Turvallisia ja kestäviä ratkaisuja
Tuoteluettelo

Osaamisen muuttaminen luotettavaksi rakentamiseksi
Tervetuloa Schöckille!

Schöckin tuotteet ovat edustaneet turvallisuutta, tehokkuutta ja luotettavaa rakentamista yli 50 vuoden ajan.
Toteutamme mottoamme ”Luotettavuus merkitsee rakennusalan osaamista”. Tässä esitteessä kerromme yrityksestämme ja tuotteistamme.
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Testattua ja luotettavaa tekniikkaa
Laatua ja turvallisuutta maailman ympäri

Schöckin päätoimipaikka on Saksassa, ja lisäksi sillä on
13 myyntipistettä ympäri maailman. Yritys on edustettuna kumppanien kautta 17 muussa maassa. Saksalaisen
emoyhtiön perusti Baden-Badeniin maa- ja vesirakennusinsinööri Eberhard Schöck, ja se jatkaa innovatiivisten
rakennusratkaisujen tuottamisen perinnettä. Schöck edustaa asiantuntevaa neuvontaa sekä luotettavia tuotteita ja
palveluja. Asiantuntemuksemme avulla kehitämme laadukkaita ja energiatehokkaita ratkaisuja, jotka vastaavat
asiakkaidemme tarpeisiin ja vaatimuksiin. Valikoimaamme kuuluu lämpökatko- ja askeläänieristysratkaisuja.
Innovintia yhdessä
Eristämisratkaisumme ovat muuttaneet suunnittelijoiden ja rakentajien työtä kansainvälisillä markkinoilla.
Tuotteidemme huippuluokan laatu ja turvallisuus ovat
energiatehokkaan ja kätevän rakentamisen mittapuu.
Arvostamme suuresti asiakkailtamme saatua palautetta.
Rakennustyömailla syntyneet ideat hyödynnetään uusien
tuotteiden kehityksessä.
Sertifikaatit ja hyväksynnät
Schöck on saanut monien puolueettomien ja kansainvälisesti tunnustettujen instituuttien hyväksynnän.
Maailmanlaajuinen tutkimus- ja kehitystyö – Globaali
yhteistyö
Uudet trendit, säännökset ja rakennusmateriaalit merkitsevät arkkitehdeille jatkuvasti uusia haasteita. Kehitys
edellyttää kansainvälistä kumppania. Siksi Schöck tekee
kansainvälistä yhteistyötä asiakkaiden, tutkimuslaitosten
ja yliopistojen kanssa tuotteidensa parantamiseksi. Näin
säilytämme johtavan aseman ja voimme kehittää innovaatioita, jotka auttavat asiakkaitamme rakentamaan paremmin ja kestävämmin.
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Tietoja meistä Kansainväliset hyväksynnät ja yhteistyösopimukset
Rakennustuotteille asetetut vaatimukset eivät ole kaikkialla samanlaiset. Siksi mieltä rauhoittaakin se, että lukuisat
kansainväliset sertifiointivirastot ja tunnustetut laitokset ympäri maailman ovat hyväksyneet Schöckin ratkaisut.
Pyrimme jatkuvasti parantamaan tuotteitamme yhteistyössä kansainvälisten kumppanien kanssa.
Voit siis olla varma, että löydät aina oikean tuotteen riippumatta siitä, missä olet.

DIBt:n, saksalaisen rakennustekniikan laitok-

BBA myöntää tekniset hyväksynnät rakennustuot-

sen, tekniset hyväksynnät

teille Isossa-Britanniassa

Energiatehokas asennus passiivitaloissa:

European Technical Approval (ETA), CE-merkintä

Saksalaisen Passiv Haus Institutin sertifioimat
komponentit

Delftin teknillinen yliopisto, Alankomaat

Münchenin teknillinen yliopisto, Saksa

Environmental Product Declarations (EPD) tar-

Suomen Betoniyhdistys ry, Suomi.

joaa tietoja rakentamiseen liittyvistä ympäristökysymyksistä.
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Perusta onnistuneelle rakentamiselle
Schöck-palvelut

Schöck-suunnittelu
Kun suunnittelet projektia, luotettavuus on aina tärkeä
asia. Kokeneet insinöörimme tarjoavat sinulla asiantuntevia neuvoja ja vastaavat kysymyksiisi. He auttavat sinua
mielellään joka vaiheessa tarjoten muun muassa:
▶▶ teknisiä tarjouksia
▶▶ rakenteita koskevaa suunnittelutukea
▶▶ arkkitehtuurisia neuvoja
▶▶ rakennusfysiikan laskelmia
▶▶ erikoisratkaisuja.

BIM-palvelu
BIM yleistyy rakennusalalla. Building Information Model
(BIM) on rakennusten digitaalisen suunnittelun standardi. Schöck haluaa täyttää roolinsa BIM-kumppanina.
Ohjelmistomme ja 3D-mallien ansiosta voimme tuottaa
as-built-tietoa tuotteistamme. Voimme valita oleellisia
tietoja BIM-mallista ja tarjota niiden perusteella parhaan
mahdollisen tuoteratkaisun.
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Tietoja meistä Palvelut
Käytännön ratkaisuja, projektikohtaista tukea ja henkilökohtainen lähestymistapa: Schöck on rakennustiimisi uskollinen kumppani. Tarjoamme laadukasta palvelua, joka auttaa onnistuneiden projektien toteutuksessa. Schöck-palvelut
varmistavat asiantuntevan palvelun, teknisen neuvonnan ja asiakastyytyväisyyden.

