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Armeerimispahtel

Mineraalne armeerimiskangaga tugevdatud armeerimiskiht
viimistletakse polümeerse viimistluskrohviga.

Viimistluskrohv

Märkus:

Polümeerne

Vihikus on esitatud lahendusettepanekud, mis on mõeldud üldise ettekujutuse saamiseks ja mida tuleb kohandada vastavalt konkreetsetele ehituslikele oludele. Kinni pidada ehitusfüüsikalistest nõuetest ja nende täitmist kontrollida. Külgnevaid konstruktsioone on
kujutatud skemaatiliselt.

P321 Soojustussüsteem Knauf Termo Plus
Kasutusotstarve / süsteemi konstruktsioon / süsteemi variandid
Knauf Termo Plus P on Euroopa tehnilist tunnustust omav energiasäästlik fassaadisoojustuse liitsüsteem (SILS), milles kasutatakse soojustusmaterjalina
vahtpolüstürooli / vahtpolüstüreeni (EPS). Knauf Termo Plus M korral on soojustusmaterjaliks mineraalvill. Knauf Termo Plus on mõeldud paigaldamiseks
hoonete välisseintele, mis on valmistatud kivist (tellistest, plokkidest, kividest jne) või betoonist (valatud või valmispaneelidest) ning kuuluvad tuletundlikkusklassi A1 kuni A2-s2,d0. SILS on mittekandev, mis ei suurenda seina stabiilsust, kuid parandab selle vastupidavust ja pakub kaitset ilmastiku eest. SILS
-süsteemi võib kasutada nii uutel kui ka olemasolevatel remonditavatel vertikaalsetel seintel. Seda saab kasutada ka sademetega mitte kokkupuutuvatel
horisontaal- ja kaldpindadel. Süsteem ei ole mõeldud välisseina õhutiheduse
Konstruktsiooninäide
tagamiseks. Soojustusplaadid liimitakse aluspinnale liimmördiga ja vajaduse
korral kinnitatakse lisaks ka tüüblitega. Kinnitusmeetodi valik ja konkreetne
konstruktsioon sõltuvad aluspinna omadustest (ETAG 004 p. 7.2.1) ning
peavad vastama ka ehituseeskirjadele.
Soojustusüsteemil on vähemalt 25-aastane kasutusaeg eeldusel, et pinda
liimmört
nõuetekohaselt kasutatakse ja hooldatakse. Kasutusaega ei saa tõlgendada
tootja ega tunnustusasutuse poolse garantiina, vaid juhistena sobiva
soojustusmaterjal (EPS)
lahenduse valimiseks hoone majanduslikult mõistlikku oodatavat kasutusaega
krohvisüsteem:
silmas pidades. Vahtpolüstürooliga süsteemi Termo Plus P saab kasutada
armeerimispahtel,
kuni 16-korruliste ehitiste puhul.
armeerimiskangas

Omadused:

krunt,
viimistluskrohv
(ja värvkate)

Knauf Termo Plus P tuletundlikkuse klass on B-s1,d0.
Knauf Termo Plus M tuletundlikkuse klass on A2-s1,d0.
lubatud soojustuskihi paksus on maksimaalselt 250 mm
soojatakistuse maksimaalne väärtus on 7,8 W/(m²K)
Euroopa tehnilised tunnustused: ETA-10/0390 ja ETA-10/0320

Süsteemi lõige

Joonised M 1:10

Uusehitus

Renoveerimine
sisemine krohvikiht (nt MP 75)

sisemine krohvikiht (nt MP 75)

müüritis

müüritis

s
d

d

krohvisüsteem: armeerimiskiht ja
viimistluskrohv (vajadusel üle
värvitud)

krohvisüsteem: armeerimiskiht ja
viimistluskrohv
(vajadusel üle värvitud)
soojustusmaterjal
liimmört

vana fassadikrohv

Tüübel

soojustusmaterjal
liimmört

d = soojustusmaterjali paksus

s = ankurdussügavus (vt lk 5 ja 11 tabeleid)

Uue krohvikihita aluspinna (müüritis, betoon) korral ei ole tüüblitega täiendav kinnitamine vajalik. Piisab soojusplaatide liimimisest. Nõuded aluspinnale ja
juhised tüübeduseks on lk 10–13.

Süsteemi variandid

Knauf Termo Plus P

Knauf Termo Plus M

Euroopa tehniline tunnustus

ETA – 10/0390

ETA – 10/0320

Tuletundlikkuse klass

B–s1, d0

A2–s1, d0

Soojustusmaterjali paksus

50…250 mm

50…250 mm

Soojustusmaterjali kinnitussegu

Knauf Polystyrolkleber, Knauf Klebespachtel P

Knauf Klebespachtel M

Soojustusmaterjal

Polüstüreen / polüstürool (EPS)

Mineraalvill

Viimistluskrohv

Mineraalne või polümeerne:
Knauf Dekorputz, Knauf Strukturputz, Knauf Addi,
Knauf Conni, Knauf Kati

Mineraalne: Knauf Dekorputz,
Knauf Strukturputz,
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P321 Knauf Termo Plus P
Omadused

Süsteemi variandid

P321a

P321b

Krohvisüsteem

mineraalne

mineraalne/polümeerne

Tuletundlikkus

B-s1,d0

B-s1,d0

Soojustusmaterjali paksus

50 … 250 mm

50 … 250 mm

Krohvisüsteemi kihi paksus

6,5…10 mm

6,5…10 mm

veeimavus 1 tunni pärast

< 1 kg/m²

< 1 kg/m²

veeimavus 24 tunni pärast

< 0,5 kg/m²

< 0,5 kg/m²

Hügrotermiline käitumine

vastupidav

vastupidav

Külmumis-sulamiskäitumine

vastupidav

vastupidav

Löögikindlus

III kategooria

II kategooria

Veeauru läbilaskvus sd

P

P

Nakketugevus

03D

03D

Valguse tagasipeegeldumine
viimistluskrohvilt

WHUDVXXUXVHOPPPXLGX

25 % tera suurusel 1,5 mm

Viimistluskrohv

Strukturputz / Dekorputz

Conni

Veeimavus

Kati

Addi

Hüdrofoobne
Difusioonilised omadused
Vastupidavus määrdumisele
Värvitoonide valik

Täiendav värvikiht

sobib

soovitatav

sobib hästi

soovitatav intensiivsete värvitoonide korral

sobib hästi kuni väga hästi

sobib väga hästi

Soojatakistus
Soojusisolatsioonisüsteemiga kaetud aluspinna soojatakistus arvutatakse standardi EN ISO 6946 kohaselt valemiga
U = Ucȥp·n, kus
Ȥp·n: arvestatakse ainult juhul, kui see on üle 0,04 W/(m2·K);
U: kogu seina soojusläbikandetegur W/(m2·K);
n: ankrute arv/m2;
p: ankrust tulenev külmasilla kohalik mõju. Allpool loetletud väärtusi võib arvestada siis, kui ankrute Euroopa tehnilises tunnustuses ei ole need spetsifitseeritud:
= 0,002 W/K roostevabast terasest kruviga ja plastmassiga kaetud peaga ankrute puhul ning ankrute puhul, mille kruvipeal on õhuvahe
YllUWXVȤp·n on ebaoluline, kui n < 20);
:.WVLQJLWXGMDSODVWPDVVLJDNDHWXGSHDJDWHUDVNUXYLJDDQNUXWHSXKXO YllUWXVȤSāQRQHEDROXOLQHNXLQ 
= ei ole oluline plastnaeltega ankrute puhul;
Uc: kogu seina korrigeeritud soojusläbikandetegur (ilma külmasildadeta) W/(m2·K) arvutatakse valemiga
1
Uc =
Ri + Rrender + Rsubstrate + Rse + Rsi
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RiVRRMXVLVRODWVLRRQLWRRWHVRRMDWDNLVWXV YW(36SDQHHOL&(PlUJLVWXVW(1NRKDVHOW YlOMHQGDWXQDP2·K/W;
Rrender: krohvi soojatakistus (ligikaudu 0,02 m2·K/W);
Rsubstrate: hoone aluspinna (betoon, tellis jne) soojatakistus väljendatuna m2·K/W;
Rse: välispinna soojatakistus väljendatuna m2·K/W;
Rsi: sisepinna soojatakistus väljendatuna m2·K/W.

