Energiansäästöratkaisu
taloyhtiöille

Arvoisa taloyhtiön päättäjä,

LÄMPÖVUOTOJA?
Tarkistetaan yläpohjan lämmöneristykset
Termex-Eriste Oy on vuonna 1988 perustettu puhallettavien selluvillalämmöneristeiden valmistaja, jolla on tehtaat Saarijärvellä ja Tuusulassa.
Eristyspalveluverkostomme kattaa koko Suomen.Tulevaisuuden ilmastonsuojelutavoitteet ja alati nouseva energianhinta tekevät yläpohjan
lisälämmöneristämisestä erittäin kannattavan energiaremontin, jonka
takaisinmaksuaika on parhaimmillaan 3-5 vuotta. Oikein tehty eristys
säästää niin lämmitys- kuin viilennyskustannuksissa.

Teemme nyt taloyhtiönne yläpohjan kuntokartoituksen veloituksetta!
Tarkistamme silmämääräisesti:
olemassa olevan lämmöneristeen vahvuuden ja laadun
savuhormien paloeristykset
läpivientien ja aluskatteiden kunnon
yläpohjan tuuletuksen toimivuuden
Tarkastuksen tuloksena asiantuntijamme laatii Teille havainnoistaan yläpohjan kuntoarvion ja
toimenpide-esityksen, jonka perusteella teemme tarvittaessa kirjallisen tarjouksen lisäeristystyöstä. Tarjous sisältää työn ja materiaalin lisäksi myös säästölaskelman ja kohdekohtaisen arvion lisäeristyksen takaisinmaksuajasta. Näin taloyhtiönne voi arvioida
toimenpiteen kannattavuuden.
Voitte tilata kartoituksen soittamalla tai lähettämällä sähköpostia
lisäeristysasiantuntijallemme.
Lämpimin terveisin

Termex-Eriste Oy

Esimerkkisäästölaskelma
As Oy Rivitaloyhtiö
Rakennusvuosi:
1975
Yläpohjan pinta-ala: 1 500 m2

Nykyinen lämmöneristys: mineraalivillaeristelevy
Nykyinen eristevahvuus: 250 mm
Nykyinen U-arvo:
0,21 W/m2K

Tilaa nyt taloyhtiöönne
yläpohjan kuntokartoitus
veloituksetta!

Lisälämmöneristys: Termex-Selluvilla
Uusi eristysvahvuus: 450 mm
Uusi U-arvo:
0,11 W/m2K

Yläpohjan lämpöhäviöt
Säästö/v
2 400 €

5 000 €
4 000 €
3 000 €

Säästö/v
1 600 €

2 000 €

Säästö/v
1 200 €

Puhaltamalla suoritettava
asennus on nopea ja
helppo tapa lisäeristää
talon yläpohja.

1 000 €
0€

Öljy

Kaukolämpö
Ennen

Sähkö

Jälkeen

Lähde: Lämmitysenergian kuluttajahinta kesäkuu 2014 TILASTOKESKUS.Vertailupaikkakunta Jyväskylä 2014.

Lisäeristys maksaa itsensä takaisin n. 3-5 vuodessa energian nykyhinnoilla, jolloin
sijoitetun pääoman tuotto on 15-25 %.
Lisäeristäminen vähentää haitallisia CO2 -päästöjä hidastaen
näin ilmastonmuutosta.
Mineraalivillaeristelevy: Lambda = 0,055 W/mK
Termex-Selluvilla:
Lambda = 0,039 W/mK
Huom! Laskelmissa ei huomioida nykyisessä lämpöeristeessä mahdollisesti olevia
sauma-, ristikkoväli-, yms. vuotoja, tai kattorakenteita.Tällaisissa tapauksissa
Termex-lisäeristyksella saatu etu kasvaa.

SIDOX-asennustekniikalla
saadaan aikaan painumaton eristekerros, joka
kestää hyvin myös tuulta.
Hankalasti asennettavia
tuulenohjaimia ei
välttämättä tarvita.
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Termex-lisäeristyspalvelu takaa onnistuneen lopputuloksen

Energiansäästöratkaisu taloyhtiöille
1. Säästöpotentiaalin
1. Säästökartoitus
potentiaalin
Termex-lisäeristyspalvelu
takaa
kartoitus
onnistuneen lopputuloksen
2. Tarjous- ja
1. Säästötilausasiakirjat
2. Tarjous- ja
potentiaalin
tilausasiakirjat
kartoitus
3. Asennus ja
kohteen
3. Asennus
ja
2. Tarjousja
luovutus
kohteen
tilausasiakirjat
luovutus

Energiansäästöratkaisu
Energiansäästöratkaisu
taloyhtiöille

4. Tyytyväinen
asiakas
ja
4. Tyytyväinen
energiatehokas
3. Asennus
ja
asiakas ja
kohteen
taloyhtiö
energiatehokas
luovutus
taloyhtiö

taloyhtiöille

Katso lisäeristysvideot nettisivuiltamme
Katso lisäeristysvideot
nettisivuiltamme Termex-kanavalta
4.
Tyytyväinen
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klikkaamalla tätä linkkiä:
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www.termex.fi
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https://www.termex.fi/fi/termex-kanava
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www.termex.fi
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VALMISTETTU KÄYTTÄEN
EKOENERGIA-MERKITTYÄ
SÄHKÖÄ

Tietoa selluvillaeristämisen eduista:

www.termex.fi