Työmaapalvelu
Schöck tarjoaa asiakkailleen ammattimaista tukea itse
paikalla. Tukitiimimme antaa sinulle käytännön neuvoja
ja kattavaa koulutusta itse paikalla. Rakennuspalvelumme varmistaa tuotteidemme ja järjestelmiemme oikean
sijoituksen ja asennuksen. Tämä takaa turvalliset ja luotettavat yhteydet ja erinomaisen suorituskyvyn.

Kattavaa tietoa verkossa
Hanki tuotetietoja, CAD-piirustuksia, 3D-malleja ja yksityiskohtaista tietoa lämpösilloista Schöckin verkkosivuilta. Verkossa on myös referenssihankkeita ja -videoita. Käy
osoitteessa www.schoeck.fi

▶▶ Ota yhteyttä
HauCon Finland Oy
Puhelin: 0207 430 890
info@schoeck.fi
www.schoeck.fi

7

Rakenna tulevaisuuden parvekkeita
Tehokasta lämpöeristystä lasikuidulla
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Kylmäsiltojen katkaisuteknologia Schöck Isokorb®
Ulkonevien rakenneosien, kuten parvekkeiden, kiinnitykseen muodostuvat kylmäsillat aiheuttavat lämpöhäviötä,
veden kondensoitumista ja hometta. Schöck Isokorb® XT-Combar on tehokkain ratkaisu kylmäsiltojen minimointiin.
Tässä elementissä yhdistyvät Isokorb®-teknologia ja ainutlaatuinen materiaali: Combar®-lasikuituvahviste. Tämä kuormia siirtävä eriste-elementti tarjoaa optimaalisen lämpökatkon vahvistettujen betoniosien välillä.
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Betoniparvekkeet
Schöck Isokorb® XT-Combar

Hyödyt
Uusi Schöck Isokorb® XT-Combar on tehokkain suunnittelemamme lämpösuojauselementti. Korvaamalla ruostumattomat teräspalkit Combar®-lasikuituvahvisteella
pystymme parantamaan suorituskykyä entisestään.
▶▶ Erinomainen eristyskyky
Combar®-lasikuitankojen ansiosta tuotteen lämmönjohtavuus on uskomattoman pieni.
▶▶ Positiivinen hiilijalanjälki
Kun teräspalkit korvataan Combarilla®, tuotantoprosessin ympäristövaikutus (hiilidioksidipäästöt) vähenee 27 prosenttia.
▶▶ Kompakti muotoilu
Lyhyet palkit tekevät elementistä kevyen ja kompaktin, parantavat käsiteltävyyttä ja helpottavat asennusta.
▶▶ Kahden tunnin palosuojaus
Täyttää Euroopan tiukimman palonkestävyysluokan
REI 120:n vaatimukset.
▶▶ Sertifioitua laatua
Schöck Isokorb® XT-Combarille myönnetty on Saksan rakennustekniikan instituutin DIBt:n hyväksyntä, Darmstadtin (Saksa) Passiv Haus instituutin sertifiointi ja
Environmental Product Declaration (EPD) -ympäristöseloste.

10

Kaikkien muiden käyttämiemme laadukkaitten osien rinnalla Schöck Isokorb® XT-Com -tanko on vastaus rakentamisen kestävään tulevaisuuteen.

Kylmäsiltojen katkaisuteknologia Schöck Isokorb®
Schöck Isokorb® XT-Combarilla on erinomainen lämpöeristyskyky, ja se nostaa energiatehokkaan rakentamisen kriteereitä. Ainutlaatuisen Combar®-lasikuitumateriaalin ansiosta elementti vähentää kylmäsiltoja tehokkaasti. Kantava
Isokorb® XT-Combar -lämpöeriste-elementti on paras ratkaisu vaativimpien energiasäädösten vaatimusten ja passiivitalojen rakentamista koskevien standardien täyttämiseen. Tulevaisuuteen suuntaava ratkaisu mahdollistaa energiatehokkaamman ja kestävämmän rakentamisen.

▶▶ Ota yhteyttä
HauCon Finland Oy
Puhelin: 0207 430 890
info@schoeck.fi
www.schoeck.fi

Lasikuidun käyttö lisääntyy
Tämä ainutlaatuinen materiaali koostuu korroosionkestävistä, vinyyliesterihartsilla yhdistetyistä tiiviistä lasikuiduista. Kun se on kovettunut, tehdään profilointi ja pinnoitus.
Tuloksena on vahvistemateriaali, jolla on ainutlaatuiset
staattiset ja fyysiset ominaisuudet ja kestävyysominaisuudet. Materiaalilla on monia hyviä ominaisuuksia, kuten
vähäinen lämmönjohtavuus, hyvä vetolujuus ja kestävyys
ja kemikaalien kestävyys, eikä se johda tai magnetisoidu.
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Erotu teräsparvekkeillasi
Tehokas ratkaisu teräsrakenteiden kytkemiseksi betoniin
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Kylmäsiltojen katkaisuteknologia Schöck Isokorb® KS
Kylmäsiltojen vähentäminen on erityisen tärkeää, kun liitetään teräselementtejä betonirakenteisiin, samoin ajan
ja kustannusten säästäminen työmaalla. Schöck Isokorb® KS tarjoaa näppärän ratkaisun tähän haasteeseen. Tämä
uormia siirtävä lämpöeriste-elementti mahdollistaa ulokkelisten teräsrakenteiden tehokkaan esivalmistuksen ja
yhdistää rakenteellisen luotettavuuden sekä erinomaisen lämpöeristyksen liitoskohdissa.
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Teräsparvekkeet
Schöck Isokorb® KS

Hyödyt
Schöck Isokorb® KS on ihanteellinen ratkaisu ulkonevien
teräselementtien ja vahvistettujen betonirakenteiden yhdistämiseen. Kantavan lämpöeristyselementin hyödyt:

▶▶ Tehokas lämpöeristys
Tehokas lämpösuojaus teräksen ja vahvistetun betonin välillä.

