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Leijona – Suomen oma tarinankertoja

Suomessa ei todennäköisesti ole perhettä, joka ei ainakin kerran olisi ollut Leijona-tuotteilla rakennetussa kodissa. 
Leijonan historia ulottuu 70 vuoden taakse. Levyt, joita nyt käytämme, ovat samoja kuin mitä isämme ja isoisämme 
ovat käyttäneet. Tunnetut siniset ja mustat levyt ovat jääneet lähtemättömästi monien suomalaisten mieliin. Ja syystä. 
Miljoonat levyt ovat suojanneet kotejamme kylmyyttä, kovia tuulia, kuumuutta ja Pohjolan armottomia sääoloja 
vastaan. Leijona-levyt ovat auttaneet meitä luomaan koteja, joissa on terveellinen, hyvä sisäilma ja jotka sen vuoksi ovat 
erinomaisia elää ja asua. Leijona-levyt ovat kuunnelleet tarinoitamme aamuin, päivin ja illoin vuosi toisensa jälkeen. 
Tarinoita onnesta ja huolista. Iloista ja suruista.Toivosta ja odotuksesta. Tositarinoita. Tarinoita suomalaisesta elämästä.

100% 
virgin
woodfibre
Healthy material. No glue



runko-, Tuuli-  
ja Huokoleijonan  
edut

Tekniset tiedot löydätte RT-Kortista tai ottakaa yhteyttä:

SUOMEN TUULILEIJONA OY
PL 59, 20781 Kaarina
+358 405 024 680
www.tuulileijona.fi

• Uudiskohteet ja saneraukset 
• Lämpöä eristävä
• Ääntä eristävä
• Kestää kosteutta / estää kondensaatiota
• Kylmäsiltojen minimointi
• Pehmeiden eristeiden tukeminen
• Rakenteellisen jäykkyyden lisääminen
• Hävittäminen on helppoa ja kustannustehokasta

runkoleijona
Paksuus 25 mm,  
väriltään kirkas sininen

Leijona tuulensuojalevyt 
(Tuulileijona and 
Runkoleijona) on suunniteltu 
tuulensuojiksi Pohjolan 
ankaria sääolosuhteita 
vastaan. Ne suojaavat 
rakennusta sään rasituksilta 
ja estävät tuulen ja veden 
pääsyn lämmöneristyksiin. 
Leijona – levyt toimivat 
myös lisälämmöneristeenä 
ja kylmäsiltojen katkona. 
Runkoleijona-levyt toimivat 
rungon jäykistäjinä 
tuulikuormia vastaan. 

Huokoleijona on 
huokoisuutensa vuoksi 
lämpöä eristävä ja hengittävä 
materiaali.

Kaikki Leijona-levyt on 
valmistettu puhtaasta 
luonnonpuusta ja niillä on 
M1-hyväksyntä.

Tuulileijona
Paksuus 12 mm, 
väriltään musta

Huokoleijona
Paksuus 12 ja 25 mm, 
väriltään vaalean ruskea.
Sopii ainostaan sisätiloihin

RT 38819  tuotetieto  –  1

LEIJONA-LEVYT
• Huokoiset puukuitulevyt
• Lattialeijona

Suomen Tuulileijona Oy

RT 103011
262.6 Talo 2000
361.1 Talo 90 
R puu- ja puukuitulevyt     SfB

tuotetieto
marraskuu 2018
korvaa RT R/361.1-38819
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LEIJONA-TUULENSUOJALEVYT

TUOTEKUVAUS

Leijona-Tuulensuojalevyt on suunniteltu tuulensuojiksi Pohjolan ankaria sää-
olosuhteita vastaan. Ne suojaavat rakennusta sään rasituksilta ja estävät tuu-
len ja veden pääsyn lämmöneristeisiin.
Levyjä on käytetty sadoissatuhansissa rakennuksissa kaikkialla Suomessa ja 
kokemukset ovat olleet erittäin myönteisiä.
Leijona-Tuulensuojalevyt ovat pääasiassa puhdasta luonnonpuuta. Levyjen 
pääsideaineena toimii puun oma ligniini. Tämän lisäksi kuitumassaan on val-
mistusvaiheessa lisätty vahaa, joka kyllästää tasaisesti koko levyn, lisäten sen 
jäykkyyttä, tiiviyttä ja säänkestävyyttä. 
Runkoleijona® ja Tuulileijona® ovat saaneet VTT:n tyyppihy-
väksynnän rungon jäykistäjinä tuulikuormia vastaan. Tyyp-
pihyväksytyistä levyistä on erilliset laskenta-, kiinnitys- ja 
käsittelyohjeet. Leijona-Tuulensuojalevyt toimivat aina myös 
lisälämmöneristeenä ja kylmäsiltojen katkona. Runkoleijonal-
la ja Tuulileijonalla on M1-hyväksyntä. 
Tuulileijona PRO on saanut Sintef:n tyyppihyväksynnän.

Lue lisää www.tuulileijona.fi

RUNKOLEIJONA® JA RUNKOLEIJONA® 
QUATRO

Runkoleijona® on 25 mm paksu, vahalla kyllästetty 
sinipintainen tuulensuojalevy. 
Levykoot

 − 1200 x 2700 mm
 − 1200 x 3000 mm

Runkoleijona® Quatro on uusi neljästä reunasta pon-
tattu 25 mm paksu rakennuslevy. 
Levykoko

 − 800 x 2400 mm

TUULILEIJONA® JA TUULILEIJONA® PRO

Tuulileijona® on 12 mm paksu, vahalla kyllästetty 
tummapintainen tuulensuojalevy.
Tuulileijona® PRO on 12 mm paksu, polymeerillä kyl-
lästetty tummapintainen tuulensuojalevy.
Erillinen pintakäsittely antaa levylle myös paremman 
tuulenpitävyyden ja oikeasti asennetulle levylle jopa 
6 kuukauden säänkeston ilman ulkoverhousta.
Levykoot

 − 1200 x 2700 mm
 − 1200 x 3000 mm

RT tuotetieto
RT CAD/BIM


