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Tootekirjeldus

Tootekirjeldus
Cembriti kiudtsement on kaasaegne ehitus
materjal, mis on valmistatud looduslikest ja
keskkonnasõbralikest toorainetest. Tehnoloogia
väljatöötajaks on Cembrit, enam kui 80-aastase
kiudtsemenditootmise kogemusega ettevõte.
Meie laialdased kogemused tagavad kaua kestva
toote, milles saavad kokku kõik kiudtsemendi
eelised.
Kvaliteet:
Cembriti tootespetsifikatsioonid ja
-klassifikatsioonid vastavad EN 12467:2004 ning
13501-1:2002 nõuetele.

Cembrit fassadiplaatide tootevalikut saab
kasutada kõigis loomuliku ventilatsiooniga
kergetes fassaadikonstruktsioonides. Tänu
omadustele nagu mittesüttivus, heli- ja
ilmastikukindlus ning kõrge löögitugevus
kujutavad Cembriti kiudtsementplaadid endast
ideaalset fassaadimaterjali.
Kiudtsementplaatide valmistamiseks kasutatakse
portlandtsemendi, mineraalsete täiteainete,
tselluloosi ja plastkiudude segu.

Fassaaditooted:
• on valmistatud kooskõlas
kvaliteedijuhtimissüsteemiga ISO 9001:2008 ja
keskkonnajuhtimissüsteemiga ISO 14001:2004;
• omavad toote keskkonnadeklaratsiooni
EPD-CEM-2012111-E kooskõlas ISO 14025;
• vastavad ehitustoodete määruse (EL)
nr. 305/2011 sätetele;
• vastavad CE toimivusdeklaratsiooni nõuetele.
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Ventileeritav fassaad, põhimõte

1
2
4
5
6
7
21

Kandevsein
Soojustus
EPDM tihend (kasutamine vastavalt aluskarkassile)
Õhuvahe, min. 25 mm
Alumiiniumist aluskarkass
Neet 4,0 x 20 K14 või kruvi
Fassaadiplaat

Pinna välimus ja värvid
Plaatide looduslikust koostisest tulenevalt
võib selle välimus plaadi piires ja plaatide
võrdluses varieeruda. Palume võtta arvesse
asjaolu, et sellega ei kaasne mingit halba
mõju plaatide vastupidavusele. Erinevuste
minimeerimiseks soovitame katta kogu
fassaad samast partiist plaatidega, sest
võimalikud on väiksed erinevused partiide
lõikes.

läbiviidud 3000-tunnise QUV-katse järel
vastab suurema osa värvide püsivus
järgule 4-5, mis inimkeeli tähendab seda, et
muutused on vaevumärgatavad.

Ajapikku võivad värvitoonid ultraviolett
kiirguse ja muude keskkonnategurite mõjul
muutuda. Samas on Cembriti plaatidele
üldiselt omane väga hea värvi ja läike
püsivus. Kooskõlas Euroopa standardiga
EN 20105 „Värvipüsivuskatsed. Osa A02:
Hall skaala värvuse muutumise hindamiseks“

• Aknaelemendid

Hinne

Eelistatud rakendusvaldkondadeks on:
• Loomuliku ventilatsiooniga fassaadid
• Pööningud
• Voodrilauad
• Räästad ja katuseääred

Loomuliku ventilatsiooniga fassaadid
Loomuliku ventilatsiooniga fassaad
on füüsiline konstruktsioon, mis aitab
ühtlustada temperatuurikõikumisi
seinas kogu aasta jooksul. Suvisel ajal
päikesevalgus peegeldub, talvisel ajal
vähendab kuiv soojustus soojakadusid.
Samal ajal võimaldab konstruktsioon
sisekondensaadil välja tuulduda.
Plaate saab paigaldada lahtiste
horisontaalvuukidega, vuugiprofiilidega
või voodrilaudisena.

• Rõdud
• Monteeritavad fassaadielemendid

Aluskonstruktsioon ankurdatakse alusseina
külge ja kannab fassaadiplaatide koormuse
põhikonstruktsioonile üle.

Muutuse kirjeldus
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Muutus puudub

4

Värvisügavuse tühine muutus. Vaevumärgatav

3

Värvisügavuse kadu. Nähtav

2

Suurenev muutus

1

Ulatuslik muutus
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Mõõtmed

1250 mm

1192 mm

Paksus:
8 mm

Paksus:
8 mm

1192 mm

2500 mm

2500 mm

3050 mm

3050 mm

1250 mm

Paksus:
8 mm

Paksus:
8 mm

Lõikeservade töötlus
Kui plaate tükeldatakse objektil, tuleb
lõikeservad liivapaberiga faasida. Lihvimise
järel töödelge objektil lõigatud servasid
tootega Cembrit Universal Edge Sealer.
Servade töötlemine ei ole vajalik Cembrit
Patina toote korral. Vt. juhised lk. 35.
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Tehnilised andmed
Mõõtühik

Cover,
Solid,
Transparent

Patina

Laius

mm

1192

1192

Pikkus

mm

2500 / 3040

2500 / 3050

Paksus

mm

8,0

8,0

Tihedus, kuiv

Kg/m3

≥1550

≥1500

Kaal

Kg/m2

~15,7

~13,6

GPa

13

16

MPa

18

28

Omadus
Mõõtmed

Füüsikalised omadused

Mehhaanilised omadused
Painde elastsusmoodul
E-moodul, kuiv, kiududega paralleelselt
Paindetugevus
Märg, kiududega paralleelselt
Termilised omadused
Soojusjuhtivus
Soojuspaisumise koefitsient
Temperatuuri taluvus
Külmakindlus

W/m °C

0,5

0,4

mm/m °C

0,01

0,01

°C

Maks. 80

Maks. 150

Tsüklit

>100

>100

mm/m

1,5

1,5

±10%

±0,5 mm

Hügrotermilised omadused
Niiskuspaisumine (50-90% suhteline õhuniiskus)
Tolerantsid (vastavalt EN 12467)
Paksus
Pikkus

mm

±3

±2

Laius

mm

±2

±1

Kategooria. Klass

EN 12467

NT A4 I

NT A4 I

Tulekindluse klass

EN 13501

A2-s1, d0

A2-s1, d0

Muud omadused
Pinna pH
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Cembrit vastab ehitustoodete määruse (EL) nr. 305/2011 asjaomastele sätetele
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Tarvikud

Fassaadiplaatide kinnitamiseks
kasutatavad Cembriti kruvid on
maksimaalse korrosioonikindluse huvides
valmistatud roostevabast terasest.
Puidukruvisid 4,9x38mm kasutatakse
puidust aluskonstruktsioonide korral.
Kruvidel on puurots ja lõiketiivad, mis
tagab kiire ja kindla kinnituse ning
suure väljatõmbekindluse. Plaatide
eelaugustamine ei ole kohustuslik.
Lisaks on kruvi otsale kinnitatud tihend,
mis hoiab kruvi tsentris ja tõkestab vee
sissepääsu kruviauku.

Alumiiniumist aluskonstruktsioonide
korral kasutatakse kõige sagedamini
neete. Cembriti neetidel 4,0 x 20 K14
on alumiiniumist varb ja roostevabast
terasest torn. Neetkinnituse korral
kasutatakse fikseeritud kinnituskohtades
hülssi plaadi liikumise ärahoidmiseks.
Plaatide vaba liikumise
võimaldamiseks liikuvates
kinnituspunktides tuleb
kasutada Stand-Off
distantspead, mis jätab
paigaldatud neetide pea
ja plaadi vahele väikese
lõtku. Avade õiget puurimist võimaldab
tsentreerimisvahend.

