, ulkokäytössä
lyhytaikaiseen suojaukseen

Käyttölämpötila

maks. +80°C

Neliömäärä

53 m2

Tuotekoodi

Nimike

703205

Alumiiniteippi 50 mm

703375

Suojateippi 50 mm / 20 m

703225

Höyrynsulkuteippi 50 mm / 25 m, DIN 4108-7

703250

Ilmast. kanavateippi 50 mm / 50 m

703305

Maalarinteippi 50 mm / 50 m

Tilaa samalla myös muut pakkaus- ja suojaustarvikkeet:
Aaltopahvit | Suojakulmat | Sähköteipit | Nippusiteet
Kysy lisää!
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