P321 Soojustussüsteem Knauf Termo Plus P
Süsteemi komponendid – materjalivajadus
/LJLNDXGVHGDQGPHGPDWHUMDOLNXOXNRKWD

Süsteemi komponent

Lühikirjeldus

Materjalivajadus YlOLVVHLQDPðNRKWD
VVWHHPLYDULDQW

P321a

P321b

Sokliliide

Sokliprofiil

PVRNOLSHULPHHWULNRKWD

Sokliprofiilide kinnitusvahendid

Vastavalt tootja juhistele

Liimmört

Knauf Polystyrolkleber

6RRMXVWXVSODDWLGHOLLPP|UW

3,0…4,5 kg

Knauf Klebespachtel P

VRRMXVWXVSODDWLGHOLLPMDDUPHHUP|UW

3,0…4,5 kg

EPS EN 13162-TR 100 vahtpolüstüreenplaadid, tuleWXQGOLNNXV(WLKHGXVNJPñW}PEHWXJHYXV75

1Pð

Soojustusmaterjal (vajaliku paksusega)
Tüübel
Naeltüübel

Pikkus
95 - 390 PP

s
Ankurdussügavus
PPWEOLSLNNXV«PP
PPWEOLSLNNXV«PP

Puuritav kruvitüübel

110 - 230 PP

PP

Kruvitüübel

115 - 395 PP

PP
 PPSRRUEHWRRQ±NRUUDO

Tüüblite vajadus lk 11-13

Krohvisüsteem
Armeerimispahtel
NLKLSDNVXVPP

3,0...5,0 kg

VLOPDVXXUXV[PP
9(57(;5$Y}L66$60

1,1 Pð

Knauf Putzgrund Mineral

NXLYVHJXVHJDGDYHHJDNJO

0,15…0,20 kg

-

Knauf Putzgrund Fassade

NDVXWDPLVYDOPLVDNUOGLVSHUVLRRQ

-

0,2...0,30 l

7HUDVXXUXV
PP
PP

PLQHUDDOVLGHDLQHMDPDUPRULWHUDGHJDNURKY
kantakse peale tera suurusele vastavas paksuses
YDKWNXPPLVWK}}UXWLJD

3,1 kg
3,5 kg

-

Strukturputz

PP
PP
PP

PLQHUDDOVLGHDLQHMDPDUPRULWHUDGHJDNURKY
kantakse peale tera suurusele vastavas paksuses

2,1 kg
3,1 kg
4,1 kg

Conni S

PP
PP
PP

silikoonvaigust sideainega krohv,
kantakse peale tera suurusele vastavas paksuses

-

2,3 kg
2,7 kg
3,6 kg

Conni R

PP
PP

silikoonvaigust sideainega krohv,
NDQWDNVHSHDOHYDKWNXPPLVWK}}UXWLJD

-

2,4 kg
3,0 kg

Addi S

PP
PP
PP

VLORNVDDQLJDWXJHYGDWXGSROPHHUVLGHDLQHJDNURKY
NDQWDNVHSHDOHYDKWNXPPLVWK}}UXWLJD

-

2,3 kg
2,7 kg
3,6 kg

Addi R

PP
PP

VLORNVDDQLJDWXJHYGDWXGSROPHHUVLGHDLQHJDNURKY
NDQWDNVHSHDOHYDKWNXPPLVWK}}UXWLJD

-

2,4 kg
3,0 kg

Kati R

PP
PP

silikaatsideainega krohv,
NDQWDNVHSHDOHYDKWNXPPLVWK}}UXWLJD

-

2,4 kg
3,0 kg

Kati S

PP
PP
PP

silikaatsideainega krohv,
NDQWDNVHSHDOHYDKWNXPPLVWK}}UXWLJD

Klebespachtel P

Armeerimisvõrk
$UPHHULPLVY}UN[PP

Kruntimine

Viimistluskrohv
Dekorputz

Tasandav värvikiht
Silikoonvaikvärv Siliconharz-EG-Farbe

VLOLNRRQYDLJXOS}KLQHYIDVVDDGLYlUYNDNVNLKWL

3,0...5,0 kg

2,3 kg
2,7 kg
3,6 kg
0,3...0,4 l

-
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P321 Knauf Termo Plus P – tulekindlus
Ehitusmaterjalide tuletundlikkuse klassid / täiendavad tulekaitsemeetmed

Ehitusprojekti koostamisel tuleb täita majandus- ja kommunikatsiooniministri 17.09.2010 määrusest number 67 „Nõuded ehitusprojektile“ tulenevaid nõudeid.
Päästekeskusele esitatakse ehitusprojekt sellises mahus, mis vastab eelpool nimetatud määruse paragrahvile 16. Päästekeskus kontrollib ehitusprojekti
tuleohutusosa, mille nõuded on esitatud nimetatud määruse paragrahvis 25.
Sellekohaseid juhiseid leiab samuti Päästekeskuse koduleheküljelt.
Ehitusmaterjali tuletundlikkuse klass
Soojusisolatsioonisüsteem Knauf Termo Plus on mõeldud paigaldamiseks hoonete välisseintele, mis on valmistatud kivist (tellistest, plokkidest, kividest jne) või
betoonist (valatud või valmispaneelidest) ning kuuluvad tuletundlikkuse klassi A1 kuni A2-s2,d0.
Tuletundlikkusena käsitatakse ehitise osa omadusi tulega kokku puutudes: süttida; 2) eraldada soojust; levitada tuld; eraldada suitsu; eraldada mürgiseid
gaase; eraldada põlevaid (kuumi) tilku.
Soojustussüsteemi Kauf Termo Plus P tuletundlikkus klass EN 13501-1:2003 järgi on: B–s1,d0
Kehtib soojustuskihi paksusele 50-250 mm, seejuures polüstüreenist (polüstüroolist) EN 13163 kohased EPS plaadid peavad vastama ETA-10/0390 tabelis 11
HVLWDWXGRPDGXVWHOH7XOHWXQGOLNNXVHNODVVLNXQL( (1 MDWLKHGXVNJPñ
Tõend: Euroopa tehniline tunnistus ETA-10/0390
Soojustussüsteemi Kauf Termo Plus M tuletundlikkus klass EN 13501-1:2003 järgi on: A2–s1,d0
Tõend: Euroopa tehniline tunnistus ETA-10/0320
Sõltuvalt hoone tuleohutusklassist (TP1, TP2 või TP3) ja kasutusviisist (I-VII) esitatakse hoonete konstruktsioonide tulekindlusele ning hoonete ehitusel
kasutatavate materjalide tuletundlikkusele erinevaid nõudeid. Ehitistele ja nende osadele esitatatavad tuleohutusnõuded on kirjeldatud Vabariigi Valitsuse 27.
oktoobri 2004. a määruses nr 315. Määruse § 19 kohaselt tuleb välissein ehitada nii, et tuli ei leviks:
1) piki välisseina välispinda;
2) välisseina konstruktsioonis;
3) välisseina ja tuletõkkekonstruktsioonide ühenduskohtade kaudu.
TP1-klassi ehitise välissein peab üldjuhul vastama vähemalt klassile B-s1,d0. Soojusisolatsioonimaterjal, mille tuletundlikkus on klassides C-s1,d0 – E-s2,d2,
tuleb paigaldada nii, et tule levik mööda soojusisolatsiooni ning ühest tuletõkkesektsioonist teise ja ehitiselt teisele ehitisele oleks takistatud. Sellekohased
juhised asuvad lk 7-8.
Ehitise välisseina välispindadele nõutav tuletundlikkus (VV 27.10.2004 määruse nr 315 lisa 7)