▶▶ Sertifioitua laatua
Schöck Isokorb® KS ja QS ovat saaneet hyväksynnän lukuisilta kansainvälisiltä teknisiltä sertifiointilaitoksilta.

▶▶ Erinomainen kantokyky
Luotettava taivutusmomenttien ja leikkausvoimien siirto.

▶▶ Ratkaisu tuetuille teräsrakenteille
Schöck Isokorb® QS.

▶▶ Helppo asennus työmaalla
Täydelliset ja käyttövalmiit osat nopeaan asennukseen työmaalla.
▶▶ Suunnittelun vapaus
Ulkoneville tai tuetuille teräsparvekkeille, katoksille
tai julkisivuille. Runsaasti suunnittelumahdollisuuksia
ja asennusvaihtoehtoja.

Schöck Isokorb® KS edustaa huipputekniikkaa, joka varmistaa nykyaikaisten parvekkeiden lämpösuojauksen.
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Kylmäsiltojen katkaisuteknologia Schöck Isokorb® KS
Schöck Isokorb® KS on ihanteellinen ratkaisu teräselementtien ja vahvistettujen betonirakenteiden yhdistämiseen. Se
vähentää rakenneosien välisiä kylmäsiltoja ja siirtää suuria kuormia. Tämä helpottaa lämpöeristys- ja rakenneongelmien ratkaisua suunniteltaessa nykyaikaisia parvekkeita.

▶▶ Ota yhteyttä
HauCon Finland Oy
Puhelin: 0207 430 890
info@schoeck.fi
www.schoeck.fi

”Forum Gold & Silver” Saksan Schwäbisch Gmündissa.
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Pysy eturintamassa teräsrakenteiden suunnittelussa
Eristetty rakenneratkaisu teräsosien liittämiseen
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Kylmäsiltojen katkaisuteknologia Schöck Isokorb® KST
Schöck Isokorb® KST sopii katosten ja parvekkeiden sekä ulkonevien ja tuettujen rakenteiden teräsosien välisiin liitoksiin. Se on turvallinen ja rakenteellisesti optimoitu ratkaisu uusiin rakennuksiin ja saneeraukseen. Modulaarinen
lämpöeristyselementti vähentää luotettavasti veden kondensoitumisen, homeen ja korroosion riskiä.
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Teräskatokset ja -parvekkeet
Schöck Isokorb® KST

Hyödyt
Älä salli kompromisseja teräsliitoksissa, vaan valitse tehokas ratkaisu kylmäsiltojen ehkäisemiseen. Schöck
Isokorb® KST tarjoaa monia etuja:
▶▶ Lämpöeristetyt liitokset
Veden kondensoitumisen, homeen ja korroosion estäminen teräsrakenteissa.
▶▶ Lukuisia mahdollisuuksia
Modulaarirakenne tarjoaa runsaasti suunnittelumahdollisuuksia ja lähes rajattomasti vaihtoehtoja luovuudelle ja asennukseen.
▶▶ Sertifioitua laatua
Schöck Isokorb® KST on saanut hyväksynnän lukuisilta
kansainvälisiltä teknisiltä sertifiointilaitoksilta.

Kestävät teräsliitokset. Schöck Isokorb® KST takaa tehokkaan ylmäsillan
katkaisun.
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Kylmäsiltojen katkaisuteknologia Schöck Isokorb® KST
Suorituskykyä, johon voit luottaa – Schöck Isokorb® KST ehkäisee luotettavasti kylmäsillat teräsliitoksissa. Se on
ainoa teräsrakenteiden lämpösuojaustuote, joka täyttää teräkselle asetetut kantavuus- ja lämpöeristysvaatimukset.

▶▶ Ota yhteyttä
HauCon Finland Oy
Puhelin: 0207 430 890
info@schoeck.fi
www.schoeck.fi

Sopii myös saneeraukseen
Parvekkeiden rakentaminen saneerattuihin rakennuksiin lisää asumismukavuutta ja nostaa asuntojen arvoa.
Olivatpa parvekkeet puuta, terästä tai betonia, Schöck
Isokorb® KST lämpöeristää ja tukee saneerauskohteiden
parvekeliitoksia.
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Suunnittelun vapaus saneerauksessa
Lisää asumismukavuutta uudella parvekkeella
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Kylmäsiltojen katkaisuteknologia Schöck Isokorb® R
Saneerauksessa energian säästö asetetaan yleensä etusijalle. Se on ymmärrettävää, koska monet vanhat rakennukset eivät enää täytä nykyisiä energianenergiankulutussuosituksia tai asumismukavuudelle nykyisin asetettuja odotuksia. Rakennuksen saneeraus edellyttää täysin yhdenmukaista menettelyä. Parvekkeen kylmäsillan sivuuttaminen
lisää lämpöhäviötä ja rakenteen vaurioitumisen riskiä veden kondensoitumisen ja homeen kasvun takia.
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Energiatehokas parvekkeiden saneeraus
Schöck Isokorb® R

Hyödyt
Haasteesta riippumatta: Vanhan parvekkeen saneeraus
tai uuden parvekkeen lisääminen vanhaan rakenteeseen.
Schöck Isokorb® R tarjoaa turvallisen, kestävän ja kustannustehokkaan ratkaisun molempiin tilanteisiin.
▶▶ Tehokas lämpöeristys
Erottaa parvekkeen tehokkaasti rakennuksesta lämpösillan ehkäisemiseksi.

▶▶ Suunnitelun vapaus
Erinomainen lämpösuojausratkaisu ulkoneville ja tuetuille parvekkeille.

