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INTELLO XN -höyrynsulkukankaan kosteutta ohjaava 
kalvo on laminoitu kahden pintakerroksen väliin. Tämä 
suojaa kalvoa asennuksen aikana ja kangas on miel-
lyttävä käsitellä. Rakenteen ansiosta myös kankaan lu-
juus- ja mittapysyvyysominaisuudet ovat erinomaisia.

KESTÄVÄ RAKENNE

KESÄLLÄ 
hengittävä rakenne

Kesällä eristeessä oleva lämmin ilma sisältää paljon 
kosteutta. Jos eristeen tuuletuksesta ei ole huolehdittu 
riittävästi ja varsinkin jos sisätiloja viilennetään esimer-
kiksi ilmalämpöpumpun avulla, kosteus tiivistyy helpos-
ti sisäpuolisiin rakenteisiin.

Kesän kosteissa olosuhteissa INTELLON diffuusiovastus 
on alle 1 m. INTELLO päästää silloin kosteutta lävitseen 
eristeestä sisätilaan jopa 80 g/m2 vuorokaudessa.

NÄIN INTELLO TOIMII KESÄLLÄ

TALVELLA
tiivis höyrynsulkutaso

Talvella vesihöyryn osapaine on korkeampi sisätilossa 
ja kosteus pyrkii tasaantumaan eristeen suuntaan. 
Kosteus kulkee paitsi vuotokohtien kautta, myös diffuu-
siovirtana höyrynsulkukalvon läpi. Diffuusion suuruus 
riippuu höyrynsulkumateriaalin diffuusiovastuksesta.

Talvella, kun ilma on kuivaa, INTELLON diffuusiovastus 
on yli 25 m. Diffuusiovirta INTELLON läpi eristeen suun-
teen on silloin alle 1 g/m2 vuorokaudessa. 

NÄIN INTELLO TOIMII TALVELLA

INTELLO XN on pohjoismaisiin olosuhteisiin kehitetty tekninen höyrynsulkukangas. 
Sen vesihöyrynvastuksen vaihteluväli (Sd = 0,25 - >25 m) on markkinoiden paras.

INTELLO XN -höyrynsulkukankaalla on kosteuteen mukautuva diffuusiovastus. 
Talvella kun ilma on kuivaa, INTELLO XN estää vesihöyryn kulkeutumisen eristeisiin. 
Kesällä INTELLO XN päästää rakenteisiin kertyneen kosteuden lävitseen sisätilaan.

ÄLYKÄS HÖYRYNSULKU

OMINAISUUDET

3-kerroksinen 
kangas
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Nro

Pituus

(m)

P-ala

(m2)

Paino

(kg)

Kpl /

Pakk.

Pakk /

Lava

Leveys

(m)

EAN

Code

Polyetyleeni kopolymeeri (PEC)

Polypropyleeni (PP)

Valkoinen

45.450 (DIN EN 1931)

15,0 ± 5 m (DIN EN 1931)

0,25 m - yli 25 m (DIN EN ISO 12572)

2.3 W/(m·K)

190 N/5 cm - 125 N/5 cm (DIN EN 12311-2)

65 N - 70 N (DIN EN 12310-1)

70 % - 70 % (DIN EN 12311-2)

E (DIN EN 13501-1)

Pitkäaikaisesti -40 °C - +80 °C

0,33 ±0,05 mm (DIN EN 1849-2)

100 ±10 g/m2 (DIN EN 1849-2)

20 tai 50 m

1,5 tai 3 m (taitettu rulla)

M1

Höyrynsulkukalvo

Pohjamateriaali

Väri

Diffuusiovastusluku µ (H2O)

Diffuusiovastus (sd H2O)

Muuttuva dv. (sd H2O)

Lämmönjohtavuus

Vetolujuus (pit. - lev.)

Repäisylujuus (pit. - lev.)

Venyvyys (pit. - lev.)

Paloluokka

Lämmönkesto

Paksuus

Paino

Rullan pituus

Rullan leveys

Päästöluokka

Kaikki huokoiset eristeet, kuten esimerkiksi kivi-
villa, lasivilla, puukuitueristeet ja selluvilla ovat 
yhteensopivia INTELLO XN -höyrynsulun kanssa.
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Ympäröivän ilman suhteellinen kosteus [RH %]

TALVELLA SUURI KESÄLLÄ PIENI- Sd -

DIFFUUSIOVASTUS
Sd 0,25 - >25 m

Talven kuivissa olosuhteissa INTELLO 
XN saavuttaa Sd-arvon 25 m jo 35%:n 
suhteellisessa ilmankosteudessa, joten 
talvella se on vesihöyrynvastukseltaan 
kilpailukykyinen pe-muovisten 
höyrynsulkujen kanssa, joiden Sd-arvo on 
noin 20…99 m. (RIL 107-2000 2009). 

Kesän kosteissa olosuhteissa kangas voi 
poistaa vesihöyryä eristeestä sisätiloihin 
jopa 80g / m2 vuorokaudessa, joten 
kesällä sen kosteudenpoistokapasiteetti 
on ilmansulkupapereihin verrattuna 
moninkertainen. 
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Rakennusmateriaaleista riippumatta asuin-
rakennuksen vaipan ilmatiiveys on ehdoton 
edellytys sille, ettei talviaikainen kosteus pää-
se sisäilmasta rakenteisiin. 

Tiivis rakenne saadaan aikaan tiivistämällä 
ikkuna- ja oviaukot, rakennuksen vaippaan 
tehtävät reiät ja rakenteiden liitokset tarkoi-
tukseen sopivilla liitosnauhoilla. 

Tiivistysjärjestelmässämme käytetään ainoas-
taan pitkäaikaisesti pysyvyystestattuja Pro 
Clima -tuotteita. Tuotteet ovat VOC-päästötes-
tattuja ISO 16000 -standardin mukaisesti. Ne 
ovat yhteensopivia keskenään ja ohjeiden 
mukaisten rakennusmateriaalien kanssa.
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