Ehitise klass ja kasutusviis
TP1

TP2
TP3

TP1-klassi
ehitised üldiselt
Välisseina
välispind
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B-s1,d0

Kuni 4-korruselised Ravi- ja
elu- ja büroohooned hooldusasutused
B-s1,d0

B-s1,d0

3- ja 4-korruselised TP2-klassi
elu- ja büroohooned ehitised üldiselt
B-s1,d0

D-s2,d2

D-s2,d2

P321 Knauf Termo Plus P – tulekindlus
Tuletõkkevöö akende kohal/ümber
Tuletõkkevöö akende kohal/ümber

Tule leviku takistamiseks vajalikud täiendavad meetmed

Soojustusmaterjali paksus 50…250 mm
Ŷ Iga ava kohale tuleb liimida kogu laiuse ulatuses
vähemalt 200 mm kõrgune tuletõkkevöö fassaadile
sobivast mineraalvillast.
Ŷ Ava kohal olev tuletõkkevöö peab vasakule ja
paremale eemale ulatuma vähemalt 300 mm
ulatuses.
Ŷ Tuletõkkena kasutatav materjal tuleb lisaks
kinnitada ka tüüblitega. Tüübeldada taldrikpeaga
tüüblitega.
Ŷ Kui süsteem nõuab tüübeldamist (lk 10), siis tuleb
mineraalvilla korral kasutada lisaks ka taldrikpeaga
tüübleid.
Ŷ Avakülgede nurgad tugevdada ka armeerimisvõrguga nurgaprofiilidega.
Ŷ Müüritises kuni 50 mm sügavustele, müüritisega
tasapinnalistele ja väljaulatuvatele aknaraamidele
tuleb lisaks ka paremale ja vasakule poolele liimida
vähemalt 200 mm laiune mineraalvillast tuletõkkevöö.
Ŷ Varjualuste puhul on vajalikud erikonstruktsioonid.

Vaated

Skemaatilised joonised – mõõdud: mm

 200

Tuletõke

Aknaraamid paiknevad müüritises 0… 50 mm
või müüritisest eespool
tuletõkkevöö

Üleulatumine  300

Üleulatumine  300

 200

 200

Aknaraamid paiknevad müüritises >50 mm sügavuselt

 200

Joonis M 1 : 10
Aknaraamid on müüritise välispinnaga tasa
> 50 - 250

Aknaraamid paiknevad müüritises
> 50 - 250

Aknaraamid paiknevad
müüritise tasapinnast eespool
> 50 - 250

 200

 30 *)

tuletõke

armeerimisvõrguga
nurgaprofiil

mineraalvill

*) Märkus - Akna- ja ukseavade piirkonnas tuleb vältida soojustusmaterjali plaatide paigaldamisel kokkulangevaid vuuke.
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P321 Knauf Termo Plus P – tulekindlus
Lintaknad / tuletõkkesektsioonid
Ar-na-fett 12,6 mm
Lintaknad

Ar-na-light 11 mm

Hoones olevad lintaknad, mis täielikult katkestavad
SILSi horisontaalsuunas, omandavad selles
piirkonnas tuletõkke funktsiooni, mistõttu bvõib selles
piirkonnas loobuda tuletõkkevööde täiendavast
Ar-na-fett 12 mm
rajamisest. Vertikaalne aknapõsk, millega
tuletõkkevöö puutub silluse piirkonnas kokku, tuleb
kogu kõrguse ulatuses soojustada mineraalvillaga.
Lintaknad peavad olema kõrgusega vähemalt 1 m

b
(Ar-na-light 11 mm

Aknapõse
soojustusmaterjal:
mineraalvill 035/
mineraalvill 035
plus

Fragen ??? Fragen ????

Durchlaufende Lochungen
Gerade Rundlochung 8/18 R

Ar-na-light 11 mm

Elamu jaotus tuletõkkesektsioonideks
vertikaalse tuletõkkevöö abil.

Ar-na-fett
12,6 mm
Tuletõkkesektsioonid
Tuletõkkesektsioonina
ehitise osadest
Ar-na-light
11 mm
Ar-na-light 12 mm käsitatakse ehitise osa, mis on teistest

Elamu on jaotatud tuletõkkesektsioonideks
Ar-na-fettvertikaalse
12,6 mm tuletõkkevöö abil.

eraldatud nii, et tule levik välja- ja sissepoole seda ehitise osa on ettenähtud aja
c selline
Ar-na-fett
12 mmkusjuures
Ar-na-fett
12 võib
mmhõlmata ühte või mitut korrust.
jooksul
takistatud,
ehitise osa
Lisaks avakülgede ümbruse tulekaitsevöödele võivad olla vajalikud täiendavad kogu
hoone kõrguses vertikaalsed või umber hoone horisontaalsed tuletökkevööd, mis
läbivad fassaadi panda ja takistavad tulekahju levimist teistele hoonetele või hoone
ülejäänud osadele. Tuletõkkevöö (katkestus põlevas soojustusmaterjalis) tuleb teha
välisseina
kohas, kus asubAr-na-light
siseruumidevaheline
Ar-na-fettselles
12 mm
12 mm tuletõkkesektsioon.

Text Text Text
Text Text Text

Text Text Text
Text Text Text

Üleminek tuletõkkesektsioonide kohal
Soojustusmaterjali
paksus kuni 250 mm
*) Ar-na-light 11 mm

Joonis M 1 : 10 – mõõdud: mm

*) Ar-na-light 11 mm

Deformatsioonivuugita

Deformatsioonivuugiga

tuletõkkeseina kohale liimida (liimiga katta kogu pind)
mineraalvill (tuletundlikkus A1), nt Nobasil FKL.
riba laius > tuletõkkeseina paksus, vähemalt 200 mm

tuletõkkeseina mõlemale poolele liimida (liimiga katta kogu pind)
mineraalvill (tulekindlus A1), nt Nobasil FKL.
riba laius > tulemüüri paksus, mõlemalt poolt vähemalt 100 mm
deformatsioonivuugi profiili taha jääv õõnsus täita täielikult mineraalvillaga.

tuletõkkesein

mineraalvill
 200
WXOHW}NNHVHLQDSDNVXV
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Hinweis

tuletõkkesein

 300

 300

tuletõkkesein

deformatmineraalvill
sioonivuugi
 100
 100
profiil
WXOHW}NNHVHLQDSDNVXV WXOHW}NNHVHLQDSDNVXV

Auf Anfrage ist eine differenzierte Bemessung der Deckenunterkonstruktion möglich.