Kõik kruvid ja needid tarnitakse nende
loomulikus värvitoonis või fassaadi
plaatidega samades toonides pulber
värvituna, kaasas on ka kasutusvalmis
kruvikeeraja otsik.
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Alumiiniumist liistuprofiilid sise- ja välisnurka
de või vuukide jaoks on saadaval tellimisel.

Terasest aluskonstruktsioonide korral
soovitame plaatide kinnitamiseks kasutada
roostevabast terasest neete 4,8x20mm K14.

Alternatiivina neetidele võib kasutada
ka Cembriti roostevabast terasest
isekeermestavaid puurkruvisid 4,8x29 #1
puurimisvõimekusega 0,5-1,5 mm.

Spetsiaalne puur nagu TCT Drill (7-8-9 mm)
tootjalt Irwin Tools aukude ettepuurimiseks
fassaadiplaatidesse.

Olenevalt aluskarkassist tuleb Cembriti
plaatide all teatud juhtudel kasutada
Cembriti EPDM kummist tihendeid
(laiused 90 mm ja 30 mm).

Plaatide ülalmainitud vaba liikumise
tagamiseks on ülimalt tähtis, et puurauk
alumiiniumist aluskonstruktsioonis
ja puurauk Cembriti plaadis oleksid
kontsentrilised. Selle tagamiseks kasutage
abivahendit.

4,1 mm HSS puur, neetidele alumiinium
karkassi korral (needid 4,0 x 20 K14).
4,9 mm HSS puur, neetidele teraskarkassi
korral (needid 4,8 x 19 K14).

Cembriti plaate saab paigaldada ka
hööveldatud ja immutatud puidust või
alumiiniumist aluskonstruktsioonide külge
liimimise teel.
NB! Sellise paigalduslahenduse korral
järgige liimitarnija soovitusi. Lisateabe
saamiseks võtke ühendust Cembriti
kohaliku esindusega.
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Aluskonstruktsioonid ja toed
Peamised aluskonstruktsioonid

Puidust aluskonstruktsioon

Metallist aluskonstruktsioon
Alumiiniumist aluskonstruktsioon

Kombineeritud
aluskonstruktsioon

Terasest aluskonstruktsioon

Tähelepanu! Cembriti toodete paigaldamisel tuleks alati järgida ventileeritava fassaadi põhimõtteid, jättes
fassaadiplaatide ja tagaseina (soojustusmaterjali) vahele vähemalt 25 mm tuulutusvahe. Samas võivad
kohalikud õigusaktid teatud erijuhtudel (näiteks kõrghoonete korral) nõuda suurema tuulutusvahe jätmist.
Tuulutusvahe sisse- ja väljalaskeavade ristlõige peab olema vähemalt 200 cm2/m.
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Puitkarkass. Kinnitamine kruvidega.

Paigalduse kirjeldus
Plaatide vertikaalne paigaldus

Kruvikinnitus puidust aluskonstruktsioonile, vertikaalne aluskarkass
Maksimaalsed mõõtmed 8 x 1250 x 2500/3050 mm
Plaatidesse puuritavad augud: Ø8
Maksimaalne Maksimaalne
Kaugus plaadi Kaugus plaadi
aluskarkassi
kinnitus
servast
nurgast
samm
punktide samm

Plaatide horisontaalne paigaldus

Kruvikinnitus puidust aluskonstruktsioonile, vertikaalne aluskarkass
Maksimaalsed mõõtmed 8 x 1250 x 2500/3050 mm
Plaatidesse puuritavad augud: Ø8
Maksimaalne Maksimaalne
Kaugus plaadi Kaugus plaadi
aluskarkassi
kinnitus
servast
nurgast
samm
punktide samm

k mm

h, g mm

a mm

c mm

k mm

h, g mm

a mm

c mm

400-600**

350-600**

25-150

100-150*

400-600**

350-600**

25-150

100-150*

*Ülekate, nt. akende või vundamendi korral: maks. 200 mm
**Olenevalt tuulekoormustest
Lisateabe saamiseks pöörduge Cembriti kohaliku esinduse poole

*Ülekate, nt. akende või vundamendi korral: maks. 200 mm
**Olenevalt tuulekoormustest
Lisateabe saamiseks pöörduge Cembriti kohaliku esinduse poole

Joonis, vertikaalne paigaldus

Joonis, horisontaalne paigaldus

Paigaldaja vastutab tasase ja tugeva aluskonstruktsiooni
valmistamise eest, mis talub antud fassaadile mõjuvaid koormusi,
ning juhendis kirjeldatud kinnituskaugustest kinnipidamise eest.

Fassaadiplaadid paigaldatakse tavaliselt vertikaalasendis ning
vertikaalsetele aluskarkassidele. Samas on võimalik plaatide
paigaldamine ka horisontaalselt. Kinnitamise osas kehtivad täpselt
samad juhised, s.t. kaugused servadest, nurkadest jms. järgivad
aluskonstruktsiooni.
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Puitkarkass. Kinnitamine kruvidega.
Kruvikinnitus puidule, joonised

Horisontaalne ristlõige, plaatide vertikaalvuuk
1
2
4
5
6
8
9
21
a
b

Kandevsein
Soojustus
Tuuletõke
Õhuvahe, min. 25 mm
Puitroov, min 25 x 100 mm
EPDM tihend, 90 mm
(kohustuslik)
Fassaadikruvi 4,9 x 38 mm
Fassaadiplaat
Kaugus servast, 25-150 mm
Vuugi laius, 8 mm

Horisontaalne ristlõige, plaatide kesktugi
1
2
4
5
6
7
9
21

Kandevsein
Soojustus
Tuuletõke
Õhuvahe, min. 25 mm
Puitroov, min 25 x 50 mm
EPDM tihend, 30 mm
(kohustuslik)
Fassaadikruvi 4,9 x 38 mm
Fassaadiplaat
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Puitkarkass. Kinnitamine kruvidega.
Horisontaalne ristlõige, välisnurk
1
2
4
5
6
8
9
21
a
b

Kandevsein
Soojustus
Tuuletõke
Õhuvahe, min. 25 mm
Puitroov, min 25 x 100 mm
EPDM tihend, 90 mm (kohustuslik)
Fassaadikruvi 4,9 x 38 mm
Fassaadiplaat
Kaugus servast, 25-150 mm
Vuugi laius, 8 mm

Horisontaalne ristlõige, sisenurk
1
2
4
5
6
8
9
21
a
b

Kandevsein
Soojustus
Tuuletõke
Õhuvahe, min. 25 mm
Puitroov, min 25 x 100 mm
EPDM tihend, 90 mm (kohustuslik)
Fassaadikruvi 4,9 x 38 mm
Fassaadiplaat
Kaugus servast, 25-150 mm
Vuugi laius, 8 mm
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Horisontaalne ristlõige, aknapale