▶▶ Lukuisia mahdollisuuksia
Runsaasti tuotteita betoniosien, betoni- ja teräsosien
ja teräsosien liittämiseen.

▶▶ Sertifioitua laatua
Schöck Isokorb® R on saanut Darmstadtin (Saksa) Passiv
Haus Instituutin sertifioinnin.

▶▶ Helppo asennus työmaalla
▶▶ Parveke kiinnitetään ulkopuolelta, joten talossa voi
asua rakennustöiden aikana.

Schöck Isokorb® R asennetaan ulkopuolelta käyttämällä kemiallista ankkurointia.
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Kylmäsiltojen katkaisuteknologia Schöck Isokorb® R
Riippumatta siitä, tukeeko rakennus jo parveketta vai rakennetaanko parvekkeen liitosta ensimmäistä kertaa, Schöck
Isokorb® R optimoi elementtien lämpösuojauksen vähentämällä kylmäsiltoja. Se käy sekä ulkonevien että tuettujen
parvekerakenteiden betoni- ja teräsliitoksiin.

▶▶ Ota yhteyttä
HauCon Finland Oy
Puhelin: 0207 430 890
info@schoeck.fi
www.schoeck.fi

holz_stahlb.tif

Parvekkeen saneeraus lisää arvoa
Parveke lisää minkä tahansa asunnon arvoa. Insinöörinä
tai arkkitehtinä voit hyötyä Schöck Isokorbin® tarjoamasta suunnittelun vapaudesta. Uudet parvekkeet voidaan
lisätä alkuperäiseen arkkitehtuuriin yhteensopivalla tavalla parhaasta mahdollisesta lämpöeristyksestä tinkimättä. Schöck Isokorb® -ratkaisujen käytännöllisyys lyhentää
myös asennusaikaa.
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Jälkikäteen asennetut betoniparvekkeet
Nopeampaa ja tehokkaampaa rakentamista
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Kylmäsiltojen katkaisuteknologia Schöck IDock®
Schöck IDock® -järjestelmän avulla voit jälkiasentaa betonielementtejä jo valettuun välipohjaan. Rakennustapa lisää
prosessin tehokkuutta ja kustannussäästöjä. IDockilla® betoniparvekkeista, parvista ja katoksista saa täysin itseään
tukevia, ja täydellinen kantokyky saavutetaan 24 tunnissa asennuksesta. Tämä tuo säästöä tuentakustannuksissa.
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Innovatiivinen
Schöck IDock®

Hyödyt
Mullistavan innovatiivisuuden ansiosta rakennusvaihe ja
esiasennus on erotettu toisistaan. Näin betonielementit
voidaan liittää runkoon rakennusprosessin viimeisessä
vaiheessa. Siksi IDock® lisää joustavuutta, tehokkuutta
ja kustannussäästöjä.
▶▶ Sertifioidut liitokset
Schöck IDockia® käytetään Schöck Isokorb® -lämpösuojauselementtien kanssa. Tämä varmistaa luotettavat ja sertifioidut liitokset ilman kylmäsiltoja.
▶▶ Kuormitettavissa 24 tunnin kuluttua
Betonielementit saavuttavat kantokykynsä 24 tunnin
kuluttua asennuksesta.
▶▶ Jousatva suunnittelu
Voit valita, milloin betonielementit asennetaan: välittömästi rakennetöiden jälkeen vai hankkeen viimeisissä vaiheissa.
▶▶ Pitkäaikaista tukea ei tarvita
Säästöt monien kerrosten pitkäaikaisten tukien asentamisen ja purkamisen aiheuttamissa kustannuksissa.
▶▶ Hyvä kantokyky
Schöck Isokorb® -lämpösuojauksen hyvä kantavuus
säilyy.

Kaikkia Schöck Isokorb® -modulaarielementtejä (KXT-E ja QXT-E) voi käyttää
IDock®-järjestelmän kanssa.
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Kylmäsiltojen katkaisuteknologia Schöck IDock®
Schöck IDock® -järjestelmä tarjoaa täysin uuden menetelmän rakennusprosessiin. Kun rakennetyöt ja betonielementtien kiinnitys tapahtuvat erikseen, saavutetaan merkittäviä tehokkuushyötyjä. Rakennusajat lyhenevät,
kalustoa tarvitaan vähemmän, ja puhdas ja arvokas betoni säilyy vahingoitta. Ainutlaatuinen tuoteinnovaatio, joka
auttaa rakentamaan nopeammin ja tehokkaammin.

▶▶ Ota yhteyttä
HauCon Finland Oy
Puhelin: 0207 430 890
info@schoeck.fi
www.schoeck.fi

Schöck IDock® aukkovaraukset

Schöck IDock® -kouru ja reunaele-

asennetaan raudoitusvaiheessa.

mentit poistetaan betonilaatan
kovettua.

Onnistunut nelivaiheinen asennus
Schöck IDock® -elementti muodostaa betonilattiaan syvennyksiä, joihin voidaan tehdä myöhemmin parvekkeita tai parvia. IDock®-järjestelmän ja betonielementtien
asennus tapahtuu neljässä helpossa vaiheessa.