P321 Soojustussüsteem Knauf Termo Plus P
Aluspinna ettevalmistamine
Aluspinna kontrollimise meetodid enne soojustusplaatide liimimist
Kontrollimise
objekt

Kontrollimismeetod

Tunnus

Tehnilised juhised ja meetmed

Aluspinna
tugevus

Kriimustuskatse tugeva
kandilise esemega

Pind kahjustub
mõõduka surve korral

Lahtised, nõrgalt seotud või pudedad osad eemaldada käsitsi
või seadmete abil; mittekandva aluspinna korral tuleb süsteem
täiendavalt tüübeldada

Käega hõõrumine

Mõõduka hõõrdkulumise korral

Töödelda konstruktsiooni pealispindu krohvinaket tugevdava
vahendiga.

Tugeva, sügavale ulatuva
hõõrdkulumise korral

Töödelda konstruktsiooni pealispindu krohvinaket tugevdava
vahendiga;
eemaldada mittekandevõimeline krohv/pealiskiht

Veega niisutamine kuni
küllastumiseni ja kriimustusproov

Niisutusproovi korral
on pealispind pehmenenud

Eemaldada mittekandevõimeline krohv/pealiskiht

Kriimustuskatse tugeva
kandilise esemega

Pealiskihi osad purunevad juba
Eemaldada vanad pealiskihid
mõõduka surve toimel; kriimustusjälg
on sakiline või võlvunud

Kleepribakatse: suruda ligikaudu
10 cm pikkune kleepribatükk
tugevalt vastu pinda ja tõmmata
järsku ära; eelnevalt lõigata
katsepiirkonda „trellid”.

Pealiskihti on võimalik kergesti ära
tõmmata; kleepribale on kleepunud
selgesti märgatavad pealiskihiosad

Eemaldada vana pealiskiht

Niiskus

Visuaalne kontroll ja
vajaduse korral kriimustuskatse

Eristuvad niisked pinnad, veeplekid
ja muutunud värvusega kohad

Ehitustehnilised/-füüsikalised põhjused kõrvaldada ehituse ajal;
lasta kuivada

Sooldumine

Visuaalne kontroll

Valdavalt valged soolad või
lubjasetted

Ehitustehnilised/-füüsikalised põhjused kõrvaldada ehituse ajal;
seejärel lasta kuivada ja kuivad soolad eemaldada

Sambla-,
vetika-,seenkahjustused

Visuaalne kontroll

Roheline või tumeda värvusega
taimne kiht

Eemaldada kas mehaaniliselt või töödelda algitsiidiga (kasutusvalmis desinfitseerimislahus) ja puhastada kõrgsurvepesurigaine

Muu
määrdumine

Visuaalne kontroll, kompamiskatse

Värvus, määriv toime, kleepuvus

Eemaldada

Imamisvõime

Niisutuskatse veega

Hea imamisvõime korral vee kiire
sissetungimine ja kiire tumedaks
värvumine

Suure või erineva imamisvõimega aluspinnaosad ühtlustada
aluskrundikihi pealekandmisega

Selgelt nähtavad häirivad
ŶN}UYDOHNDOGHGVLUJMRRQHVW

(lainelisus)
ŶVLUJMRRQHVWN}UYDOHNDOGXYDG
etteulatuvad osad või materjali
jäägid, näiteks vahelaest

Mõõtmiste abil kindlaks teha kõrvalekallete ulatus;
krohvida tasaseks, vajaduse korral eemaldada segavad osad
meisliga või tasandada erineva paksusega
soojustuskihtide abil

Olemasolevate
vanade
kattekihtide
ebapiisav
kandevõime

Horisontaalsed Visuaalne kontroll (vaadata
ebatasasused 1) aluspinnaga paralleelselt)

VertikaalVisuaalne kontroll hoone servade ja Selgelt nähtavad häirivad kõrvalesuunalised
külgnevate ehitusosade piirjoonte
kalded vertikaalsusest: erinevad
kõrvalekalded 1) abil
kaugused võrdlusjoonest, näiteks
aknapõskede erinev laius
(nurktolerantsid)

Mõõtmiste abil kindlaks teha kõrvalekallete ulatus; eelnevalt teha
korrektsioon, vajaduse korral kasutada tasanduskihte. Juhis:
paigaldatud SILSi korral on vertikaalsuunalised kõrvalekalded
lubatud niivõrd, kuivõrd see ei mõjuta üldmuljet ja on tagatud
(kokkulepitud) tehnilised parameetrid

Liidete sobivus

Külgnevad detailid sobitada kavandatud SILSiga

Visuaalne, ülekattumise mõõtmine
näiteks kattematerjalide korral

Ülekattumise ebaühtlane ja/või liiga
väike ulatus

1) Vanade, näiteks selgelt viltuste ajalooliste hoonete või mõõtmetest suurte kõrvalekallete korral ei eeldata tavaliselt korrigeerimist või ei ole see ka lubatud.
Muidu tuleb igal konkreetsel juhul kõik meetmed üksikasjalikult kooskõlastada.

Standardiga DIN 18202 „Lubatud tolerantsid kõrgehitistel” lubatud aluspinna ebatasasused (väljavõte tabelist 3)
Objekt

Varbmõõdikutega määratavad piirväärtused mm-tes mõõtepunktide
vahelisel kaugusel kuni
0,1 m

1m

4m

10 m

 15 m

Viimistlemata aluspindadega seinad ja töötlemata lagede alumised küljed

5

10

15

25

30

Viimistletud seinad ja lagede alumised küljed, näiteks krohvitud seinad,
seinavoodrid, ripplaed

3

5

10

20

25

Nagu eelmisel real, kuid kõrgendatud nõudmistega

2

3

8

15

20
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P321 Soojustussüsteem Knauf Termo Plus P
Liimimine / tüüblitega kinnitatava süsteemi aluspind
Liimimine
.XLDOXVSLQQDORQROHPDVNDWWHNLKLG YlUYLNLKW VLLVWXOHEQHQGHNRNNXVRELYXVWOLLPP|UGLJDNRQWUROOLGD
(EDWDVDVXVLNXQLPPPVDDENRUULJHHULGDOLLPP|UGLJD
(EDWDVDVXVLNXQLPPPVDDENRUULJHHULGDOLLPP|UGLJDOLVDNVRQQ}XWDYWEHOGDPLQH
6XXUHPDGHEDWDVDVXVHGWXOHEVLOXGDHUDOGLNURKYLNLKLJD.URKYLQDNNHWXJHYXVWWXOHENRQWUROOLGDSlUDVWNLYLVWXPLVW

Liimi pealekandmine käsitsi

Liimi pealekandmine masinaga

Täispinnaline meetod (segukammiga)
 

0}}WPHGPP
 

Liim soojustusplaadil

Äär-punkt meetod

/LLPLULEDGHYDKHNDXJXVHLWRKLOHWDGDPP
Kantakse aluspinnale
/LLPLJDNDHWXGSLQQDRVD
blUWHVVHWXOHENDQGDSLGHYOLLPLULED

Liim soojustusplaadil
/LLPLJDNDHWXGSLQQDRVD

Soojustusplaatide liimimine hoone nurkades

Skemaatiline joonis

6RRMXVWXVSODDGLGWXOHEDODWHVDOWSRROWWlSVHOWNRKDOHOLLPLGD
VHHMXXUHVSHDEYHUWLNDDOYXXNLGHQLKHROHPDPP
VRRYLWDYRQYXXNLGHQLKHOLJLNDXGXPP±YDDWDNDWEHOGXVVNHHPH 
Masinaga liimimise korral surutakse soojustusplaadid libistava
liigutusega niiskele mördile.
.XQLPPSDNVXVHGVRRMXVWXVSODDGLGY}LYDGROODQXUJDNRKWDGHVVLGX
PDWDDODWHVSDNVXVHVWPPWXOHESODDGLGKRRQHQXUJDNRKWDGHVVLGXGD
Liimmört ei tohi sattuda plaatidevahelistesse vuukidesse.
PP



QLKH
XNLGH

9X

Aluspind tüüblitega kinnitamisel
Seina pealispind peab olema sile, kuiv, rasva- ja tolmuvaba. Uute krohvimata aluspindade korral, nagu müüritise ja betoonpinna korral, aga ka krohvitud aluspindade
NRUUDOPLOOHQDNNHWXJHYXVRQ1PPð NDWVHWDPLQHVWDQGDUGL',1Q}XHWHMlUJL Y}LEWlLHQGDYDVWWEHOGDPLVHVWORREXGD9lUYLWXGDOXVSLQGDGHNRUUDO
on tüübeldamine alati vajalik.

