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PPTERMO 
- tiivis koti on lämmin

Jyremark Oy
Jyremark oy on johtava kotimainen saumaeristeiden 

valmistaja. Kehitämme tuotteitamme tiiviissä yhteis-

työssä talotehtaiden ja VTT:n kanssa taataksemme 

asiakkaille tutkitut ja turvalliset tuotteet. Kehityksen 

tuloksena ovat syntyneet monipuoliset käyttökohteet 

muun muassa teollisuuden ja rakentamisen tarpeisiin. 

Lähtökohtana tuotteiden suunnittelussa ja tuotan-

nossa olemme ottaneet huomioon asiakkaidemme 

tarpeet ja halutut ominaisuudet. Yhdistimme ne yh-

teen ja samaan tuotteeseen energiataloudellisesti ja 

mahdollisimman vähän luontoa kuormittaen. Valmis-

tuksessa käytettävä energiamäärä on vähäinen ja 

tuote on kierrätettävissä.

Jyremark on toiminut eristystuotteiden ammatti-

laisena jo vuodesta 1985. Luotettavasta toiminnas-

ta osoituksena yrityksellämme on paras AAA-luot-

toluokitus. Tyytyväisiä asiakkaitamme ovat muun 

muassa johtavat talotehtaat ja ammattirakentajat. 

Tuotteemme ovat suomalaisia avainlipputuotteita 

parhaimmillaan!



ppTeRMo on uusinta teknologiaa hyödyntävä, kos-

teutta hylkivä rakennuseristysnauha kaikkeen raken-

tamiseen. Vaativimmatkin kansainväliset tiiveysvaati-

mukset täyttävässä ppTeRMossa yhdistyvät parhaat 

ominaisuudet yhdessä ja samassa tuotteessa. 

Kaikkeen rakentamiseen

Kotimainen ppTeRMo toimii erinomaisesti useim-

missa rakenteissa. se soveltuu mm. hirsitaloon, ki-

vitaloon, puutaloon ja teollisuushalleihin. erittäin 

kimmoisana ja joustavana eristemateriaalina pp-

TeRMo elää rakenteiden mukana ja säilyttää omi-

naisuutensa säiden vaihteluista huolimatta vuosi-

kymmenestä toiseen.

Hengittävä ja eristävä

erikoiskuiturakenteensa ansiosta ppTeRMo sitoo 

tehokkaasti ilmaa itseensä ja näin sillä on erinomai-

nen lämmöneristyskyky (jopa 0.033W/mK). oh-

jeiden mukaisesti asennettuna ppTeRMo täyttää 

vaativimmatkin kansainväliset tiiveysvaatimukset 

mahdollistaen kuitenkin hengittävän rakenteen.

Monipuoliset käyttökohteet
• hirsien väliin eristeeksi/lisäeristeeksi

• elementtien saumoihin eristeeksi/lisäeristeeksi

• harkkojen väliin eristeeksi

• eristeeksi eri käyttökohteisiin

• alajuoksun alle kosteuseristeen päälle

• ikkuna- ja ovikarmien tiivistykseen

• vanhojen hirsirakennusten tilkitsemiseen

• koolaukseen ja lattiarakenteiden väliin

• parketin alle

• räätälöidyt käyttökohteet, esim. teollisuuteen

• korjausrakentamiseen

Tuotevalikoimastamme löytyy sopiva tuote jokaiseen tarpee-

seen. Leikkaamme rakennusnauhan ja eristeen valmiiksi haluttui-

hin mittoihin ja muotoihin, joten asennus käy nopeasti ja helposti. 

Ei sido kosteutta

ppTeRMo hylkii voimakkaasti vettä eikä sido kos-

teutta itseensä. se mahdollistaa taloon hengittävän 

ja höyrynsuluttoman rakenteen, siirtäen höyryt ja 

kaasut eristeen läpi itse eristysmateriaalin kastu-

matta. ppTeRMo rakennusnauhan kanssa ei tarvit-

se käyttää lisätiivisteitä viistosateen ja valumave-

den torjumiseksi.

Puhdas ja turvallinen eriste

Kansainväliset paloturvallisuusvaatimukset (Iso 

11925-2) täyttävä ppTeRMo on myös myrkytön ja 

pölytön saumaeriste, joka ei aiheuta allergisia reak-

tioita. Tuotteelle on myönnetty Allergia- ja astmalii-

ton yhteistyötunnus ainoana saumaeristeenä. sillä 

on myös paras kansainvälinen M1-sisäilmaluokitus. 

ppTeRMo ei tarjoa kasvupohjaa homeelle tai mik-

ro-organismeille eikä materiaali houkuttele itseensä 

pieneliöitä tai muita tuhohyönteisiä.
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Kymmenen hyvää syytä valita kotimainen PPTERMO
1.  erinomainen lämmöneristyskyky

2.  Ilmanpitävyys ja hengittävyys

3.  Kosteutta hylkivä

4.  Monikäyttöinen ja sopii useimpiin rakenteisiin

5.  paloturvallinen

6.  Myrkytön ja pölytön

7.  ei homehdu eikä houkuttele pieneliöitä

8.  Kimmoisa, kevyt ja nopea asentaa

9.  Hyödyntää uusinta teknologiaa 

10. Turvallinen ja tutkittu 

erilaiset ilmasto-olosuhteet asettavat rakentamisessa käytettävät eriste-

materiaalit koville. Ulkoilma voi olla kylmää, kuumaa, märkää sekä kuivaa 

eri yhdistelminä samalla kun sisällä pitää olla tasainen lämpö ja kosteus. 

Tuotteemme ovat ratkaisu vaativissakin olosuhteissa.