Schöck Isokorb® KXT-E -osalla varus-

Aukot täytetään valumassalla.

tettu parveke-elementti asetetaan

Rakenne on kuormitettavissa 24

sitä varten muotoiltuihin kouruihin.

tunnin kuluttua.
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Suunnittele energiatehokkaampia julkisivuja
Schöckin lasikuituvahvike
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Kylmäsiltojen katkaisuteknologia Schöck Isolink®
Schöck Isolink® – innovatiivinen lasikuituankkurointi perinteisten teräsratkaisujen tilalle. Isolink®-lämpösuojausrakenteet sadelta suojaavien julkisivujen tukemiseen tai eristettyjen kaksoisseinän betoniseinän liittämiseen. Julkisivut ja
betoniset kaksoisseinät saavuttavat optimaaliset lämpöeritys- ja rakenneominaisuudet.
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Energiatehokkaat betoniseinät
Schöck Isolink® betonijulkisivuihin

Hyödyt
Schöck Isolink® käy kaikentyyppisten rakennusten betonisiin kaksoisseiniin teollisuushalleista ja varastoista
liike- ja asuinrakennuksiin.
▶▶ Luotettava lämpöeristys
Schöck Isolinkin® lämmöneristyskyky on yli 15 kertaa
parempi kuin ruostumattoman teräksen. Sertifioituna
passiivitalon osana Schöck Isolink® takaa luotettavan
lämmöneristyksen betonisissa kaksoisseinissä.

▶▶ Kustannustehokas varastointi
Säästää varastointitilaa esivalmistustehtaissa.
▶▶ Monikäyttöinen
Pyöreä tanko on helppo asentaa lämpöeristyskerrokseen – järjestelmä sopii mihin tahansa eristettyyn kaksoisseinään.

▶▶ Laadukas rakennusbetoni
Syvyysrajoittimella varustetut tuotteet mahdollistavat
korkeat laatuvaatimukset täyttävien julkisivujen ja seinien rakentamisen.

▶▶ Korroosion kestävä
Sopii myös matalaan betonikuoreen.

▶▶ Laajat suunnittelumahdollisuudet
Suuret, jopa 6 x 12 m:n seinät ilman liitoksia ja laadukkaat betonijulkisivut Schöck Isolinkillä®, laajat kaksoisseinien suunnittelumahdollisuudet.

▶▶ Sertifioitua laatua
Schöck Isolink® on saanut Saksan rakennustekniikan
instituutin (DIBt) hyväksynnän ja Passiv Haus Instituutin sertifioinnin.

Schöck Termoankkuri korvaa perinteiset ankkurointiratkaisut kaksois- ja
elementtiseinissä.
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Kylmäsiltojen katkaisuteknologia Schöck Isolink®
Schöck Isolink® on energiatehokas vaihtoehto perinteisille teräsliittimille eristettyjen kaksoisseinien betonikerrosten
liittämiseen. Tämän Schöckin kehittämän innovatiivisen lasikuitumateriaalin lämmönjohtavuus on erittäin pieni,
joten se parantaa koko seinän lämmöneristysominaisuuksia.

▶▶ Ota yhteyttä
HauCon Finland Oy
Puhelin: 0207 430 890
info@schoeck.fi
www.schoeck.fi

Vapaasti kannateltaviin julkisivuihin
Schöck Isolink® sopii sekä tuettuihin että vapaakantoisiin julkisivuihin, joten se takaa suunnittelijoille ja arkkitehdeille laajat suunnittelumahdollisuudet.
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Läpimurto julkisivujen liitoksissa
Schöck Isolink® julkisivupaneeleilla vuorattuihin julkisivuihin

Hyödyt
Voit luottaa Schöck Isolinkin® lämpösuojaus- ja rakenneominaisuuksiin sadesuojattuihin julkisivuihin. Kaikki
hyödyt lyhyesti:
▶▶ Kylmäsillaton verhouksen tuki
Lämpösuojauskyky on noin 200 kertaa parempi kuin
alumiinisilla seinäkiinnikkeillä.
▶▶ Helppo asentaa
Sylinterin muotoinen tanko, jossa on liitoslanka, on
helppo asentaa seinään tai perustukseen.
▶▶ Kustannuksia säästävä ratkaisu
Säästää jopa 50 prosenttia eristemateriaali, joten julkisivuista saa ohuempia ja seinärakenteista tyylikkäämpiä.
▶▶ Monipuoliset ratkaisut
Sopii kaikkiin tavallisiin taustapuolelta ilmastoituihin
verhouksiin ja betoni- sekä tiilirakenteiden ankkurointiin. Uudisrakentamiseen ja saneerausprojekteihin.
▶▶ Sertifioitua laatua
Schöck Isolink® on saanut Saksan passiivitaloinstituutin sertifioinnin.

Esimerkki sadesuojatusta julkisivusta: REWE Markt, Laatzen, Saksa
©AS Hibbeln GmbH
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Kylmäsiltojen katkaisuteknologia Schöck Isolink®
Schöck Isolink® koostuu Combar®-lasikuitutangosta, joka valmistetaan erikoisprosessissa kuituvahvistetusta komposiitista ja jolla on erinomaiset ominaisuudet. Sen rakennelujuus on testattu, se ei ruostu, ja se on erittäin kestävää.
Niinpä voimmekin tarjota asiakkaillemme täydellisen ratkaisun nykyaikaiseen julkisivurakentamiseen.