Alljärgnevate uute krohvimata aluspindade korral ei ole tüübeldamine vajalik.
Aluspind
Ehitustellis

7lLVWHOOLVHGOLKYLWXGWHOOLVHGNlUJWHOOLVHG

Silikaattellis

7lLVWHOOLVHGNlUJWHOOLVHG

Šlakktellis

7lLVWHOOLVHGNlUJWHOOLVHG

Poorbetoon

Kiviplokid, fassaaditellised

Kergbetoon

7lLVNLYLGWlLVSORNLG

Ehituskivi

Tavaline betoon

Betoon

Tavaline betoon

$ODWLMlUJLGDNRQNUHHWVHWHOOLVHWRRWMDMXKLVHLG
ja kehtivaid norme!

Märkus

10 .XLVRRMXVWXVPDWHUMDOLSDNVXVRQ!PPVLLVY}LESHDOHNDQWDYDDUPHHUP|UGLMDYLLPLVWOXVNURKYLNRJXPDVVROODPDNVLPDDOVHOWNJPð

P321 Soojustussüsteem Knauf Termo Plus P
Tüübeldamine – tüüblite koormusklassid / tüüblite pikkused
Tüüblite koormusklassid / kasutusvaldkond
Kasutuskategooria

Seinamaterjal

Lubatav koormus ühe tüübli jaoks
Puuritav kruvitüübel KS

Naeltüübel SZ8

Kruvitüübel STR U

Ȥ :.N1

Ȥ :.N1

Ȥ :.N1

Betoon (C12/15)







Betoon (C16/20 - C50/60)







Täistellis







Silikaattellis







Kergbetoonplokk



-



Silikaatkärgtellis







Kärgtellis







Kergbetoonist õõnesplokk

-

-



D

Klombitud poorne kergbetoon

-

-



E

Poorbetoon

-

-



(7$*MlUJL

A

B

C

Tüüblite pikkused olenevalt soojustusmaterjali paksusest
Soojustusmaterjali
paksus

Tüübli pikkus
Puuritav kruvitüübel KS

Naeltüübel SZ8

Kruvitüübel STR U

d
Uus hoone

Vana hoone*) Uus hoone

Vana hoone*)

Uus hoone
poorbetoonita

poorbetooniga

Vana hoone *)
poorbetoonita

poorbetooniga

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

50

100

120

85

105

-

125 **)

105 **)

1 **)

100

150

170



155



175

155

195

150

200

220

185

205

185

225

205



200

-

-



290



275

255

295

250

-

-





285







*) Sealhulgas 20 mm paksune krohvikiht + 5 mm liimmört.
**) STR U Rondelle süvistatud paigaldamise korral ei ole võimalik kasutada 60 mm paksust soojustusmaterjali / tüübleid saab paigaldada üksnes pinnaga
samas tasapinnas.

Tüüblite pikkused: ankurdussügavus + vana krohvikihi paksus + liimmördi paksus + soojustusmaterjali paksus
ETA-10/0390 poolt Knauf Termo Plus P jaoks tunnustatud tüüblid:
ejotherm6758SODVWDQNUXGNUXYLGHJD(7$
ejotherm178SODVWDQNUXGQDHOWHJD(7$
ejotherm17.8SODVWDQNUXGQDHOWHJD(7$
)LVFKHU7HUPRIL[&)SODVWDQNUXGQDHOWHJD(7$
%UDYROO37+.=/D%UDYROO37+.=//D%UDYROO37+/D%UDYROO37+//DSODVWDQNUXGQDHOWHJD(7$
.2(/1(5.,0SODVWDQNUXGQDHOWHJD(7$
.(:76'SODVWDQNUXGQDHOWHJD(7$
:.5(70(7/)1/)0SODVWDQNUXGQDHOWHJD(7$
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P321 Soojustussüsteem Knauf Termo Plus P
Tüübeldamine – tüüblite arvu leidmine / lihtsustatud meetod
Tüüblite arvu leidmine lihtsustatud meetodiga

Skemaatiline joonis

Lihtsustatud meetod
Nurgatsooni A laiuse leidmine
Hoone nurgatsooni laius A:
1/5 e või 1/5 f

Kõrgus

Lihtsustatud meetodit kasutada kuni 9-korruseliste
hoonete korral eeldusel, et need paiknevad
tasasel maastikul. Seejuures peab kõrguse ja
ODLXVHVXKHROHPD

e = 2 x kõrgus või e = pikkus
f = 2 x kõrgus või f = laius
Määravaks on vastav väiksem väärtus

A
B
A

B

A A

f
1/5

kus
Pik

1/5 e
Laius

Tüüblite arv / koormusklass 0,15 kN
Tuuletsoon/
tuule kiirus
vref m/s

Piirkond

Tüüblite arv/m2
Hoone kõrgus
0 ... 18 m

0 ... 10 m
Nurgaosa A

22,5

Sisemaa ja rannaeelne ala kuni 30 km (A+B)

27,5

Läänemere ja Peipsi rannik ning saared va p 4 (B+C)

Tuuletsoonid Eestis

Keskosa B

Nurgaosa A

0 ... 25 m
Keskosa B

Nurgaosa A

Keskosa B

6

4

8

6

8

6

10

8

10

8

12

10

Skemaatiline joonis ET-1 0113-0138 järgi
Tuuletsoon A(vref = 27 m/s)
Sisemaa kagu pool joont Mõisaküla –
Tootsi – Vana-Vigala – Loodna – Lohu
- Narva, v. a. Peipsi ja Võrtsjärve
rannik 5 km laiuselt
Tuuletsoon B (vref = 32 kui tuul on
edalast või läänest, 27 m/s kui teistest
ilmakaartest) Rannaeelne ala kagu
pool joont Massiaru – paikuse –
Sauga – Kalli – Lihula – Palivere –
Padise – Keila – Saue – Kuusalu –
Sinimäe – Narva-Jõesuu ja Peipsi
ning Võrtsjärve rannikuala ca 5 km
laiuselt
Tuuletsoon C (vref = 37 kui tuul on
edelast või läänest, 32 m/s kui teistest
ilmakaartest) Läänemere rannik ja
saared Kihelkonna ja Lümanda küla
läbivast sirgest idas kuni ala B piirini
Tuuletsoon E (vref = 39 kui tuul on
edelast või läänest, 34 m/s kui teistest
ilmakaartest) Alast C läände jääv
Saaremaa läänerannik

Märkus: Eurokoodeks 1 Eesti rahvusliku lisa: EVS-EN 1991-1-4/NA:2007 järgi on kogu Eestis tuule arvutuslik baaskiirus Vb,0 = 21 m/s. Knauf Tallinn soovitab
rannikualadel ja saartel asuvate hoonete soojustamisel kinnitada soojustusmaterjal tüüblitega tihedamalt kui sisemaal. Kõrghoonetele teha arvutused.
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P321 Soojustussüsteem Knauf Termo Plus P
Tüübeldamine – tüüblite paigutus, sokliliited
Tüüblite paigutuse skeem
Tüüblite arv

