
Olkilevy on rakentamisessa käytettävä luonnollinen
levymateriaali, joka koostuu suulakepuristetusta
oljesta, jonka päihin, reunoihin ja molemmille sivuille
on liimattu kierrätyspaperia. Olkilevy takaa
rakennuksen hyvän mikroilmaston (sopivan kostean ja
lämpimän) ja hyvän äänieristyksen. Koska levy on
rakenteeltaan tiheä ja vahva, voidaan huonekalut,
kuvat, laitteet yms. kiinnittää seiniin ilman vaarnoja,
kuten puuhun. Tuotetta voidaan käyttää kohteissa,
jotka eivät altistu jatkuvasti suoraan vedelle.
Olkilevyistä rakennetaan rakennusten sisä- ja
ulkoseiniä, lattioita, kattoja ja listoja. Levyä voidaan
käyttää myös suihku- ja saunatiloissa. Lisäksi tehdään
kosteussulku tai vedeneristys ja viimeistellään
keraamisilla laatoilla, laudoituksella tai muilla
viimeistelymateriaaleilla.

OLKILEVY

TUOTTEEN
TEKNISET TIEDOT
RAAKA-AINEENA
KÄYTETÄÄN
KUUMAPURISTETTUA
VEHNÄN OLKEA (98%)
SEKÄ LI IMAA (0,5%),  JA
PINTAPAPERINA
KIERRÄTETTYÄ
VOIMAPAPERIA (1,5%);

PAKSUUS – 38 MM TAI 58
MM;

LEVEYS 120 CM TAI 80
CM;

SUOSITELTAVA PITUUS 2,4
M TAI 2,7 M. HUOM! KUN
TILAAT SUUREMPIA
MÄÄRIÄ,  VOIT VALITA
LEVYN PITUUDEKSI 1,2 –
3,5 M;

PAINO 22-24 KG/M2 (58
MM OLKILEVYT) JA 18-20
KG/M2 (38 MM
OLKILEVYT)

 
HUOM!

 
LEVY ON VALMISTETTU

EU:SSA,  SILLÄ ON KAIKKI
RAKENTAMISEEN

VAADITUT
SERTIFIKAATIT.

 

Asennuksessa ei rakenteissa käytetä höyrysulkua,
joten seinä on avoin vesihöyryn diffuusiolle ja voi aina
kuivua. Yleisiin kipsirakenteisiin ja kipsilevyjen
asennuksiin verrattuna lisäeristyksen asentamiseen
kuluu vähemmän aikaa.



TUOTTEEN OMINAISUUDET

Hyvä lämmöneristys ja -tasaus, koska
valmistuksessa ei käytetä lämpöä/kylmää johtavia
täyteaineita;

Kyky varata lämpöä – rakennuksen lämpötila
säilyy tasaisena pidemmän aikaa. Lisäksi
kesäaikaan (kevytrakennuksissa) lämpötilojen
vaihtelu pysyy pienempänä;

Voidaan käyttää myös tuulensuojaeristykseen
sekä itsekantavana seinärakenteena;

Hyvä meluneristys. 58 mm:n viimeistelty levy –
35 dB;

Hyvä kosteudentasaus, huoneiston ilmankosteus
säilyy tasaisena. Kosteampaan aikaan levy imee
kosteutta itseensä, kuivempaan aikaan kosteus
palaa takasin huoneistoon. Materiaalin kuivuessa
ei synny ilmaa läpi päästäviä halkeamia;

Paras lämmön- ja kosteudentasaus
saavutetaan päällystämällä levyt
savirappauksella;

Sopii allergikoille. Ei ole havaittu oireita,
joita monet muut rakennusmateriaalit
aiheuttavat;

Kompensoi lämpöeristyksessä tehtyjä
virheitä – kylmyys ei pääse suoraan
seinän läpi, vaikka eriste olisikin
vioittunut;

Asennus on yksinkertaista ja nopeaa –
säästää rakentajien työaikaa



KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET
Asuintalojen rakentaminen
(omakotitalot, paritalot, rivitalot,
kerrostalot)

Pienrakennusten rakentaminen
(kesämökit ja puutarhamajat,
lisärakennukset, kuten sauna, vaja,
autotalli)

Julkisten rakennusten rakentaminen
(päiväkodit, koulut, kunnan
rakennukset, nuorisokeskukset)

Äänitysstudioiden rakentaminen

Rakennusten remontointi

Olemassa olevien seinien äänieristys

Rakennusten lisäeristys

Väliseinien ja -kattojen uudistaminen,
korjaus ja lisääminen

Ulkopinnan viimeistely - kosteudenesto,
säänkestävä (pohja-)maali, laudoitus, rappaus
tai kiviverhous

Sisäpinnan viimeistely - vesipohjaiset maalit,
tapetti, rappaus, keraamiset laatat, parketti
jne. ratkaisut

Materiaali ei aseta merkittäviä rajoituksia
viimeistelymateriaalien valinnalle. On
mahdollista käyttää sekä sisä- että
ulkoviimeistelyssä samoja materiaaleja kuin
vaihtoehtoisissa rakennustöissä. On
suositeltavaa käyttää viimeistelymateriaaleja,
joiden vesihöyryn diffuusiosuoja ei ole suuri,
jotta olkilevyjen hyvät ominaisuudet säilyvät.

MATERIAALIN VIIMEISTELY


