
Huhtikuu 2006
Voimassa toukokuuhun 2009

CAD
1 (2)

xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx

00, 00, 00

RT
xxxxxxxxx

RT/KH

OVIEN ÄÄNIERISTYSPANEELIT JA -LISTAT
Desipo Oy

K
La

/5
00

0/
R

P
O

y/
R

ak
en

nu
st

ie
to

O
y

w
w

w
.r

ak
en

nu
st

ie
to

.fi
©

R
ak

en
nu

st
ie

to
sä

ät
iö

R
T

S
20

06
T

äm
än

ko
rt

in
as

ia
tie

do
is

ta
va

st
aa

to
im

ek
si

an
ta

ja
.

nn.nn Talo 2000
www.rakennustieto.fi/rt-cad

Desipo-äänieristyspaneelit ja -listat
on kehitty parantamaan sisäovien ää-
nieristystä. Asennus on vaivatonta, ja
samalla uudistuu myös oven ul-
konäkö.
Paneelia on kahta eri paksuutta.

ÄÄNIERISTYSPANEELIT

Äänieristyspaneelit valmistetaan sileäs-
tä tai uritetusta MDF-levystä. Paneeli-
paksuuksia on kaksi. Paksumpi 20...30
mm:n Soundcontrol-paneeli on sisältä
eristetty ja on tarkoitettu porrastaso-
oviin. Ohuempi 6...8 mm:n paneeli on on
kokonaan MDF-levyä ja on on tarkoitettu
normaaleihin välioviin.
Yksi ovisivu kootaan Souncontrol-pa-
neelissa kahdesta osasta, ohuempi ää-
nieristyspaneeli kolmesta osasta. Kiinni-
tys on akryylivaahtoteipin avulla.
Värivaihtoehtoja on runsaasti, vakiona
on tehdasmaalaus maalarinvalkoiseksi.
Äänieristyspaneeleiden käyttökohteina
ovat porrastaso- ja porrastasoväliovet
sekä työhuone-, toimisto-, makuuhuo-
ne-, wc- että kylpyhuoneovet.

ÄÄNIERISTYSLISTAT JA MUUT
TARVIKKEET

Karmiin kiinnitettäviä sivulistoja on 4 kpl
samanmittaisia, ylä- ja alalistoja 1 kpl ku-
takin. Listoihin kiinnitetään kumitiiviste.

DESIPO OY

Desipo Oy on valmistanut sisäovia jo yli
kymmenen vuoden ajan. Laakaovien li-
säksi yritys valmistaa erikoisovia, kuten
äänieristys-, palo- ja laitosovia.
Ovet valmistetaan Mäntyharjun tehtaalla
oman laadunvarmennusjärjestelmän
mukaisesti.

Desipo Souncontrol -paneeli kiinnitetään
vanhan oven pintaan akryylivaahtoteipin
avulla. Paneeli muodostuu kahdesta
osasta.

Ohuempi Desipo-äänieristyspaneeli
muodostuu kolmesta osasta.

VTT:n testauksessa kiinnitettiin kennora-
kenteisen välioven kummallekin puolelle
8 mm:n Desipo-äänieristyspaneelit ja -tii-
vistyslistat. Tehdyssä mittauksessa il-
maääneneristävyysluvuksi RW saatiin 27
db, kun ilman äänieristyspaneeleita- ja
-listoja mittaustulos RW oli 17 dB.
VTT:n testausselosteNroVTT-S-01959-06.

VTT:n testauksessa kiinnitettiin puuoviyh-
distelmän välioveen 28 mm:n Desipo
Soundcontrol -paneeli ja välioven karmiin
ja kynnykseen tiivistelistat.
Tehdyssä mittauksessa iImaääneneris-
tysluvuksi RW saatiin 42 dB, mikä täyttää
luokituksen 35 dB.
VTT:nTestausselosteNroVTT-S-02150-06.
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7. Aseta ylin paneeli kapea osa
alaspäin ja paina kiinni.
Tee vastaava paneelien asennus
oven toiselle puolelle.

9. Naulaa lista kiinni. Kiinnitä sa-
moin muut sivulistat ja ylälista.

8. Poista karmiruuvien suojatul-
pat. Aseta ensin ylin sivulista ura-
puoli ovea vasten 4 mm:n välys-
listoja apuna käyttäen.

10. Aseta kynnyslista paikoilleen
ja ruuvaa kiinni.

11. Asenna tiivisteet karmi- ja
kynnyslistoihin painaen uraan,
älä venytä.

12. Kiinnitä pintahelat ja ovi on
valmis.

6. Aseta keskimmäinen paneeli
alimmaista vasten ja varmista rei-
kien kohdat. Paina kiinni.

5.Varmista sivusuunnan keskitys
ja paina alimmainen paneeli kiin-
ni .

1. Irrota vedin ja peitekilpi ja var-
mista paneelien mitoitus merkit-
semällä esim. lyijykynällä panee-
lien korkeus oveen.

2. Puhdista ovi molemmin puolin
irtoavasta aineesta huolellisesti
ja anna kuivua.

3. Irrota paneelien kiinnitysteippi-
en suojamuovit.

4. Aseta kiilat ohuempi puoli ovea
vasten oven molemmille reunoille
ja asenna alin paneeli kapea osa
ylöspäin.

ÄÄNIERISTYSPANEELIN ASENNUS