(Ilma tuulutuseta aknapale maks. laius 200 mm)
1
2
4
5
6
8
9
21
22
a
b

Kandevsein
Soojustus
Tuuletõke
Õhuvahe, min. 25 mm
Puitroov, min 25 x 100 mm
EPDM tihend, 90 mm (kohustuslik)
Fassaadikruvi 4,9 x 38 mm
Fassaadiplaat
Aken
Kaugus servast, 25-150 mm
Vuugi laius, 8 mm
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Puitkarkass. Kinnitamine kruvidega.
Vertikaalne ristlõige, plaatide horisontaalvuuk
1
2
4
5
8
9
21
b
c

Kandevsein
Soojustus
Tuuletõke
Õhuvahe, min. 25 mm
EPDM tihend, 90 mm (kohustuslik)
Fassaadikruvi 4,9 x 38 mm
Fassaadiplaat
Vuugi laius, 8 mm
Kaugus nurgast, min. 100 mm

Vertikaalne ristlõige, vundamendisõlm
1
2
4
5
8
9
18
21
23
c
d
f

Kandevsein
Soojustus
Tuuletõke
Õhuvahe, min. 25 mm
EPDM tihend, 90 mm (kohustuslik)
Fassaadikruvi 4,9 x 38 mm
Vundament
Fassaadiplaat
Putukavõrk
Kaugus nurgast, 100-150 mm
Tuulutusvahe sisselaskeava, min. 200 cm2/m
Ülekate, u. 30 mm
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Puitkarkass. Kinnitamine kruvidega.
Vertikaalne ristlõige, räästasõlm
1
2
4
5
8
9
21
c
d
f

Kandevsein
Soojustus
Tuuletõke
Õhuvahe, min. 25 mm
EPDM tihend, 90 mm (kohustuslik)
Fassaadikruvi 4,9 x 38 mm
Fassaadiplaat
Kaugus nurgast, 100-150 mm
Tuulutusvahe väljalaskeava, min. 200 cm2/m
Ülekate, u. 30 mm

Vertikaalne ristlõige, akna veeplekk
1
2
4
5
8
9
20
21
22
c
d
f

Kandevsein
Soojustus
Tuuletõke
Õhuvahe, min. 25 mm
EPDM tihend, 90 mm (kohustuslik)
Fassaadikruvi 4,9 x 38 mm
Veeplekk
Fassaadiplaat
Aken
Kaugus nurgast, 100-150 mm
Tuulutusvahe väljalaskeava, min. 200 cm2/m
Ülekate, u. 30 mm
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Puitkarkass. Kinnitamine kruvidega.
Vertikaalne ristlõige, akna ülemine pale

(Ilma tuulutuseta aknapale maks. laius 200 mm)
1
2
4
5
7
9
21
22
23
c
d
f

Kandevsein
Soojustus
Tuuletõke
Õhuvahe, min. 25 mm
EPDM tihend, 90 mm (kohustuslik)
Fassaadikruvi 4,9 x 38 mm
Fassaadiplaat
Aken
Putukavõrk
Kaugus nurgast, 100-150 mm
Tuulutusvahe sisselaskeava, min. 200 cm2/m
Ülekate, u. 30 mm

Sisenurk

Välisnurk

Lagi
Fassaadiplaate võib paigaldada ka alusvooderdise või laekattena. Paigalduspõhimõtted on samad kui vertikaalse paigalduse korral.
Kruvide kaugus plaadi servast min. 25 mm ja plaadi nurgast min. 100 mm. Maksimaalsed aluskarkassi- ja kruvide kinnitussammud on 400 mm.

100 mm
25 mm

400 mm
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Alumiiniumkarkass. Kinnitamine neetidega.
Eestvaade

Lagi

100 mm
30 mm

400 mm

Õige ja ohutu alumiiniumist aluskonstruktsiooni saamiseks tuleks pidada nõu karkassisüsteemi tarnijaga. Samas tuleks fassaadiplaatide
funktsionaalsust arvesse võttes juhinduda paarist reeglist:
• Alumiiniumprofiilide pikkus on maksimaalselt 3000 mm (üks korrus).
• Alumiiniumprofiilid tuleb kinnitada ühe fikseeritud kinnituspunktiga keskel või ülemises otsas, kõik muud kinnituspunktid peavad olema libisevad.
• Kõik alumiiniumprofiilide vuugid tuleb joondada nõnda, et fassaadiplaatide vuugid saaksid neid järgida. Plaat ei tohi mingil juhul ulatuda
üle alumiiniumprofiili vuugi ja olla kinnitatud kahe eraldi alumiiniumprofiili külge.
• Fassaadiplaadid peavad olema fikseeritud ühe fikseeritud punktiga plaadi keskel. Kõik muud kinnituskohad on libisevad punktid. Kahe
keskmise tugiprofiili korral on lubatud kaks fikseerimispunkti samal horisontaalsel tasandil.
• Fassaadi iga 12 m kohta tuleb paigaldada topeltkarkass paisumisvuugi loomiseks.
• Tähelepanu! Neetidega paigaldamisel alustage fikseeritud punktidest, millele järgnevad libisevad punktid ülevalpool ja lõpuks libisevad
punktid allpool.

Paigalduse kirjeldus

Plaatide vertikaalne paigaldus
Neetkinnitus alumiiniumist aluskarkassile, vertikaalne aluskonstruktsioon
Maksimaalsed mõõtmed 8 x 1250 x 2500/3050 mm
Plaatidesse puuritavad augud: Ø9
Maksimaalne Maksimaalne Kaugus
Kaugus
aluskarkassi kinnitus
plaadi
plaadi
punktide
samm
servast
nurgast
samm
k mm

h, g mm

400-600** 400-600**

a mm

c mm

30-150

100-150*

*Ülekate, nt. akende või vundamendi korral, maks. 200 mm
**Olenevalt tuulekoormusest.
Lisateabe saamiseks pöörduge Cembriti kohaliku esinduse poole

Fikseeritud punkt
Libisev punkt
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Alumiiniumkarkass. Kinnitamine neetidega.
Horisontaalne paigaldus
Fassaadiplaate on võimalik paigaldada vertikaalsetele aluskarkassidele ka horisontaalasendis. Metallist aluskonstruktsiooni korral on
kinnituspunktide kaugus plaatide servast a ≥40 mm ja nurgast c ≥100 mm.
Fikseeritud punkt
Libisev punkt

Plaatide horisontaalne paigaldus

Neetkinnitus alumiiniumist aluskarkassile, vertikaalne aluskonstruktsioon
Maksimaalsed mõõtmed 8 x 1250 x 2500/3050 mm
Plaatidesse puuritavad augud: Ø9
Maksimaalne Maksimaalne
Kaugus plaadi Kaugus plaadi
kinnitus
aluskarkassi
servast
nurgast
punktide samm
samm
k mm

h, g mm

a mm

c mm

400-600**

400-600**

40-150

100-150*

*Ülekate, nt. akende või vundamendi korral, maks. 200 mm
**Olenevalt tuulekoormusest.
Lisateabe saamiseks pöörduge Cembriti kohaliku esinduse poole
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Alumiiniumkarkass. Kinnitamine neetidega.
Horisontaalne ristlõige, plaatide vertikaalvuuk
1
3
5
8
11
16
21
a
b

Kandevsein
Soojustus
Õhuvahe, min. 25 mm
EPDM tihend, 90 mm
(vajadusel)
Neet 4,0 x 20 K14
Alumiiniumist
aluskonstruktsioon
Fassaadiplaat
Kaugus servast, min. 30/40 mm
Vuugi laius, 8 mm