▶▶ Ota yhteyttä
HauCon Finland Oy
Puhelin: 0207 430 890
info@schoeck.fi
www.schoeck.fi

Esimerkki sadesuojatusta julkisivusta: Training Centre, Niedersachswerfen,
Saksa, © Dach Schneider Weimar GmbH
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Rakenna äänetön porraskäytävä
Luotettavaa äänieristämistä porraskäytäviin
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Askeläänieristys Schöck Tronsole®
Porraskäytävistä kantautuva melu heikentää asumismukavuutta ja voi laskea rakennuksen arvoa. Rakentamisen
laadun varmistamiseksi suositellaan, että kestävässä suunnittelussa huomioidaan laadukas askeläänieristys. Schöck
Tronsole® on tehokas ratkaisu. Askeläänieristyksen toisiinsa sopivissa elementeissä yhdistyvät luotettava äänieristys
ja helppo asennettavuus.
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Vähemmän melua – enemmän arvoa
Schöck Tronsole®

Hyödyt
Schöck Tronsole® on täydellinen järjestelmä porraskäytävien askeläänieristykseen. Se on asennusvalmis, luotettava ja tehokas.
▶▶ Täydellinen järjestelmä, joka sopii kaikkiin porraskäytäviin
Täydellisesti yhteensopivat ja koordinoidut Schöck Tronsole® -versiot takaavat tehokkaan askeläänieristyksen,
joka kattaa kaikki rakenteelliset elementit. Niitä voidaan
käyttää sekä suorissa portaissa että kierreportaissa.
▶▶ Luetettava tuki suunnitteluun ja toteutukseen
Sininen linja tarkoittaa porraskäytävää, joka on äänieristetty kauttaaltaan Schöck Tronsolella. Suunnittelun ja
asennuksen aikana tämä sininen linja toimii erinomaisen askeläänieristyksen laadun merkkinä.
▶▶ Vaivaton asennus ilman äänisiltoja
Schöck Tronsole® -tuotteet ovat paitsi asennusvalmiita,
ne myös eristävät saumat, mikä vähentää äänisiltojen
riskiä. Täydellinen ratkaisu ilman äänisiltoja.

Askeläänieristys laskeviin ja suoriin portaisiin.
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Askeläänieristys Schöck Tronsole®
Tehokas askeläänieristys voidaan saada aikaan vain järjestelmällä, joka huomioi portaikon kaikki osat ja liitokset.
Schöck Tronsole® tarjoaa sinulle osat, jotka sopivat täydellisesti yhteen keskenään. Voit luottaa integroituun järjestelmään, joka kattaa kaikki rakenneosat.

▶▶ Ota yhteyttä
HauCon Finland Oy
Puhelin: 0207 430 890
info@schoeck.fi
www.schoeck.fi

Kotien ja rakennusten äänieristyssertifiointi
Saksan ääniyhdistys (Deutsche Gesellschaft für Akustik
e.V., DEGA) on määrittänyt äänieristysluokat rakennusten
äänieristyksen luokittelemiseksi. Ne ovat helppotajuisia,
ja niitä voi käyttää äänitasojen sopimiseen kiinteistöjen
omistajien ja suunnittelijoiden välillä.
Schöck Tronsolen® luokittelu
Schöck Tronsolella® eristetyt porraskäytävät on luokiteltu DEGA-äänieristysjärjestelmässä luokkaan B tai jopa
A. Schöck Tronsolen® askeläänieristyskyky on 27–34 dB.
10 dB:n vähennys vastaa havaitun äänenvoimakkuuden
puolittumista.

Kävelyn aiheuttama melu on

DEGA

≤ 33 dB

kuulumato

A*

≤ 39 dB

kuulumaton

A

≤ 43 dB

heikosti kuuluva

B

≤ 48 dB

kuuluva

C

≤ 53 dB

selkeästi kuuluva

D

Schöck Tronsole®

L’n,w

L’n,w = Tavallinen askeläänen painetaso tiloissa, jotka vaativat eristystä
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Luo joustavia liitoksia
Piilossa olevilla liikuntasaumakaroilla
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Vahvistusteknologia Schöck Dorn
Asensitpa sitten betonilaattoja tornitaloihin tai maanalaisiin autotalleihin, laajennussaumat ehkäisevät tehokkaasti
kutistumisesta tai lämpötilan muutoksista aiheutuvat halkeamat. Perinteiset laajennussaumat, kuten ulokkeet, ovat
kuitenkin työläitä asentaa, ja ne vievät paljon tilaa. Schöck Dorn on taloudellisesti kannattava vaihtoehto. Älykäs
ratkaisu helpottaa laajennussaumojen suunnittelua ja toteutusta ja hyödyntää samalla käytettävissä olevan tilan
parhaalla mahdollisella tavalla.
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Sopii kestävyyttä vaativiin saumoihin
Schöck Dorn

Hyödyt
Säästä aikaa ja rahaa liikuntasaumojen suunnittelussa.
Schöck Dorn on älykäs ratkaisumme perinteisille vaihtoehdoille:
▶▶ Helpompi suunnittelu
Schöck Dornin avulla suunnittelu käy nopeasti ja tehokkaasti Schöckin suunnittelu- ja laskentaohjelmiston ansiosta.
▶▶ Kestävä ja huoltovapaa
Valmistettu ruostumattomasta teräksestä.
▶▶ Kustannustehokas suunnittelu
Laattojen liitoksiin ei tarvita konsoleita, ulokkeita, kaksoisseiniä tai pilareita.
▶▶ Erinomaiset palonsuojausominaisuudet
Palonsuojausluokitus R120.
▶▶ Testattua turvallisuutta
Schöck Dorn on testattu Saksan rakennustekniikan instituutin (DIBt) luokituksen EC2 mukaan, ja se on hyväksytty enintään 60 mm:n levyisiin saumoihin.

Schöck Dorn takaa helpon suunnittelun, yksinkertaiset vahvistukset ja
helpon toteutuksen jopa hankalissa laajennussaumoissa.
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Vahvistusteknologia Schöck Dorn
Schöck Dorn siirtää rakenteellisen saumojen leikkausvoimat helposti ja luotettavasti. Se helpottaa suunnittelua ja
toteutusta ja korvaa perinteiset saumat, jotka vaativat konsoleita, ulokkeita, reunatukia tai askelmia. Vahviste-elementit on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, ja ne toimitetaan asennusvalmiina. Näin ne takaavat turvalliset, huoltovapaat liitokset.

