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ILMASTOINNIN 
SUKITUS

Yli 20.000 metriä 

asennettu Suomessa 

ja Ruotsissa!
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TARVIKKEET
KIINTEISTÖJEN
SUKITUKSEEN

SACPROLTA 
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Ennen sukitusta
Lämmitys ≈ 14 200 euroa / v.
Sisäilmanlaadun suositukset 
täyttyvät: Ei 
Tuuletus 100% teholla
Sähkönkulutus ≈ 620 euroa / v.

Sukituksen jälkeen
Lämmitys ≈ 6 300 euroa / v.
Sisäilmanlaadun suositukset 
täyttyvät: Kyllä
Tuuletus 60% teholla
Sähkönkulutus ≈ 370 euroa /v.

Talo Enköpingissä, noin 900m² 
Säästöt ≈ 8150 euroa vuodessa

• Ei vaadi mittavia purkutöitä asunnoissa

• Mahdollista asentaa useiden 90-asteen  

mutkien läpi

• Ei kalliita asbestipurkuja

• Auttaa ilmastointia läpäisemään 

säännellyn toimintatarkastuksen

• Rajoittaa epämiellyttävien hajujen leviämistä

• Erittäin venyvä koonmuutoksissa jopa 50% asti

Vuotavat ilmastointikanavat voivat pahimmillaan 
kaksinkertaistaa lämmityskustannukset. Linervent 
menetelmällä luodaan uusi kanava vanhan sisälle. Uusi 
tehdään tulenkestävästä ja erittäin mukautuvasta 
komposiittimateriaalista, joka on kehitetty yhdessä 
maailmankuulun Sika:n kanssa. Sukka kyllästetään ja 
paisutetaan kanavaan. 

Linervent menetelmä ei edellytä purkutöitä ja säilyttää 
vanhat pintarakenteet. Menetelmällä on mahdollista 
asentaa useiden 90-kulmien läpi ja se selviää myös 
useista halkaisijan- ja muodonmuutoksista samassa 
kanavassa. Pelti-, tiili-, asbesti- ja sementtikanavat 
ovat kaikki mahdollista tiivistää Linervent 
menetelmällä.
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Asennusprosessi

Ensin ilmanvaihto 
tarkastetaan

Kunnan vuokratalo, Enköping Ruotsi
Rakennuksessa tiilikanavat. Rakennuksen kanavia oli 
yritetty tiivistää kolmesti aikaisemmin tässä 
kuitenkaan onnistumatta. Viimeiseksi asennetun 
Linverventin materiaalin kanssa ilmanvaihto kuitenkin 
toimii kuten sen pitäisikin niin asunnoissa kuin myös 
kellarissa olevassa pesutuvassa.
 
 
 

Kerrostalo, Umeå Ruotsi 
Kerrostalo, jossa tiilikanavat. Vuotavat 
ilmastointikanavat aiheuttivat epämiellyttävien hajujen 
kulkemista asunnosta toiseen. Kun kanavat oli 
tiivistetty Linerventillä, oli ongelma tiessään. 
 
 

Kerrostalo, Mölndal Ruotsi
Kerrostalo, jossa asbestisementti kanavat. 
Taloyhtiöllä oli suuri ongelma eterniittikanavien 
kanssa, jotka olivat halkeilleet talon asettumisen 
myötä. Tämä aiheutti erilaisia ongelmia, kuten 
ruoantuoksujen leviämistä asuntojen välillä. 
Linervent metodi ratkaisi ongelman siten, että nyt 
talon ilmanvaihto toimii moitteettomasti ja munkin 
paistamisista yms. syntyvät hajut päätyvät ulos 
eivätkä naapuriin.
 
Kerrostalo, Gothenburg Ruotsi 
Talossa tiilikanavat. Ilmastointi ei läpäise 
toimintatarkastusta. Alimpien kerrosten asunnoista 
leviää tupakansavun hajua koko taloon. 
Linerventin asennuksen jälkeen ilmastointi toimii 
moitteetta ja ongelmat ovat tiessään.

Referenssi kohteet

Sitten 
työskentelyalue 
suojataan

Massa 
sekoitetaan

Ja 
kaadetaan 
sukkaan

Sukka kyllästetään kaulimellaJa kelataan 
inversiorumpuun

Ilastointikavanat 
tiivistetään

ja tehdään 
viimeinen 
tarkastus

Valmista tuli!
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Materiaalilla on paloluokitus B S1 – D0

DIN EN138231

Sikaflex 404, 
VP0215/-VP0315

Sikaflex 404,
BVB nr:101680
BVB nr:101679
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