Skemaatilised joonised

Tüüblite paigutus

Tüüblite arv

4 tüüblit / m²

6 tüüblit / m²

8 tüüblit / m²

10 tüüblit / m²

12 tüüblit / m²

14 tüüblit / m²

Tüüblite paigutus

Sokliliidete komponendid

Ligikaudsed andmed materjalikulu kohta

Sokliliite komponent

Lühikirjeldus

Materjali kulunorm sokli ruutmeetri kohta
Süsteemi variant

P321a

P321b

Liimmört

Sokli liimmört 1)

mineraalne, hüdrofoobne, kiududega armeeritud

Soojustusmaterjal

4,0 kg

= 0,035 W/(mK)

Sokli soojustusplaat

soojustusmaterjali paksus: ulatumine maapinda:

1 m² (1 plaat = 0,5 m²)

NXQLPPĺNXQLP
!PPĺNXQLP

Tüübel 2)
Naeltüübel

pikkus:
95 - 390 mm

ankurdussügavus
s
PPWEOLSLNNXV«PP
PPWEOLSLNNXV«PP

Puuritav kruvitüübel

110 - 230 mm

 35 mm

Kruvitüübel

115 - 395 mm

PP
PPSRRUEHWRRQ±NRUUDO

Arvutus vastavalt standardi DIN 1055-4 nõuetele
(vaadake lk 25) (tüübel paigaldada vähemalt
15 cm kõrgusele maapinnast.
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P321 Soojustussüsteem Knauf Termo Plus P
Armeering / viimistluskrohv / värvikiht
Armeerimine
Süsteemi variant

Armeerimispahtel

P321a + P321b

Knauf Klebespachtel P

Kihi paksus
3 - 4 mm

Armeerimisvõrgu paiknemine

Armeerimisvõrgu ülekate

armeerimiskihi välimises kolmandikus

 100 mm

Aknapõskede armeerimine

Skemaatilised joonised

2. Joonis

Ülekate

 100 mm

1. Joonis

Armeerimisvõrguga
nurgaprofiil

3.1. Joonis

3. 2. Joonis

Avakülgede sisenurgad tuleb lisaks armeerida armeerimisvõrgust ribadega (joonis 1).
Lisaks tuleb kõikide avakülgede nurgakohtadesse fassaadi pinnale paigaldada diagonaalsuunas armeerimisvõrgust noolekujulised (joonis 3.1)
või ligikaudu 300 x 500 mm suurused tükid (joonis 3.2).

Viimistluskrohv
mm

Valguse
peegeldumine

1,5

 25

P321a / b

2,0
3,0
1,5

P321b

2,0
3,0

 20

Armeerpahtel koos
armeerimisvõrguga
Viimistluskrohv

Täiendav värvikiht

14

Mineraalsed krohvid (välja arvatud kratskrohvid) on soovitav katta täiendavalt värvikihiga (silikoonvärviga).
Värvilised ühtlased krohvid tuleb katta täiendava värvikihiga.
Intensiivse värvitooniga polümeersete viimistluskrohvide korral on soovitav kasutada tasandavat värvikihti.

6,5- 10

5- 7

P321a

Tera suurus,

Mõõtmed (mm)

1,5- 3

Süsteemi variant

Krohvisüsteemi struktuur

P321 Soojustussüsteem Knauf Termo Plus P
Sokliliited
Süvistumine maapinda vähemalt külmumissügavuseni 120 cm

Joonis M 1 : 10

P321-SO-V1 – fassaadisoojustusest õhem sokliosa
d

krohvikiht (nt MP 75)

soojustus

keldrilae soojustusplaat

kleepsegu
sokliprofiil
 300 mm

Sokli kõrgus
 1500 mm
Sokli kõrgus
 1500 mm

 150 mm
 50 mm

kalle > 2 %

 300 mm

vuugitihenduslint
sokli servaliist
vajadusel tüüblid
PP

tekstiilkattega mullkile
hüdroisolatsioon

kütmata

P321-SO-V2 – fassaadisoojustuse paksune sokliosa
d
kipsvalupõrand (nt FE 50 Largo)
keldrilae soojustusplaat

krohvisüsteem (vt lk 12)
soojustusmaterjal
liimmört
krohvisüsteem (vt lk 28)

hüdroisolatsioon
liimsegu

>2%

 50 mm

kalle

 150 mm

vajaduse korral tüüblid (ankurdus kandva aluspinnaga)

sokli soojustusplaat
hüdroisolatsioon

kütmata

Maapinnas olevad soojustusplaadid lõigatakse altpoolt viltu ära ja kaetakse armeerimiskihiga. Armeerimiskiht peab seejuures ulatuma kuni aluspinnani. Pärast
viimistluskrohvi täielikku kuivamist kantakse maapinnaga kokkupuutuvale piirkonnale sokli hüdroisolatsioonimastiks (see kiht peab ulatuma vähemalt 50 mm kõrguseni
maapinnast), seejuures peab see puutuma kokku ehitise hüdroisolatsiooniga (ülekattumine ligikaudu 50–100 mm ulatuses). Pärast kivistumist tuleb selle ette kaitseks
15
mehaaniliste vigastuste eest paigaldada tekstiilist mullkile.

P321 Soojustussüsteem Knauf Termo Plus P
Sokliliited
Vundamendi/keldi täiskõrgusega soojustus

Joonis M 1 : 10

P321-SO-V3 – ühendus õhema sokliosa soojustusega
d

krohvikiht (nt MP 75)
keldrilae soojustusplaat

soojustus
kleepsegu

kalle > 2 %

 50 mm

tekstiilkattega mullkile

sokli kõrgus

 150 mm

vuugitihenduslint
VRNOLVHUYDOLLVWYDMDGXVHOWEOLGPP

 300 mm

sokliprofiil

hüdroisolatsioon

köetav

P321-SO-V4 – tasapinnaline ühendus sokliosa soojustusega
d
kipsvalupõrand (nt FE 50 Largo)
keldrilae soojustusplaat
krohvisüsteem
soojustusmaterjal
liimmört
krohvisüsteem

liimsegu
sokli soojustusplaat

 300 mm

 50 mm

kalle > 2 %

sokli kõrgus

 150 mm

vajaduse korral tüüblid

hüdroisolatsioon

köetav

Armeerimiskiht ja viimistluskrohv lõpevad ligikaudu 200–300 mm allpool maapinda. Pärast viimistluskrohvi täielikku kuivamist tuleb maapinnaga kokkupuutuvale osale
kanda peale sokli hüdroisolatsioon (Sockel-Dicht) vähemalt 50–100 mm ulatuses ka vundamenti ümbritsevatele katmata soojustusplaatidele. Pärast kivistumist tuleb
16 selle ette kaitseks mehaaniliste vigastuste eest paigaldada lausriidega kašeeritud mullkile.