Horisontaalne ristlõige, plaatide kesktugi
1
3
5
7
11
16
21

Kandevsein
Soojustus
Õhuvahe, min. 25 mm
EPDM tihend, 30 mm
(vajadusel)
Neet 4,0 x 20 K14
Alumiiniumist
aluskonstruktsioon
Fassaadiplaat
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Alumiiniumkarkass. Kinnitamine neetidega.
Horisontaalne ristlõige, välisnurk
1
3
5
7
8
11
16
17
21
a
b
e

Kandevsein
Soojustus
Õhuvahe, min. 25 mm
EPDM tihend, 30 mm (vajadusel)
EPDM tihend, 90 mm (vajadusel)
Neet 4,0 x 20 K14
Alumiiniumist aluskonstruktsioon
Alumiiniumist nurkprofiil 60 x 60 x 2 mm
Fassaadiplaat
Kaugus servast, min. 30/40 mm
Vuugi laius, 8 mm
Kaugus seinakinnituseni: maks. 200 mm

Horisontaalne ristlõige, sisenurk
1
3
5
7
8
11
16
17
21
a
b

Kandevsein
Soojustus
Õhuvahe, min. 25 mm
EPDM tihend, 30 mm (vajadusel)
EPDM tihend, 90 mm (vajadusel)
Neet 4,0 x 20 K14
Alumiiniumist aluskonstruktsioon
Alumiiniumist nurkprofiil 60 x 60 x 2 mm
Fassaadiplaat
Kaugus servast, min. 30/40 mm
Vuugi laius, 8 mm
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Alumiiniumkarkass. Kinnitamine neetidega.
Horisontaalne ristlõige, aknapale

(Ilma tuulutuseta aknapale maks. laius 200 mm)
1
3
5
7
8
11
16
17
21
22
a
b

Kandevsein
Soojustus
Õhuvahe, min. 25 mm
EPDM tihend, 30 mm (vajadusel)
EPDM tihend, 90 mm (vajadusel)
Neet 4,0 x 20 K14
Alumiiniumist aluskonstruktsioon
Alumiiniumist nurkprofiil 60 x 60 x 2 mm
Fassaadiplaat
Aken
Kaugus servast, min. 30/40 mm
Vuugi laius, 8 mm

Vertikaalne ristlõige, plaatide horisontaalvuuk
1
3
5
8
11
15
16
21
b
c

Kandevsein
Soojustus
Õhuvahe, min. 25 mm
EPDM tihend, 90 mm (vajadusel)
Neet 4,0 x 20 K14
Alumiiniumprofiil
Alumiiniumist aluskonstruktsioon
Fassaadiplaat
Vuugi laius, 8 mm
Kaugust nurgast, min. 100 mm

NB! Plaate on keelatud kinnitada kahe eraldi
aluskarkassi külge!
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Alumiiniumkarkass. Kinnitamine neetidega.
Vertikaalne ristlõige, vundamendisõlm
1
3
5
8
11
15
16
18
21
23
c
d
f

Kandevsein
Soojustus
Õhuvahe, min. 25 mm
EPDM tihend, 90 mm (vajadusel)
Neet 4,0 x 20 K14
Alumiiniumprofiil
Alumiiniumist aluskonstruktsioon
Vundament
Fassaadiplaat
Putukavõrk
Kaugust nurgast, 100-150 mm
Tuulutusvahe sisselaskeava, min. 200 cm2/m
Ülekate, u. 30 mm

Vertikaalne ristlõige, räästasõlm
1
3
5
8
11
15
16
21
c
d
f

Kandevsein
Soojustus
Õhuvahe, min. 25 mm
EPDM tihend, 90 mm (vajadusel)
Neet 4,0 x 20 K14
Alumiiniumprofiil
Alumiiniumist aluskonstruktsioon
Fassaadiplaat
Kaugus nurgast, 100-150 mm
Tuulutusvahe väljalaskeava, min. 200 cm2/m
Ülekate, u. 30 mm
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Alumiiniumkarkass. Kinnitamine neetidega.
Vertikaalne ristlõige, akna veeplekk
1
3
5
8
11
15
16
20
21
22
c
d
f

Kandevsein
Soojustus
Õhuvahe, min. 25 mm
EPDM tihend, 90 mm (vajadusel)
Neet 4,0 x 20 K14
Alumiiniumprofiil
Alumiiniumist aluskonstruktsioon
Veeplekk
Fassaadiplaat
Aken
Kaugus nurgast, 100-150 mm
Tuulutusvahe väljalaskeava, min. 200 cm2/m
Ülekate, u. 30 mm

Vertikaalne ristlõige, akna ülemine pale

(Ilma tuulutuseta aknapale maks. laius 200 mm)
1
3
5
8
11
15
16
21
22
23
c
d
f

Kandevsein
Soojustus
Õhuvahe, min. 25 mm
EPDM tihend, 90 mm (vajadusel)
Neet 4,0 x 20 K14
Alumiiniumprofiil
Alumiiniumist aluskonstruktsioon
Fassaadiplaat
Aken
Putukavõrk
Kaugus nurgast, 100-150 mm
Tuulutusvahe sisselaskeava, min. 200 cm2/m
Ülekate, u. 30 mm
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Teraskarkass. Kinnitamine neetide või kruvidega.
Õige ja ohutu terasest aluskonstruktsiooni saamiseks tuleks pidada nõu karkassisüsteemi tarnijaga. Samas tuleks fassaadiplaatide
funktsionaalsust arvesse võttes juhinduda paarist reeglist:
• Terasprofiilide pikkus on maksimaalselt 3000 mm (üks korrus).
• Kõik terasprofiilide vuugid tuleb joondada nõnda, et fassaadiplaatide vuugid saaksid neid järgida. Plaat ei tohi mingil juhul ulatuda üle
terasprofiili vuugi ja olla kinnitatud kahe eraldi terasprofiili külge.
• Fassaadiplaadid peavad olema fikseeritud ühe fikseeritud punktiga plaadi keskel. Kõik muud kinnituskohad on libisevad punktid. Kahe
keskmise tugiprofiili korral on lubatud kaks fikseerimispunkti samal horisontaalsel tasandil.
• Fassaadi iga 12 m kohta tuleb paigaldada topeltkarkass paisumisvuugi loomiseks.
• Tähelepanu! Neetidega paigaldamisel alustage fikseeritud punktidest, millele järgnevad libisevad punktid ülevalpool ja lõpuks libisevad
punktid allpool.
(Alltoodud illustratsioonid kujutavad paigaldust kruvide abil – neetkinnituse korral on need sarnased)

Lagi

100 mm
30 mm

400 mm

Paigalduse kirjeldus

Plaatide vertikaalne paigaldus

Kruvi- ja neetkinnitus terasest aluskonstruktsioonile, vertikaalne aluskarkass
Maksimaalsed mõõtmed 8 x 1250 x 2500/3050 mm
Plaatidesse puuritavad augud: Ø8 (kruvid), Ø9 (needid)
Maksimaalne Maksimaalne
kinnitus
aluskarkassi
Kaugus servast Kaugus nurgast
punktide samm
samm
k mm

h, g mm

a mm

c mm

400-600**

400-600**

30-150

100-150*

*Ülekate, nt. akende või vundamendi korral, maks. 200 mm
**Olenevalt tuulekoormusest.
Lisateabe saamiseks pöörduge Cembriti kohaliku esinduse poole

