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Valmistus

Itula Oy:ssa pyritään aktiivisesti pienentämään hävikkiä ja
muodostuvan jätteen määrää. Kaikki tuotantoon tulevien
osien ja materiaalien lavat sekä pakkausmateriaalit pyritään
hyödyntämään lähtevien tuotteiden pakkaamisessa, jolloin
vältetään turhaa pakkausmateriaalien hankintaa sekä
pakkausjätteen syntymistä.
Paneeleihin valmistetaan virtausputkisto kupariputkesta.
Kupari saapuu tehtaalle pahvisissa keloissa puulavoille
pakattuna. Putkistoja valmistetaan varastoon
erikoistaivutuslaitteistolla. Kokoonpanossa
projektikohtaisten metallikasettien laatu tarkistetaan, jonka
jälkeen ne siirtyvät kokoonpanoon. Mikäli kyseessä on
perforoitu tuote, kasetin pohjalle leikataan ensin akustisia
ominaisuuksia parantava huopa. Huovassa on valmiina
liima, jolla se kiinnittyy kasettiin mennessään uunin läpi.
Kokoonpanossa grafiitti ja kupariputki yhdistetään yhteen
liimalevypuristimella. Paneeli valmistuu, kun paneeliaihioon
lisätään rakennetta tukevat kannakerimat niittaamalla.
Valmis paneeli siirretään laadunvalvontakameroiden läpi
pakkaamoon, jossa tuotteet pakataan samoihin
puulaatikkoihin, joissa peltikasetit ovat tulleet tehtaalle.
Tuotteiden väliin asetetaan aaltopahvilevyt, joilla estetään
kuljetuksen aikainen naarmuuntuminen. Laatikon päälle
lisätään muoviarkki suojaamaan tuotetta ulkona
tapahtuvien siirtojen ajaksi. Muoviarkki on sama, joka on
tullut tehtaalle kasettilaatikoiden toimituksessa. Laatikoihin
kiristetään muovipantoja varmistamaan pakkauksen ehjänä
pysyminen kuljetuksessa.

Pakkaukset

ItuGraf ja ItuString+ -paneelit toimitetaan ISPM-15
leimatusta puusta valmistetuissa laatikoissa. Yksittäiset
kappaleet voidaan toimittaa myös EUR-lavalla pahviin
käärittynä. Puulaatikot on suojattu säältä kevyesti
muovikalvolla. Paneeleiden välissä on pintojen suojausta
varten aaltopahviliuska. Puupakkaukset on rakennettu
käyttäen nauloja ja ruuveja. Pakkausten toimituskohtainen
lähetyksen paino riippuu toimitetusta tuotetyypistä.

Materiaalit

Paneeleihin käytettävät materiaalit riippuvat tuotetyypistä.
Oheisessa taulukossa on esitetty eri materiaalien osuus
ItuGraf 35x595x2990 paneelissa (kokonaispaino 17,4 kg).
Materiaali
Teräs
Kupari
Grafiitti

Osuus
73,1 %
15,9 %
11 %

Uudelleenkäyttö

ItuGraf ja ItuString+ -paneelit on mahdollista irrottaa ja
käyttää uudelleen tuotetta rikkomatta.

Kierrätys

Vuodesta 2020 lähtien EU:n alueella rakennustyömaiden
kierrätysaste on ollut vähintään 70%. Kierrätys- ja
jätehuollon kautta on yleisesti mahdollista lajitella
erikseen vaaralliset jätteet, työmaatoimiston sekä
sosiaalitilojen jätteet, puujäte ja puiset kuormalavat,
pahvit ja muovit, metallijäte, kipsilevyjäte, eristevilla,
energiajäte, betoni ja tiili.
Oheisessa taulukossa on esitetty paneelitoimituksissa
käytetyt materiaalit.
Tuote
Puiset
pakkaukset
Pakkauksien
aaltopahvi
Polyolefiinisuojakalvot
Muovivanne
Polystyreeni
pakkauslevyt
Kupari
ItuGraf /
ItuString+
-paneelit
Metallivanne
Eriste –
kierrätetty polyesteri
Eriste - lasivilla

Kierrätystapa
Puun keräys
Pahvin kierrätys

EWC-koodi
17 02 01
15 01 03
15 01 01

Muovin kierrätys

17 02 03

Muovin kierrätys
Muovin kierrätys

15 01 03
15 01 03

Metallin kierrätys
Metallin kierrätys

17 04 01
17 04 05
17 04 07

Metallin kierrätys
Muovin kierrätys

17 04 05
17 02 03

Loppujäte tai
puhallusvilla

10 11 03
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