P321 Soojustussüsteem Knauf Termo Plus P
Aknaliited
Aknaraam paikneb müüritise keskel

Joonised M 1:10

P321-FE-H1 horisontaallõige

P321-FE-V1 vertikaallõige
paigaldusnäide

NDOOH

aknapleki otsatihend

d

aknaliiteprofiil *)
või vuugitihendusriba
soojustus

liimmört

aknaraami tihend

soojustusmaterjal

 30 mm

soovitatavalt
 30-50 mm

krohvisüsteem
armeerimisvõrguga
nurgaprofiil

d

 soovitavalt 30-50 mm

Aknaraam paikneb müüritisega tasapinnaliselt
P321-FE-H2 horisontaallõige

P321-FE-V2 vertikaallõige
aknaraami tihend
NDOOH

paigaldusnäide

aknapleki otsatihend
vuugitihendusriba

aknaliiteprofiil *)
või vuugitihendusriba
armeerimisvõrguga nurgaprofiil

liimmört
soojustusmaterjal

soovitatavalt
 30-50 mm

d

 30 mm
(DIN 4108-2 kohaselt)

d



Aknaraam on nihutatud müüritisest väljapoole
P321-FE-H3 horisontaallõige

P321-FE-V3 vertikaallõige

NDOOH

aknapleki
otsatihend

paigaldusnäide
vuugitihendusriba

 30 mm
(DIN 4108-2 kohaselt)

Märkused

liimmört
soojustus
materjal
krohvi
süsteem

aknaliiteprofiil *)
või vuugitihendusriba

soovitatavalt
 30-50 mm

d

d

soovitavalt
30-50 mm

*) Vihmakindla aknaliiteprofiili kasutamisel võib loobuda täiendava vuugitihendusriba paigaldamisest.
Ŷ3LLUQHYDGNRQVWUXNWVLRRQLGRQNXMXWDWXGNVQHVVNHPDDWLOLVHOW
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P321 Soojustussüsteem Knauf Termo Plus P
Katuseliited
Katuseliited

Joonised M 1:10

P321-DA-V1 – ühendus katuseräästaga
ŷWXXOXWXVHWDNDWXV

mineraalvill,
näiteks Knauf Insulation
Thermolan TI 435 U
krohvikandev ehitusplaat
vuugitihendusriba (sarikate ümber)
nn kellulõige või tihenduslint
mineraalvill,
näiteks Knauf Insulation
Thermolan TI 435 U

> 100 mm **)

aurutõkkekile
tuleb paigaldada pingevabalt
näiteks katusekorruse
kipsplaatkatted D61
hermeetiline liide

Liimmört
Soojustus
Krohvisüsteem

d

P321-DA-V2 – soojustuse ühendus allasuva katuse küljega
ŷNDWWHSOHNNS||UDWDNVHVRRMXVWXVHDOOD

P321-DA-V3 – katteplekk ühendatakse armeerimiskihiga
ŷDUPHHULPLVY}UJXVWSURILLOOLLVWXJDSOHNLOLLWHNRKDOH

d

d

Krohvisüsteem
soojustusplaat

Soojustusmaterjal

vuugitihendusriba

Liimmört

soklisiin

armeerimisvõrguga servaliist

 20 mm )

mineraalvill,
nt Knauf Insulation
Thermolan TI 135 U.

aurutõkkekile tuleb paigaldada pingevabalt

sokli soojustusplaat
mineraalvill,
nt Knauf Insulation
Thermolan TI 435 U

 150 mm )

 150 mm )

sokli soojustusplaat

nt katusekorruse kipsplaatkate D61
õhutihe ühendus

Märkused
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Piirnevad konstruktsioonid on kujutatud üksnes skemaatiliselt.

a

P321 Soojustussüsteem Knauf Termo Plus P
Liitekohad rõdude ja terrassidega / deformatsiooni- ja ühendusvuugid
Katuseliited

-RRQLVHG0

P321-DA-V4 – soojustuse ühendus allasuva kaldkatuse harjaga
d

sokli soojustusplaat
vuugitihendusriba

PP

soklisiin

liimmört
soojustusplaat

Mineraalvill,
QW.QDXI,QVXODWLRQ
7KHUPRODQ7,8

aurutõkkekile
tuleb paigaldada pingevabalt
Mineraalvill,
QW.QDXI,QVXODWLRQ
7KHUPRODQ7,8

1WNDWXVHNRUUXVH
NLSVSODDWNDWH'

P321-DA-V6 – lamekatuseliide – atikavooder

P321-DA-V5 – soojustuse ühendus katuseviiluga
vuugitihendusriba

PP ',1NRKDVHOW
vuugitihenduslint
või
nn kellulõige

Kalle katuse suunas

!PP

PP

PP

nn kellulõige

soovitavalt
 30-50 mm

krohvikandev
ehitusplaat

soojustusplaat

krohvisüsteem
soklisiin
soojustusmaterjal

d

Märkus

PP

liimmört

vuugitihendusriba
sokli
soojustusplaat

d

Piirnevad konstruktsioonid on kujutatud üksnes skemaatiliselt (kaitseplekid: vaadake plekksepatööde eeskirju).
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P321 Soojustussüsteem Knauf Termo Plus P
Liitekohad rõdude ja terrassidega / deformatsiooni- ja ühendusvuugid
Liitekohad rõdude ja terrassidega

Joonised M 1:10

P321-BA-V1 – väljaulatuv (konsoolne) rõduplaat
ŷNOPDVLOODWD

P321-BA-V2 – väljaulatuv (konsoolne) rõduplaat
ŷN}LNLGHVNOJHGHVSDLNQHYVRRMXVWXV

d

d
soojustusplaat

krohvisüsteem

sokli soojustusplaat

soojustusmaterjal
liimmört

vuugitihendusriba
soklisiin

 150 mm

kipsvalupõrand
(nt FE 50 Largo)

armeerimisvõrgust
profiilliist plekiliitekohale

sisemine
krohvikiht
(nt MP 75)

 150 mm *)

sokli soojustusplaat
 20 mm )
kalle  2%

kalle  2%

nn kellulõige
vuugitihendusriba

Joonised 1 : 5

'HIRUPDWVLRRQLMDKHQGXVYXXJLG
P321-FU-H1²GHIRUPDWVLRRQLYXXN

P321-FU-H2 ²OLLGHROHPDVROHYDNRQVWUXNWVLRRQLHOHPHQGLJD

d

mineraalvillast täidis
armeerimisvõrguga vuugiprofiil

Märkus
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Piirnevad konstruktsioonid on kujutatud üksnes skemaatiliselt.

vuugitihendusriba
krohvikihti lõpetav
armeerimisvõrguga
servaprofiil

P321 Soojustussüsteem Knauf Termo Plus P
EÜ-vastavusdeklaratsioon

Knauf Tallinn UÜ deklareerib vastavalt Euroopa Ühenduste Nõukogu 21. detsembri 1988. aasta direktiivile 89/106/EMÜ ehitustooteid puudutavate
liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta (ehitustoodete direktiiv), muudetud Euroopa Ühenduste Nõukogu 22. juuli 1993. aasta direktiiviga
93/68/EMÜ, et ehitustoode:
polüstüreen-fassaadisoojustuse liitsüsteem Knauf Termo Plus P
toodetud: Knauf SIA, Daugavas iela 4, Saurieši, LV 2123 Rigas raj., Läti
on tootja poolt allutatud tehase kvaliteedikontrollile. Tehases võetud tootenäidised on katsetatud vastavalt kehtestatud katsetuskavale ja teavitatud asutuse
juhistele.
Teavitatud asutus nr 1090 – Technical and Test lnstitute for Construction Prague on viinud läbi toote asjakohaste omaduste esialgse tüübikatsetuse,
tehase ja tehase tootmisohje esialgse ülevaatuse ning jälgib, hindab ja tunnustab pidevalt tehase tootmisohjet.
Käesolev sertifikaat kinnitab, et kõik toote omaduste ja vastavuse tunnustamise kohta kehtestatud nõuded, mida on kirjeldatud tehnilistes tingimustes
ETA-10/0390 on rakendatud ja toode vastab kõikidele ettenähtud nõuetele.
Sertifikaat on välja antud 29. septembril 2010 ja kehtib seni, kuni aluseks olevaid ühtlustatud tehnilisi tingimusi või tehases valitsevaid tootmistingimusi
oluliselt ei muudeta.
Alusdokument: EC Certificate of Conformity No 1020 – CPD – 020-024916, TZUS Praha, s.p.