Fikseeritud punkt
Libisev punkt
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Teraskarkass. Kinnitamine neetide või kruvidega.
Horisontaalne paigaldus
Fassaadiplaate on võimalik paigaldada vertikaalsetele aluskarkassidele ka horisontaalasendis. Metallist aluskonstruktsiooni korral on
kinnituspunktide kaugus plaatide servast a ≥40 mm ja nurgast c ≥100 mm.
Fikseeritud punkt
Libisev punkt

Plaatide horisontaalne paigaldus

Kruvi- ja neetkinnitus terasest aluskonstruktsioonile, vertikaalne aluskarkass
Maksimaalsed mõõtmed 8 x 1250 x 2500/3050 mm
Plaatidesse puuritavad augud: Ø8 (kruvid), Ø9 (needid)
Maksimaalne Maksimaalne
kinnitus
aluskarkassi
Kaugus servast Kaugus nurgast
punktide samm
samm
k mm

h, g mm

a mm

c mm

400-600**

400-600**

40-150

100-150*

*Ülekate, nt. akende või vundamendi korral, maks. 200 mm
**Olenevalt tuulekoormusest.
Lisateabe saamiseks pöörduge Cembriti kohaliku esinduse poole
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Teraskarkass. Kinnitamine neetide või kruvidega.
Horisontaalne ristlõige, plaatide vertikaalvuuk
1
3
5
8
9
21
24
a
b

Kandevsein
Soojustus
Õhuvahe, min. 25 mm
EPDM tihend, 90 mm (vajadusel)
Fassaadikruvi 4,8 x 29 või neet
Fassaadiplaat
Terasprofiil
Kaugus servast, min. 30/40 mm
Vuugi laius, 8 mm

Horisontaalne ristlõige, plaatide kesktugi
1
3
5
8
9
21
24

Kandevsein
Soojustus
Õhuvahe, min. 25 mm
EPDM tihend, 30 mm (vajadusel)
Fassaadikruvi 4,8 x 29 või neet
Fassaadiplaat
Terasprofiil
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Teraskarkass. Kinnitamine neetide või kruvidega.

Horisontaalne ristlõige, välisnurk
1
3
5
7
8
9
21
24
a
b

Kandevsein
Soojustus
Õhuvahe, min. 25 mm
EPDM tihend, 30 mm (vajadusel)
EPDM tihend, 90 mm (vajadusel)
Fassaadikruvi 4,8 x 29 või neet
Fassaadiplaat
Terasprofiil
Kaugus servast, min. 30/40 mm
Vuugi laius, 8 mm

Horisontaalne ristlõige, sisenurk
1
3
5
7
8
9
21
24
a
b

Kandevsein
Soojustus
Õhuvahe, min. 25 mm
EPDM tihend, 30 mm (vajadusel)
EPDM tihend, 90 mm (vajadusel)
Fassaadikruvi 4,8 x 29 või neet
Fassaadiplaat
Terasprofiil
Kaugus servast, min. 30/40 mm
Vuugi laius, 8 mm
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Teraskarkass. Kinnitamine neetide või kruvidega.
Horisontaalne ristlõige, aknapale

(Ilma tuulutuseta aknapale maks. laius 200 mm)
1
3
5
8
9
21
22
24
a
b

Kandevsein
Soojustus
Õhuvahe, min. 25 mm
EPDM tihend, 90 mm (vajadusel)
Fassaadikruvi 4,8 x 29 või neet
Fassaadiplaat
Aken
Terasprofiil
Kaugus servast, min. 30/40 mm
Vuugi laius, 8 mm

Vertikaalne ristlõige, plaatide horisontaalvuuk
1
3
5
8
9
21
24
b
c

Kandevsein
Soojustus
Õhuvahe, min. 25 mm
EPDM tihend, 90 mm (vajadusel)
Fassaadikruvi 4,8 x 29 või neet
Fassaadiplaat
Terasprofiil
Vuugi laius, 8 mm
Kaugus nurgast, min. 100 mm
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Teraskarkass. Kinnitamine neetide või kruvidega.
Vertikaalne ristlõige, vundamendisõlm
1
3
5
8
9
18
21
23
24
c
d
f

Kandevsein
Soojustus
Õhuvahe, min. 25 mm
EPDM tihend, 90 mm (vajadusel)
Fassaadikruvi 4,8 x 29 või neet
Vundament
Fassaadiplaat
Putukavõrk
Terasprofiil
Kaugus nurgast, 100-150 mm
Tuulutusvahe sisselaskeava, min. 200 cm2/m
Ülekate, u. 30 mm

Vertikaalne ristlõige, katuse serv
1
3
5
8
9
19
21
24
c
d
f

Kandevsein
Soojustus
Õhuvahe, min. 25 mm
EPDM tihend, 90 mm (vajadusel)
Fassaadikruvi 4,8 x 29 või neet
Räästas
Fassaadiplaat
Terasprofiil
Kaugus nurgast, 100-150 mm
Tuulutusvahe väljalaskeava, min. 200 cm2/m
Ülekate, u. 30 mm
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Teraskarkass. Kinnitamine neetide või kruvidega.
Vertikaalne ristlõige, akna veeplekk
1
3
5
8
9
20
21
22
24
c
d
f

Kandevsein
Soojustus
Õhuvahe, min. 25 mm
EPDM tihend, 90 mm (vajadusel)
Fassaadikruvi 4,8 x 29 või neet
Veeplekk
Fassaadiplaat
Aken
Terasprofiil
Kaugus nurgast, 100-150 mm
Tuulutusvahe väljalaskeava, min. 200 cm2/m
Ülekate, u. 30 mm

Vertikaalne ristlõige, akna ülemine pale

(Ilma tuulutuseta aknapale maks. laius 200 mm)
1
3
5
8
9
21
22
23
24
c
d
f

Kandevsein
Soojustus
Õhuvahe, min. 25 mm
EPDM tihend, 90 mm (vajadusel)
Fassaadikruvi 4,8 x 29 või neet
Fassaadiplaat
Aken
Putukavõrk
Terasprofiil
Kaugus nurgast, 100-150 mm
Tuulutusvahe sisselaskeava, min. 200 cm2/m
Ülekate, u. 30 mm
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Voodrilauad
Voodrilaudu kasutatakse laialdaselt ärklite, räästaste, viilude, autovarjualuste jms. viimistlemisel.
Neid saab kinnitada nii vertikaalsetele kui ka horisontaalsetele aluskonstruktsioonidele. Võimalikud
on nii nähtava- kui ka peidetud kinnitusega paigaldusvariandid. Voodrilaudu saab objektil mõõtu
lõigata või tellida Cembritilt mõõtulõigatud kujul.
NB! Alltoodud tabel käsitleb voodrilaudu laiusega kuni 300 mm ja ühepoolse kinnitusega. Laiemad
lauad tuleks kinnitada kahepoolse kinnitusega, vastavalt kinnituse kirjeldusele tabelis lk. 8.
Antud paigaldusmeetodi korral on laudade pikkus piiratud maks. 2500 mm juures.