▶▶ Ota yhteyttä
HauCon Finland Oy
Puhelin: 0207 430 890
info@schoeck.fi
www.schoeck.fi

Schöck Dorn LD - yksinkertaisesti kestävä
Schöck Dorn LD, jolla on parannettu kantokyky ja eurooppalainen palonkestoluokitus R120, varmistaa suunnittelun
luotettavuuden rakenne-elementtien liittämisessä ilman
muiden rakennustoimenpiteiden tarvetta. Se siirtää leikkausvoimat ja takaa samalla tarvittavan joustavuuden.
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Ohut muotoilu
Tehokas pilarivahvistus välipohjille
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Vahvistusteknologia Schöck Bole®
Suuren kuormituksen siirto pilareiden tai ohuiden laattojen ja perustuslaattojen ympärillä voi laatan lävistysleikkaantumiseen. Schöck Bole® voi estää tämän: vahviste on asennusvalmis, ja se takaa optimaalisen voiman absorboitumisen pilarin ympärillä, mikä ehkäisee lävistysleikkaantumisen. Näin Schöck Bole® tarjoaa uuden ulottuvuuden
arkkitehtoniseen suunnitteluun – pilarikonsoleita tai vahvistuslaattoja ei tarvita.
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Luotettava suojaus lävistymiseltä
Schöck Bole®

Hyödyt
Schöck Bole® yhdistää erinomaisen suunnittelun varmuuden toteutuksen etuihin. Sillä on suuri merkitys luotettavan ja kustannustehokkaan rakentamisen varmistamisessa:
▶▶ Luotettava voimien kestävyys
Litistetyt päät ankkuroivat voimat luotettavasti.
▶▶ Helppo kohdistaa
Tietolapussa on sijoitusohjeet.
▶▶ Litteät laatat
Parannettu kantokyky mahdollistaa ohuet laatat.
▶▶ Asennusvalmiit elementit
Nopea ja luotettava asennus työmaalla tai elementtitehtaassa.
▶▶ Helpompi suunnittelu
Schöck Bolen® mukana tulee suunnittelu- ja laskentaohjelmisto, joka varmistaa nopean ja tehokkaan suunnittelun.
▶▶ Testattua turvallisuutta
European Technical Assessment ja CE-merkintä ETA13/0076:n mukaan.

Schöck Bole® asennetaan ylhäältä, kun raudoituskerros on paikallaan –
helppo asennus työmaalla tai elementtitehtaassa.
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Vahvistusteknologia Schöck Bole®
Kustannustehokas, luotettava ja asennusvalmis: Schöck Bole® on tehokas ratkaisu vahvistettaessa pilarikohtia
ohuissa laatoissa. Se takaa erinomaisen voimien kestävyyden pilarien ympärillä ja ehkäisee lävistysleikkaantumisen.
Vahviste-elementti on helppo asentaa elementtitehtaassa ja työmaalla.

▶▶ Ota yhteyttä
HauCon Finland Oy
Puhelin: 0207 430 890
info@schoeck.fi
www.schoeck.fi

Parannetut vaihtoehdot
Schöck Bolea® voidaan käyttää vahvistuksensa myös parvekkeissa tai lattialaatoissa.
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Tunne olosi turvallisiksi kaikissa ympäristöissä
Vahvisteteknologiaa erikoisrakenteisiin
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Lasikuituvahvistus Schöck Combar®
Teräsraudoitteilla on rajoituksensa syövyttävissä ympäristöissä tai paikoissa, jotka altistuvat sähkömagneettiselle
vaikutukselle. Siksi Schöck Combar® on ihanteellinen vaihtoehto erikoisrakennusten rakenteisiin. Lasikuituvahvisteen
ominaisuudet ovat samankaltaiset kuin teräsvahvisteella, mutta se ei ruostu tai magnetisoidu, eikä se myöskään
johda sähköä tai lämpöä. Se on erittäin kestävä rakennusmateriaali, joka avaa insinööreille ja rakentajilla aivan
uusia näköaloja.
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Kestävä vahvistevaihtoehto
Schöck Combar®

Hyödyt
Laadukkaat valmistusmateriaalit ja ainutlaatuinen työstöprosessi antavat Schöck Combar® -vahvisteelle uskomattomat rakenteelliset, fyysiset ja kemialliset ominaisuudet.
Lasikuituvahviste sopii erityisesti seuraaviin käyttötarkoituksiin:
▶▶ Sähkönsiirto
Ehkäisee induktiota ja hajavirtaa ympäröivässä vahvisteessa.

▶▶ Käyttö tutkimuksessa
Sähkömagneettisilla laboratorioilla ei vaikutusta.

▶▶ Väliaikainen vahvistus maanrakennustöissä
Helppo käyttää tunnelinporauslaitteissa.

▶▶ Raitiotiet
Ei häiriötä raitioteiden vahvistus- ja signaalijärjestelmistä.

▶▶ Kestävä infrastruktuuri
Luja ja korroosion kestävä.

▶▶ Terveyden edistäminen
Säilyttää luonnollisen geomagneettisen kentän.

▶▶ Sertifioitu turvallisuus
Kaikki Schöck Combar® -tuotteet on testattu saksalaisen DiBt:n hyväksyntämääräysten mukaan.
▶▶ Julkisivun rakentaminen
Korroosion kestävä, vähintään betonista tehty kuori
vaaditaan.

