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Kingspan 

Locations

 Manufacturing and distribution operations throughout Europe, USA, Australasia

> 90 Locations (65 Manufacturing)

Main Menu.pptx
Main Menu.pptx
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€32.4m
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Kingspan Suomessa

Tuotteita tuotu 2000 luvun 

alkupuolelta asti.

• oma edustaja vuodesta 2008

• tytäryhtiö vuodesta 2011

Useita toimitettuja projekteja mm.

• teollisuuteen

• liikerakentamiseen

• kylmätiloihin

• urheilurakentamiseen

• maatilarakentamiseen

• teollisuus aplikaatiot

Kingspan Oy tarjoaa IPN, QuadCore ja villaeristeiset tuoteratkaisut.
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Kingspan tekee merkittävän 

investoinnin Suomeen

Uusi sandwich elementti 

tuotantolinja Q1 2017
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Sade

Lämpöhäviö

Kondensoituminen

Rakennuksen sisään siirtyvä lämpö

Auringon säteily

Tuuli

Rakennuksen vaipalta edellytetään paljon.

Se on suunniteltava ja toteutettava niin, että otetaan 

huomioon useampi osatekijä jotka vaikuttavat 

rakennuksen pitkäaikaiskestävyyteen, 

taloudellisuuteen, turvallisuuteen jne. Asioita joita 

tulee ottaa huomioon;

- Lämmöneristyskyky

- Tiiveys (sisäinen ja ulkoinen)

- Palo- ja muut turvallisuusasiat

- Taloudellinen ja helppo rakentaa

Palo



Kingspan IPN 

Uudet palomääräykset

tulevat voimaan 2018.

P2 luokan rakennuksissa 

muovieristeiden käyttöä on 

selkeytetty.

P1 luokan rakennuksissa 

ison mittakaavan palokokeen 

SP105 Fire avulla voidaan 

osoittaa rakenteen 

toimivuus.



Kingspan IPN

➡Huippuluokan tuote jonka ytimen “osallistuminen paloon on hyvin rajoitettu” 

➡Ei edistä paloa ja on itsestään sammuva

➡Levittää vähän savua ja myrkyllisiä kaasuja oikeassa palotilanteessa. 

➡Testattu VTT:ä vastaavissa laitoksissa euroopassa. 

➡Täyttää sekä yleiset EU:n palovaatimus standarit, että vakuutusyhtiöiden

hyväksynnät jotka edellyttävät ison luokan palotestauksia. 

➡Saavuttanut testeissä tuloksen: B-s1, d0 (EN13501-1)

➡saavuttanut S1 tuloksen savunmuodostuksesta toimialan ensimmäisenä

➡EI30/E60/EW60 (d >100mm) / EI60 (200mm) minuutin palonkesto

(EN13501-2)

➡FM hyväksytty tuote (ei korkeusrajoituksia) toimialan ainoana

https://www.youtube.com/watch?v=cSTdqaE9pVY
https://www.youtube.com/watch?v=cSTdqaE9pVY


IPN vastaan “muut” eristeet

 Lämmöneristyskyky. Keskimäärin kaksi kertaa tehokkaampi kuin mineraalivillalla. 
120/125 mm elementillä päästään nyky U-arvoihin tai tarvittaessa tulevaisuuden
ratkaisut 150-220 mm elementeillä.

 Ei ime kosteutta rakennuksen elinkaaren aikana, työmaan kosteudenhallinta helppo
hallita, säilyttää lämmöneristykykynsä

 Hygieniä standardit helposti saavutettavissa, ei edistä bakteerien tai homeen kasvua.

 Kustannustehokkaita verrattuna paikalla rakentamiseen tai paksumpiin villaeristeisiin
paneeleihin nähden.

 Keveys, kestävyys ja asennettavuus.

 Ympäristöystävällinen, kierrätettävissä elinkaaren jälkeen.

 Parempi energiatehokkuus = kiinteistön arvon säilyminen.
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IPN-QUADCORE – UUSI ERISTEMATERIAALI



IPN-QUADCORE – UUSI ERISTEMATERIAALI

IPN-QuadCore on Kingspanin kehittämä

uusi ainutlaatuinen eristeydin jossa;. 

1. Markkinoiden alhaisin lämpöeristävyys. 

Lambda arvo 0,018 

2. Erittäin hyvät palo-ominaisuudet mm. 

FM4882 hyväksyntä savuherkkiin

tiloihin

3. 100% kierrätettävissä. 