Paigaldamise kirjeldus vertikaalse aluskonstruktsiooni korral
Plaadi paksus
mm

8

Maksimaalne
aluskarkassi samm

Minimaalsed kaugused servadest

Plaati puuritavad augud

k mm

a mm

m mm

Kruvid puidul ja
terasel

Needid
alumiiniumil ja
terasel

400

25 puidul
30 alumiiniumil ja
terasel

40

Ø8 puidul
Ø8 terasel

Ø9

Eestvaade

Vertikaalne aluskonstruktsioon – nähtav kinnitus

Vertikaalne aluskonstruktsioon – nähtamatu, peidetud kinnitus
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Voodrilauad
Horisontaalne ristlõige, plaatide vertikaalvuuk
1
2
4
5
6
8
9
21
a
b

Kandevsein
Soojustus
Tuuletõke
Õhuvahe, min. 25 mm
Puitroov, min. 25 x 100 mm,
hööveldatud
EPDM tihend, 90 mm (vajadusel)
Fassaadikruvi
Fassaadiplaat
Kaugus servast, min. 25/30 mm
Vuugi laius, 8 mm

Vertikaalne ristlõige, nähtamatu, peidetud kinnitus
1
2
4
5
8
9
21
m

Kandevsein
Soojustus
Tuuletõke
Õhuvahe, min. 25 mm
EPDM tihend, 90 mm (vajadusel)
Fassaadikruvi
Fassaadiplaat
Kaugus servast, min. 40 mm
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Voodrilauad
Vertikaalne ristlõige, nähtav kinnitus
1
2
4
5
8
9
21
m

Kandevsein
Soojustus
Tuuletõke
Õhuvahe, min. 25 mm
EPDM tihend, 90 mm (vajadusel)
Fassaadikruvi
Fassaadiplaat
Kaugus servast, min. 40 mm

Üks kahel (topeltlaudis)
Kinnituse kirjeldus vertikaalse aluskonstruktsiooni korral
Paksus,
mm

Maksimaalne Maks. kinnitus Maks. kinnitus
punktide
punktide
aluskarkassi
samm,
samm,
samm
<8 korrust
>8 korrust

8

Minimaalsed kaugused servadest

Plaati puuritavad augud

k mm

b mm

b mm

a mm

m mm

c mm

Kruvid
puidul

Needid
alumiiniumil
ja terasel

Kruvid
terasel

400

400

300

25

40

100

Ø8

Ø9

Ø8

Eestvaade

Üks kahel (topeltlaudis)
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Voodrilauad
Horisontaalne ristlõige, topeltlaudis
1
2
4
5
6
7
9
21
a
m

Kandevsein
Soojustus
Tuuletõke
Õhuvahe, min. 25 mm
Puitroov, min. 25 x 50 mm,
hööveldatud
EPDM tihend, 30 mm (vajadusel)
Fassaadikruvi
Fassaadiplaat
Kaugus servast, min. 25 mm
Kaugus servast, min. 40 mm

Vertikaalne ristlõige, topeltlaudis
1
2
4
5
7
9
21
b
c

Kandevsein
Soojustus
Tuuletõke
Õhuvahe, min. 25 mm
EPDM tihend, 30 mm (vajadusel)
Fassaadikruvi
Fassaadiplaat
Vuugi laius, 8 mm
Kaugus nurgast: min. 100 mm
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Ladustamine, käsitsemine ja
töötlemine
Ladustamine ja käsitsemine

Cembriti tooted tarnitakse alustele pakitult ja kaitsekilega kaetult.
Kui kaitsekile on terve, pakub see transpordi käigus korralikku
kaitset ilmastikutingimuste eest.
Transport ja ladustamine
Cembriti plaate tuleks eelistatult säilitada kuivas keskkonnas
katuse all, kindlasti kuival ja tasasel aluspinnal kaubaalustele või
taladele, maks. 500 mm vahekaugusega, ladustatult. Teineteise
peale on lubatud ladustada kuni 5 kaubaalust.
NB! Paarist-kolmest nädalast pikema ladustamise korral tuleks
kaubaaluseid hoida kuivas ja ventileeritavas siseruumis.
Ehitusplatsil
Kaitsekile kaitseb ainult tolmu eest. Kui ehitusplatsile toimetatud
kaubaaluseid on kavas säilitada välitingimustes, tuleks pakenditelt
kaitsekile eemaldada ja asendada presendiga, säilitades õhuvoolu
ja õhuliikumise plaatide ümber.
NB! Paarist-kolmest nädalast pikema ladustamise korral tuleks
kaubaaluseid hoida kuivas ja ventileeritavas siseruumis.
Toodete kaubaaluselt mahatõstmine
Plaadid tuleb kaubaaluselt maha tõsta, mitte alumist plaati mööda
maha lohistada. Vastasel juhul saavad plaatide pinnad kriimustada
ja kahjustada. Katke kaubaalused ladustamise ajaks presendiga.

Töötlemine

Ohutus
Sarnaselt kõigile teistele ehitusmaterjalidele pidage töötlemisel
kinni ettevaatusabinõudest ja kohalikest õigusaktidest.
Kuivõrd saagimise ja puurimisega kaasneb tolmu teke, võtke
tarvitusele kohased ettevaatusabinõud – kasutage sobivaid
tolmuärastusvahendeid. Kiudtsementplaatidest lähtuvat tolmu
käsitletakse mineraaltolmuna, pikaajaline kokkupuude sellega võib
põhjustada kopsuhaigusi.
Plaatide vaheline kaitsematt
Cembriti värvitud plaatide vahele on pakitud polüetüleenvahust
kaitsematt, mis kaitseb plaatide pinda transpordi ja töötluse
vältel. Polüetüleen on keskkonnasõbralik polümeer, mida saab
utiliseerida jäätmejaamas või põletamise teel.

Lõikamine
Mõõtulõikamiseks võib kasutada tavalisi aeglase või kiire käiguga
käsitööriistu või tööpinke. Kiire käiguga tööriistade kasutamisel tuleb
hoolt kanda tolmuärastuse eest. Kõiki Cembriti plaate võib saagida
ketassae või tikksaega, mis on varustatud teemantteradega. Teravate
servade saamiseks kasutage teemantketastega varustatud kiire käigulisi
seadmeid. Lõikeservad tuleks liivapaberiga faasida.
NB! Käsitööriistade kasutamisel saagige plaate tagakülg ülespidi.
Saagimispinki kasutades saagige plaate esikülg ülespidi
(saetera peab alati lõikuma plaadi esikülje sisse).
Ketassae perifeerne kiirus peaks olema 40-50 m/s.
Saagimissügavus: 10-15 mm plaadist läbi.
Kiirkäiguga elektriseadmestik
Käsiketassae kasutamisel jäävad plaatide servad puhtad ja teravad
ning tekib peenet tolmu. Saeketta kiiruse tõttu levib tolm ruumis
kaugele laiali. Seetõttu tuleb kanda hoolt korraliku tolmuärastuse
eest ja kasutada vajadusel isikukaitsevahendeid.
Cembriti saeketaste tööparameetrid
Saeketta Ø, mm

