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Tehokas 

• Markkinoiden paras lämmöneristävyys: 

Lambda design 0,023 W/mK 

• Tehokkuus mahdollistaa ohuet rakenteet 

• Erinomainen ilmanpitävyys 

• Alumiinilaminaatti heijastaa  

lämpöä ja parantaa rakenteen  

eristyskykyä 



Tiivis 

• Erillistä ilman- tai höyrynsulkukerrosta ei 

tarvita 

• Tiiviimpi kuin höyrynsulkumuovi 

• Eristeessä ei konvektiota, eli ilman liikettä 

• Helppo tehdä läpivientejä 

• Kosteusteknisesti turvallinen 

 



Tilaa säästävä 

• Mahdollistaa villaeristeitä merkittävästi 

ohuemmat rakenteet 

• Yläpohjassa tuuletusväliksi riittää 50 mm 

• Eriste toimii myös höyrynsulkuna ja 

tuulensuojana 

• Jopa 10 m² ohuemmat rakenteet 150 m²:n 

passiivipientalossa 



Paloturvallinen 

• SPU- ja villaeristeiset talot ovat yhtä 

paloturvallisia (VTT:n tutkimus 

RTE1929/00b) 

• Pinnan hiiltyminen estää paloa leviämästä 

• Eristemateriaali sammuu itsestään 

• VTT:n sertifioima P1-paloluokan 

kerrostaloihin 

• EFR-polyuretaanit 
• Paloluokka jopa B-s1, d0 



Kotimainen ja ekologinen 

• SPU Eristeet ovat CE-merkittyjä kotimaisia 

laatutuotteita 

• ISO-9001 sertifioitu laatujärjestelmä 

• Valmistettu jo yli 30 vuoden ajan SPU:n 

tehtaalla Kankaanpäässä  

• Olemme käyttäneet ainoastaan 

tuulivoimalla tuotettua sähköä jo vuodesta 

2000 lähtien 



Pientalon energiaremontti on kannattava 

sijoitus 

• Korjausrakentamisen tehokkaimmat 

työkalut Joka Kodin Eristeet  

-valikoimastamme: 

 

 

 

 

 

• SPU höyrynsulkuratkaisut: SPU AL 

 



SPU Anselmi 

• Valmiiksi kipsipinnoitettu eristelevy 

uudis- ja korjausrakentamiseen 

• Soveltuu seinien, kattojen ja lattioiden 

sisäpuoliseen lämmöneristämiseen  

• Parhaimmillaan remonttikohteissa, 

joissa uusi eristekerros voidaan 

asentaa suoraan vanhan terveen 

rakenteen päälle 

• Nopea ja helppo asentaa 

• Puolipontti pitkillä sivuilla, päädyt suoria 

• Lämmönjohtavuus: λD 0,027 W/mK 

 



SPU Vintti-Iita 

• Soveltuu erityisesti yläpohja- ja 

ulkoseinärakenteisiin korjaus- ja 

uudisrakentamisessa 

• Tehokkaalla mutta ohuella 

eristekerroksella ullakolle jää 

enemmän korkeutta ja 

hyödynnettävää tilaa 

• Kätevä käsitellä, helppo asentaa 

• Täyspontti pitkillä sivuilla, päädyt 

suoria 

• Lämmönjohtavuus: λD 0,023 W/mK, 

diffuusiotiivis pinnoite molemmin 

puolin 



SPU Remonttilevy 

• Soveltuu seinien, kattojen ja lattioiden 

sisäpuoliseen lämmöneristämiseen  

• Erityisesti korjausrakentamiseen, jossa 

halutaan kiinnittää pintamateriaali ja 

eristelevy erikseen 

• Lisäeristeet suojaavat vanhaa 

rakennetta kosteudelta ja ehkäisevät 

homevaurioita 

• Kevyitä eristelevyjä on helppo käsitellä 

ja asentaminen on nopeaa 

• Pitkällä sivulla lautaura 

• Lämmönjohtavuus: λD 0,023 W/mK. 

Diffuusiotiivis pinnoite molemmin puolin 

 



SPU Höyrynsulkuratkaisu 

• Mahdollistaa ohuet rakenteet 

• Läpivientien ja rakenteiden 

tiiveys 

• Sähkötyöt helposti höyrynsulkua 

ja tiiveyttä vaarantamatta 

 



SPU AL Höyrynsulkuratkaisut 



SPU Sauna-Satu 

• Soveltuu saunan seinien ja kattojen sekä 

kosteiden tilojen kattopintojen eristeeksi  

• Voidaan käyttää myös muissa tiloissa 

rakenteiden sisäpuolisena eristekerroksena 

yhdessä paneeliverhouksen kanssa 

• Mahdollistaa sekä lämpö- että 

kosteusteknisesti oikeaoppisen ilmanpitävän 

rakenteen, minkä ansiosta sauna lämpiää 

turvallisesti ja energiaa säästäen 

• Tehokas mutta ohut eristekerros antaa lisätilaa 

• Helppo ja nopea työstää ja kiinnittää 

• Ympäritäyspontattu 

• Lämmönjohtavuus: λD 0,023 W/mK. 

Diffuusiotiivis pinnoite molemmin puolin 

 



Asennusohjeet 

• SPU Eristeet voi asentaa helposti itse 

• Työstövälineiksi käyvät normaalit 

työkalut kuten käsisaha, mattopuukko 

ja rasiapora 

• Ohjeita ja oppaita on saatavilla 

runsaasti osoitteesta www.spu.fi 

• Asennusohjeet 

• Ohjekortit 

• Asennusvideot 

 UUDISTETTU! 



Esitteet ja korjausoppaat 

• Ohjekuvasarjat löytyvät myös 

SPU esitteistä: 

• SPU Lisäeristämisen ratkaisut 

• SPU Yläpohja- ja ulkoseinäratkaisut 

• SPU Sauna-Satu 

 

• Lisäksi olemme julkaisseet korjausoppaita, jotka 

ovat myös ladattavissa nettisivuiltamme: 

• 1960- ja 1970-lukujen pientalot 

• Rintamamiestalo 

• Kellari 



Korjausrakentamisen esimerkkejä 



Korjausrakentaminen asunnonomistajan mahdollisuus 

Kiitos! 