4. 40-vuoden lämmöneristävyys takuu



Säästöt 2100m2 kohteessa



Insulated Panels Tuotetarjontamme

 Kattopaneelit

 Seinäpaneelit

 Asennustarvikkeet
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 Tuotanto alkoi huhtikuussa 2017. 

 Tilat Kankaanpäässä eristelevytehtaan naapurissa.

 Tehdas palvelee kaikkia Pohjoismaita, Baltiaa ja Venäjän

markkinoita.

 Tehdas tekee seinä- ja kattoelementtejä joiden eristeenä IPN3 ja 

QuadCore teknologia.

 IPN QuadCoren avulla saavutetaan erittäin alhaiset lambda/U-

arvot ja erittäin hyvät palo-ominaisuudet.

Kankaanpään tuotanto
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Tuotteet joita tarjoamme

Kankaanpäästä
Kattoelementti KS1000 RW

 Asennetaan harjalta sivuräystäälle päin 

sekundäärien varaan (riippuen lumikuormista ja 

elementtipaksuudesta ~ 2000mm).

 Minimikaltevuus 7/10% (4/6°)

 Pisin elementti 18m, yläpellin 300mm limityksellä 

vieläkin pidemmät lappeet

 Paksuudet 100, 120, 160 ja 200mm

 200mm elementillä saavutetaan U-arvo 0,09 

QuadCore eristeellä!!!!

 Erittäin nopea asentaa

 Laaja valikoima asennustarvikkeita, pellitykset, 

tiivistykset, eristetyt kourut, sp-luukut jne.

 Hinta kilpailukykyinen!

 Palokäyttäytyminen B-s1,d0, palonkesto REI20/30



18

RW kohteita
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Valokatteet

 Valokatteen ja luonnonvalon avulla  

säästetään energiakustannuksissa.

 Kennolevyt keskellä lapetta tuovat 

enemmän valoa sisään (ei saa 

asentaa harjalle).

 Yhteensopiva RW elementin kanssa.

 Suunnittelussa huomioitava kantavuus 

ja kaltevuudet.



Tuotteet joita tarjoamme
Kankaanpäästä
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Seinäelementit;

Läpikiinnitettävät KS 1200 NC/NF

 Moduulileveys 1200mm (tilauksesta 1000 ja 

1100mm)

 NC ilman tiivistettä ja NF tiivisteellä 

 Paksuudet 50, 80, 100, 120, 150, 170 ja 

200mm

 U-arvot QuadCore eristeellä esim. 80mm = 

0,23 / 120mm = 0,15 / 200mm = 0,09

 200mm elementin palonkesto EI60,   

<120mm EI30
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Tuotteet joita tarjoamme

Kankaanpäästä

KS1200 NC Seinäelementtien profiilit.

 Ulkopuoli Box, Micro, Wave ja Plank

 Sisäpuoli Box ja uutena D = deep

 Deep profiilin avulla elementin 

imukuorma arvoja saadaan 

parannettua yli 10%

Värit RAL värit,
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Tuotteet joita tarjoamme 
Kankaanpäästä

Seinäelementit;

Piilokiinnitettävä KS1000 AWP

 Moduulileveys 1000mm

 Paksuudet 60, 100 ja 150

 U-arvot esim. 120mm = 0,16

 Ei näkyviä kiinnikkeitä

 Matalat, huomaamattomat listat



Villapohjaiset FR/FH elementit

KS1000/1150/1200

 Hyvät palo-ominaisuudet EI30/60/90/120)

 Pontti yhteensopiva TF&TL&AWP paneelien

kanssa.

 Paksuudet 60-200 mm

 Leveys 1150 (myös 1000 ja 1200)

 Läpi- ja piilokiinnitettävät versiot

 Saatavissa myös “acoustic” versiona



Kingspanin kautta kaikki tarvittavat 

asennustarvikkeet



Kingspan Oy:n palvelut
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 Tuote- ja tekninen tuki Suomenkielellä, esitteet, sertifikaatit, CE todistukset, 

detaljit, Dop:t jne

 Suomenkielinen asiakaspalvelu tilaukset, logistiikan järjestely yms.

 Elementointi suunnittelu mahdollisuus

 Yhteistyö projekteissa

 Reklamaatioiden hoito Suomenkielellä



Kiitos mielenkiinnosta.

Lisätietoja;

Heikki Lahdenperä Maajohtaja

heikki.lahdenpera@kingspan.com / 0400 790 651

www.kingspan.com/fi/fi-fi/tuotteet/eristetyt-paneelit

mailto:heikki.lahdenpera@kingspan.com
http://www.kingspan.com/fi/fi-fi/tuotteet/eristetyt-paneelit