Ø160

Ø190

Ø216

Ø250

Ø300

Paksus, mm

2,4 mm

2,4 mm

2,6 mm

2,6 mm

2,8 mm

Ava suurus, mm

20 mm

30 mm

30 mm

30 mm

30 mm

P/min

4800

4000

3500

3000

2800

Sobilikud seadmed
Tööriist

Mudel

Saeketas

Festool

AXT 50 LA

TF56, 170 x 2,0 x 30 mm

Aeglase käiguga elektriseadmestik
Aeglase käiguga elektrimasinad tekitavad tavaliselt jämedat tolmu
või laaste. Saagimiskvaliteet oleneb kasutatavast tööriistast.
Tööparameetrid saagimispingi korral
Saeketta Ø, mm
P/min

150

230

250

260

300

350

3800

2500

2300

2200

1900

1650

Väljalõiked
Väljalõikeid saab teha tikk- või augusaega, mis on varustatud
kõvasulam-, bimetall- või teemantteradega. Sälgu tekke vältimiseks
sisenurgas soovitame sinna enne saagimist puurida plaati vähemalt
8 mm auk. Lõikeservad tuleks liivapaberiga faasida.
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Ladustamine, käsitsemine ja
töötlemine
Puurimine
Puurige augud plaadi esiküljelt,
kasutage kõvasulamist puuri
terasid kiirusega 1500 p/min.
Puhaste puuraukude saamiseks
paigutage Cembriti plaadi
alla sobiv toestusmaterjal,
näiteks puitlaastplaat.
Cembrit soovitab kasutada
karbiidotsaga Irwin TCT
spiraalpuuritera (DIN 338), mis
on saadaval Cembrit’ilt läbimõõduga 7-8-9 mm. Irwin TCT puuritera
sobib materjalide puurimiseks kõvadusega kuni 50 Rockwell C.
8 mm auk

Märgistus

Lõikejoon

Plaatide puhastamine saagimise ja puurimise järel
Eemaldage saagimisest ja puurimisest põhjustatud tolm plaatide
esi- ja tagaküljelt pehme harja või tolmuimeja abil viivitamatult,
vastasel juhul võib see plaate kahjustada. Kandke hoolt plaatide
korraliku paigalduseelse puhastamise eest, vajadusel kasutage
puhast vett või vee ja neutraalse pesuvahendi segu ning pehmet
käsna või harja mustuse ja tolmu eemaldamiseks plaatide pinnalt.
Seejärel pühkige plaadid niiske lapiga üle. Kui tingimused
ehitusobjektil pole olnud soodsad, võib paigaldamise järel
tarvilikuks osutuda ka pindade pesemine. Kasutage selleks ohtralt
puhast vett või vee ja neutraalse pesuvahendi segu ning pehmet
käsna või harja, lõpetuseks pühkige plaadid niiske lapiga üle.
Lubjasoolade eemaldamine
Plaatide pinnal võib mõnikord täheldada lubjasoolade jääke.
Nende jääkide eemaldamine vee või isegi pesuvahendite abil
võib olla raskendatud, sest nad ei lahustu vees. Kaltsiumiühendite
lahustamiseks kasutage 10%-list äädikhappe (CH3COOH) lahust.
NB! Järgige äädikhappega töötades hoolikalt ettevaatusabinõusid
(kemikaali ohutuskaarti). Kehtib R-lause R36/R38: „Põhjustab
silmade, hingamisteede ja naha ärritust.“ Kasutage nõuetekohast
riietust, nitriilkummikindaid, kaitseprille ja heakskiidetud
respiraatorit (filter A, E või A/E). Viige kokkusegamine läbi
välistingimustes. Kandke lahjendatud 10% äädikhappelahus
pulverisaatori abil ühtlaselt määrdunud plaadi pinnale. Laske sel
mõni minut reageerida. Ärge laske lahusel kuivada; loputage see
rohke puhta veega maha. Vajadusel korrake protsessi ja loputage
lõpuks veega.

NB! Ärge sooritage puhastusprotsessi äädikhappega otsese
päikesevalguse käes või kuumadel pindadel. Vastasel juhul võivad
pinna värvkattele püsivad laigud jääda.
Naaberpindade puhastamine
Fassaadiplaatide paigaldamise ajal tuleb iseäranis aknad ja klaasid,
kuid ka muud naaberpinnad puhtana hoida, vajadusel katke
need kaitsekilega. Tsemendiga seotud materjalidest tekkiv leelis
(aukude puurimisest või lõikamisest tekkiv tolm vms.) võib kergesti
kahjustada klaasi ja muid materjale. Seetõttu on nõutav sagedane
puhastamine ehitustööde käigus ja pärast neid.
Pinnakahjustused ja -kriimustused
Kahjustuste ja kriimustuste vältimiseks tuleb plaadid kaubaaluselt
maha tõsta, mitte lohistada ning olla paigalduse käigus käsitsemisel
ettevaatlik. Kriimustused võivad jätta värvikihile valgeid jutte,
mis sademete kätte sattudes tumedaks tõmbuvad. Plaat imab
kriimustuste kaudu vett. Parandusvärvi pole saadaval. Ainsaks
tumedate triipude või laikude ärahoidmise viisiks on kriimustuste
hoolikas katmine Cembrit Edge Sealer tootega, kasutades selleks
peenet pintslit.
Igal juhul tasandub tume ala 6-12 kuu pärast seoses
karboniseerumisprotsessidega plaadi koostises.
Märgumisjäljed servadel või märjad laigud kruviaukude ümber
Kriimustustega seoses kirjeldatud põhimõtted kehtivad ka lõigatud
servade osas. Kandke neile hoolikalt toodet Cembrit Edge Sealer,
järgides Cembriti juhiseid.
Kruvide ja naelte puuraukude tihendamine ilmselt ei õnnestu,
kuid Cembriti kruvid ja needid on varustatud tihenditega. Õigesti
paigaldatuna, hoiab tihend vee puuraukudesse tungimise ära.
Käitumine niisketes oludes
Kuna plaadid on valmistatud portlandtsemendist, siis võib vihma käes
nende värvitoon tumedamaks muutuda, kui plaat kinnituskohtade,
kriimustuste või ebapiisavalt tihendatud servade kaudu niiskust
imab. Tegu on kõigile tsemendipõhistele toodetele loomuomase
käitumisega, mis ei mõjuta plaadi terviklikkust või pikaajalist
vastupidavust. Algne värv taastub niipea, kui plaadid kuivavad.
Tumenemist on näha pärast tugevaid sademeid ja ennekõike
esimeste paigaldusjärgsete kuude jooksul. 6-12 kuu jooksul see
järk-järgult väheneb, sest plaadi tsemendil baseeruv sisu reageerib
ümbritseva keskkonna süsinikdioksiidiga (karboniseerumine), selle
tagajärjel plaatide veeimavus väheneb.
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Ladustamine, käsitsemine ja
töötlemine
Servade töötlemine tootega Cembrit
Edge Sealer
Toote tüüp
Lahustipõhine läbipaistev servatöötlusvahend Cembrit Cover,
Cembrit Cover ja Cembrit Transparent toodete jaoks. Cembrit
Patina lõikeservasid ei ole vaja töödelda.
Kasutamine
Toodet Cembrit Edge Sealer tuleb alati kasutada meie fassaadi
plaatide Cembrit Cover, Cembrit Solid ja Cembrit Transparent
lõikeservade kaitsmiseks. Tehases saetud servad on alati töödeldud.
Nende toodete lõikeservade kaitsmiseks tuleks kasutada ainult
Cembrit Edge Sealerit.