Schöck Combar® -lasikuituvahviste tilataan ja asenneteen kuten tavallinen
vahvisteteräs.
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Lasikuituvahvistus Schöck Combar®
Schöck Combar® on pinnoitettu lasikuituvahvistetanko joka on joko suora, päistä nastoitettu tai taivutettu, ja se
takaa pitkäkestoisen rakenteellisen vakauden. Materiaali on korroosion kestävää, se ei magnetisoidu, se on terästä
paljon kevyempää, eikä se johda sähköä tai lämpöä. Tämän ansiosta Schöck Combar® sopii vahvistukseksi syövyttäviin ympäristöihin tai sähkömagneettisille kentille altistuviin paikkoihin. Helposti työstettävä Schöck Combar® käy
mainiosti myös väliaikaiseen vahvistukseen esimerkiksi kaivoksiin tai metroihin.

▶▶ Ota yhteyttä
HauCon Finland Oy
Puhelin: 0207 430 890
info@schoeck.fi
www.schoeck.fi

Materiaalin ominaisuudet
Fib (International Federation for Structural Concrete)
on dokumentoinut kaikille Schöck Combar -osille sadan
vuoden kestävyyden.

non-conductive

°F

non-magnetic

high tensile strength

non-corrosive

easily machinable

°C

low thermal
conductivity
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Luo täydellinen kehys
Helppo ratkaisu muotoiluun
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Muottielementit Schöck ASE
Betonielementtien valmistuksessa käytetään usein puu- tai polystyreenimuotteja. Muotin irrotus ja hävittäminen
ja betonielementtien jälkikäsittely vievät sekä aikaa että rahaa. Schöck ASE -muottielementtejä käytettäessä tätä
ongelmaa ei ole. Ne on valmistettu kuituvahvistetusta betonista, joten niillä saa laadukkaan viimeistelyn seiniin,
lattioihin ja aukkoihin. Koska Schöck ASE poistaa muotin poistamisen tarpeen, se mahdollistaa helpon ja kustannustehokkaan valmistuksen sekä tehtaassa että työmaalla.
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Täydellinen viimeistely betonielementteihin
Schöck ASE -muottielementit

Hyödyt
Schöck ASE -muottielementit takaavat betonielementtien laadukkaan viimeistelyn. Ne tarjoavat monia etuja
sekä tehtaassa että työmaalla:
▶▶ Helppo asentaa
Todistettua tehokkuutta tehtaassa tai työmaalla.
▶▶ Säästä aikaa ja rahaa
Ei perinteisten muottien tukien poistamista ja hävittämistä.
▶▶ Vahva liitos
Taustan profiili takaa erinomaisen tarttumisen märkään betoniin.
▶▶ Oikea koko joka käyttötarkoitukseen
Laaja valikoima tuotteita oviaukkoihin, parvekkeille,
laatoille ja porraskäytäviin.

Schöck ASE -muottielementeissä yhdistyvät helppo rakentaminen ja puhtaat
pinnat.
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Muottielementit Schöck ASE
Schöck ASE -muottielementit parantavat betonielementtien viimeistelyä ja tehostavat tuotantoa. Sileät pinnat ovat
valmiita maalattaviksi, eikä aikaa vievää viimeistelykäsittelyä tarvita. Kallista ja aikaa vievää väliaikaista puu- tai
polystyreenimuottia ei tarvita, mikä vähentää myös hävittämiskustannuksia.

▶▶ Ota yhteyttä
HauCon Finland Oy
Puhelin: 0207 430 890
info@schoeck.fi
www.schoeck.fi

Laadukas betonipinta
Tavanomaisesta muotoilusta poiketen Schöck ASE poistaa
betonipinnan jälkikäsittelyn tarpeen. Muottielementeissä on puhdas, yhtenäinen ja aukoton betonipinta, joka
on valmis maalattavaksi.
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Case studies
Onnistuneita asennuksia ympäri maailman

①

②

③

④

⑤

⑥

54

⑦

Case studies Onnistuneita asennuksia ympäri maailman.
Schöck-lämpösuojausratkaisut ovat olleet merkittävässä osassa parantamassa energiatehokkuutta ja mukavuutta
sekä estämässä veden kondensoitumista ja homeongelmia betoni- ja teräsliitoksissa. Niissä on vain yksi alapuoli –
asennuksen jälkeen ne eivät enää näy niille, jotka hyötyvät eniten eristysominaisuuksista.

⑩

⑧

⑨

⑪

⑫

⑬

⑭

① Hotel Roomers, Baden-Baden, Saksa, Schöck Tronsole® ja Schöck Isokorb® ② Harbour Central, Lontoo, Iso-Britannia, Schöck Bole® ③ Comandante Ferraz
Antarctic Station, Antarktis, Schöck Isokorb®, kuva: Afaconsult / Estúdio 41 ④ Riverwalk, Lontoo, Iso-Britannia, Schöck Isokorb® ⑤ Zölly housing complex, Zölly, Sveitsi, Schöck Isolink®, kuva: Losinger Marazzi ⑥ US Bank Stadium, Minneapolis, USA, Schöck Isokorb® ⑦ Albion Riverside, Lontoo, Iso-Britannia, Schöck
Isokorb® ⑧ Hypercube Skolkovo, Moskova, Venäjä, Schöck Isokorb®, kuva: Bernaskoni ⑨ Green Village, Eisenstadt, Itävalta, Schöck Isokorb® ⑩ LIDO Residential Tower, Vancouver, Kanada, Schöck Isokorb®, kuva: Bosa Properties ⑪ Fulton Street Transit Center, New York, USA, Schöck Isokorb®, kuva: MTA ⑫ The
House at Cornell Tech, New York, USA, Schöck Isokorb® ⑬ Le Toison d‘Or, Brysseli, Belgia, Schöck Isokorb®, kuva: Jaspers-Eyers architects ⑭ Goethe Institut,
Kairo, Egypti, Schöck Dorn, kuva: Stephan Genge
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Oikeus muutoksiin pidätetään
Ilmestymisajankohta: Lokakuu 2018
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