Pealekandmine
1. Enne aplikaatori servatöötlusvahendiga täitmist loksutage
servatöötlusvahendi purki hoolikalt. Kui täidetud aplikaatorit
pole mõnda aega kasutatud, vajab see samuti loksutamist.
2. Eemaldage aplikaatori kaitsekork.
3. Hoidke aplikaatorit horisontaalselt.
4. Asetage käsn plaadi servaga paralleelselt ja libistage seda kaks
korda pikuti mööda plaadi serva, mõõdukat survet avaldades.
Veenduge, et lõikeservad oleks kaks korda töödeldud.
NB! Vältige servatöötlusvahendi valgumist plaadi esiküljele.
Pühkige ülemäärane esiküljele sattunud servatöötlusvahend
viivitamatult puhta lapiga ära.
5. Veenduge selles, et vedelik on kantud kogu lõikeserva pinnale.
6. Kui katkestate töö, sulgege aplikaator korgiga.
7. Vajadusel vahetage käsn.

Pinna ettevalmistus
Peale mõõtudesse lõikamist töödelge lõikeservi viivitamatult
tootega Cembrit Edge Sealer. Plaadid peavad olema kuivad. Enne
lõikeservade töötlemist Cembrit Edge Sealeriga faasige servad
peene liivapaberiga ja puhastage need põhjalikult tolmust ning
mustusest.

Plaadid on käsitsemiseks ja paigaldamiseks valmis 2 minuti
möödumisel servatöötlusvahendi pealekandmisest.

Kasutustingimused
Plaadi temperatuur ja ümbritseva keskkonna temperatuur
peaksid jääma vahemikku +5°C...+30°C, suhteline õhuniiskus <85%.
Töötlemise hetkel peaks temperatuur olema vähemalt +5°C.

Säilitamine
Sulgege mahutid alati tihedalt, ärge jätke neid otsese
päikesevalguse kätte. Säilitage kuivas, jahedas ja hea
ventilatsiooniga kohas. Hoidke eemal süüteallikatest.
Suitsetamine on keelatud.
Säilivusaeg: 6 kuud avamata originaalpakendis jahedatel
temperatuuridel. Säilitatav temperatuuridel -20 kuni +30°C.

Puhastamine
Varustus puhastamist ei vaja. Soovimatuid pritsmeid saab
eemaldada lakibensiiniga.

Utiliseerimine
Utiliseerige servatihendaja kooskõlas riiklike ja kohalike
õigusaktidega. Tutvuge toote ohutuskaardiga.
Ohutusabinõud
Tutvuge toote ohutuskaardiga.
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Hooldus

Paigaldatud plaatide hooldamine

Üldteave

Iga-aastane ülevaatus
Üldiselt ei vaja Cembrit-fassaad hooldust selle vastupidavuse,
omaduste ja toimivuse säilitamiseks. Küll aga võivad keskkonna
tingimused mõjutada fassaadi välimust. Seetõttu soovitame
viia kord aastas läbi fassaadi pinna, tuulutusvahede, vuukide
ja kinnituste ülevaatus. Võimalike kahjustuste avastamine ja
parandamine tagab fassaadi maksimaalse tööea.

Teenindus
Kui teil on Cembriti fassaadiplaatide osas mis tahes küsimusi,
on meie pühendunud töötajad alati valmis teile nõu ja juhistega
abiks olema. Külastage meie kodulehekülge veendumaks selles, et
käesolevast juhendist pole välja antud uuemat versiooni.

Looduslikud mõjud
Ilmastik ja ümbruskonna taimestik võivad mõjutada fassaadi
välimust. Fassaadile avaldavad mõju nii õhureostus ja tolm kui ka
puude, põõsaste ning lillede lehed. Cembriti fassaadiplaadid on
valmistatud ilmastikukindlatest materjalidest, mis vähendavad
vetikate, mädaniku ja majavammi tekke tõenäosust.
Puhastamine
Cembriti fassaadiplaate saab puhastada külma või leige veega,
millele võib vajadusel lisada neutraalset olmekasutuseks mõeldud
puhastusvahendit, mis ei sisalda lahusteid. Loputage ohtra puhta
veega, kuni fassaad on laitmatult puhas. Enne kogu fassaadi
ettevõtmist soovitame katsetada valitud puhastusmeetodit mõnel
väiksemal pinnal, veendumaks meetodi sobivuses ja soovitud
tulemuste saavutamises.
Samblad ja vetikad
Samblaid ja vetikaid saab eemaldada kaubanduslikult saadaolevate
üldlevinud puhastusvahenditega. Asjakohasteks näideteks
on hüpokloriid (NaOCl, nt. kaubamärk Klorin), millel puudub
pikaajaline toime, või bensalkooniumkloriidi (nt. kaubamärk
Rodalon, BC50, BC80, BAC50, BAC80) 2,5% aktiivne lahus, millel
on pikaajaline uut kasvu ärahoidev toime. Kastke fassaad puhta
veega märjaks ja kandke vahend tarnija juhiseid järgides peale.
Ärge laske vahendil täielikult ära kuivata. Loputage ohtra puhta
veega.

Garantii
Garantiitingimuste osas võtke ühendust Cembriti kohaliku
esindusega.
Vastutuse välistamine
Selles trükises sisalduv ja muul viisil Cembriti toodete kasutajatele
esitatav teave põhineb Cembriti üldistel kogemustel, parimatel
teadmistel ning usul. Samas, tulenevalt teguritest, mis ei ole
Cembritile teada ja Cembriti kontrolli all, kuid mis võivad
mõjutada toodete kasutamist, ei anta ega kehtestata taolise teabe
paikapidavusele mingit garantiid.
Cembriti strateegia näeb ette toodete pidevat täiustamist.
Seetõttu jätab Cembrit endale õiguse muuta tehnilisi andmeid
suvalisel ajal ja ette teatamata. Värvid ja tekstuurid võivad
varieeruda olenevalt valgustus- ja ilmastikutingimustest. Tulenevalt
sellest ja trükkimisprotsessi piirangutest võivad värvid selles
trükises varieeruda.
Palume veenduda selles, et teie käsutuses on antud trükise uusim
versioon – kontrollige, kas trükise kuupäev vastab allalaetavale
versioonile meie koduleheküljel. Kahtluste korral võtke ühendust
kohaliku müügiesindusega.

Kõrgsurvepesu
Hoiatus! Kõrgsurvepesu avaldab kiudtsementfassaadidele tugevat
mõju. Survepesuri ülemäärane või vale kasutamine võib pinda
kahjustada. Seetõttu pole kõrgsurvepesu kasutamine soovitatav.
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Cembrit on üks Euroopa juhtivaid mitmeotstarbeliste kiudtsemendist ehitustoodete valmistajaid. Meie tooted ja lahendused lisavad põnevaid
uusi kujundusvõimalusi atraktiivse ning vastupidava raamistiku loomiseks inimeste igapäevaelus. Samas on Cembrit midagi enamat pelgalt
toodetest. Me oleme abiks kõikvõimalike kujundus- ja ehitusprojektide lihtsamaks, ent ka kasumlikumaks, inspireerivamaks ning tõhusamaks
muutmisel.
Meie jaoks on ehitustööde lahutamatuks osaks ka suhete loomine ja arendamine inimestega, teie päeva paremaks muutmine ja teie abistamine
teiste inimeste päeva paremaks muutmisel.
Nii loome üheskoos päeva, mis ei unune.