Tuletundlikkuse vastavus EN 13501-1:2003 järgi: Knauf Termo Plus P kuulub klassi B – s1, d0
Fassaadisoojustuse liitsüsteemi Knauf Termo Plus P koosseisu kuuluvad järgmised materjalid:
Soojustusmaterjal ja kinnitusmaterjalid:
50…250 mm vahtpolüstüreenplaadid (EPS) vastavus EN 13162 ,
WXOHWXQGOLNNXVHNODVV(WLKHGXVNJPñPXXGDQGPHG(7$WDEHOLV

ŶLVRODWVLRRQLWRRGH
ŶOLLPNLQQLWXVHNV
ŶYDMDGXVHOWlLHQGDYDNVPHKDDQLOLVHNV
kinnituseks tüüblid:

Knauf Klebespachtel P OLLPLWXGSLQGDSHDEROHPD
Fischer Termofix CF8;
ejotherm NT U; ejotherm NKT U; ejotherm STR U;
Bravoll PTH-KZ 60/8-L; Bravoll PTH-KZL 60/8-L;
Bravoll PTH 60/8-L; Bravoll PTH-L 60/8-L;
Koelner K18M; KEW TSD Ø8;
WKRET-MET LFN, LFN Ø8.

Aluskiht:
ŶDUPHHULPLVSDKWHO
ŶDUPHHULPLVY}UNVLOPDVXXUXV[PP

Knauf Klebespachtel P
VERTEX R131 A101; SSA-1363-SM

Põhikiht:
ŶYDMDGXVHONUXQWPLQHUDDOVHYLLPLVWOXVNLKLDOODKnauf Putzgrund Mineral
ŶNUXQWSROPHHUVHYLLPLVWOXVNLKLDOOD
Knauf Putzgrund Fassade
Viimistluskiht:
ŶPLQHUDDONURKYLG





ŶSROPHHUNURKYLG





ŶPLQHUDDONURKYLYLLPLVWOXVYlUY



Knauf Strukturputz 1,2; 2,0; 3,0 mm
Knauf Dekorputz 2,0; 3,15 mm
Knauf CONNI R 2,0; 3,0 mm
Knauf CONNI S 1,5; 2,0; 3,0 mm
Knauf Addi R 2,0; 3,0 mm
Knauf Addi S 1,5; 2,0; 3,0 mm
Knauf Kati R 2,0; 3,0 mm
Knauf Kati S 1,5; 2,0; 3,0 mm
 Siliconharz EG Farbe
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P321 Soojustussüsteem Knauf Termo Plus P
Paigaldusjuhend

Eeldused
Kõik liitumiskohtade ja sõlmede
lahendused tuleb enne tööde tegemist
põhjalikult läbi mõelda.
Aluspind tuleb ette valmistada konkreetset
objekti silmas pidades täies mahus ja
kirjeldada tehtud tööde loetelus.
Aluspinnaga tehtavad katsed ja võimalikud
meetmed on toodud käesoleva paigaldus
juhise leheküljel 9.
Aluspinna siledus peab vastama leheküljel 9
esitatud nõuetele. Kuni 10 mm suuruseid
ebatasasusi (üksnes liimitavate soojustussüsteemide korral) võib kõrvaldada
liimmördiga. Kuni 20 mm suuruseid
ebatasasusi võib samuti kõrvaldada
liimmördiga, seejuures tuleb soojustusplaadid
tüübeldada nagu uusehituste aluspindadel.
Suuremaid ebatasasusi võib kõrvaldada
sobiva krohvikihi pealekandmisega. Krohvi
nakketugevust tuleb kontrollida pärast

kivistumist.
Niiskusesisalduse suurenemine ei ole
lubatav.
Kõik liitumiskohad peavad olema tehtud
vihmaveekindlaks, näiteks vuugitihendusribade abil.
Sisemised krohvitööd ja monoliitpõrandate
valamine peavad olema lõpetatud ja
konstruktsioonielemendid peavad olema nii
kuivad, et küllastunud niiskusesisalduse
tekkimine ei ole enam võimalik.
Aluspinna sobivuse kontrollimise ja
ehitustöödeks vajaliku tingimuste tagamise
eest vastutab töövõtja.
Kogu paigaldus-, kuivamis- ja kivistumisaja
vältel peab välistemperatuur, aluspinna ja
materjalide temperatuur olema vähemalt +5
°C (kui viimistluskrohviks on Kati, siis on
nõutav vähemalt +8 °C).
Ebasoodsad ilmastikutingimused, nagu

kõrge temperatuur, tugev tuul või otsene
päikesekiirgus, võivad mõjutada kasutatavate materjalide omadusi. Soovitatav on
kasutada lisameetmeid, nagu näiteks
tellingutele kinnitatavate fassaadivõrkudega
kaitsmine.
Segude valmistamiseks võib kasutada
üksnes külma puhast vett (joogivee
kvaliteediga).
Sügiseste ja varakevadiste ehitustööde
korral võib kasutada vett, mille temperatuur
on kuni +30 °C.
Määrdumistundlikud konstruktsioonielemendid tuleb enne tööde algust kinni katta või
veekindlalt kinni teipida.

abil.
Kuni 10 mm ulatuvaid aluspinna ebatasasusi
saab siluda pealekantava liimmördi koguse
muutmise teel.
Soojustusplaadid lükata kohale libistava
liigutusega ja rihtida paika koputamisega.
Soojustusplaadid paigaldada altpoolt
ülespoole horisontaalsete ridadena nii, et
YHUWLNDDOVHOWROHNVYXXJLGQLKXWDWXGPP
Kuni 200 mm paksuseid soojustusplaate
võib paigaldada seinte nurgakohtades
hambumiseta, alates 200 mm tuleb
paigaldada hambumisega.
Soojustusplaatide vuugikohtadesse ei tohi
kanda liimmörti. Võimalikud vuugid
soojustusplaatide vahel tuleb puhtalt sulgeda
soojustusmaterjali ribade või
PRQWDDåLYDKXJD

kogumass olla kuni 22 kg/m².
Kui lisaks liimimisele on veel vajalik
soojustusmaterjali täiendav kinnitamine
tüüblitega, siis tuleb tüüblite arv valida
vastavalt juhistele. Lihtsustatud meetod on
leheküljel 12.
Pärast liimmördi piisavat kivistumist võib
alustada tüübeldamisega. Puuri läbimõõt
peab vastama tüüblisaba nimiläbimõõdule 8mm.
Löökpuuri või puurvasarat kasutada üksnes
betoonist ja täiskividest aluspinna puhul.
Puuritud augud peavad paiknema nii, et
betoonis olev armatuur ei oleks vigastatud.
Puuritud augu sügavus = tüübli pikkus +
10…15 mm. Puuritud augud tuleb enne
tüübli paigaldamist puhastada.
Tüüblite paigaldamisel peab aluspinna
WHPSHUDWXXUROHPD&2WVHVH
päikesevalguse mõju käes võivad olla
tüüblid ja soojustusplaadid maksimaalselt
6 nädalat.

Soojustuskihi paigaldamine
Soklilliite paigaldamine
Kasutada sobivaid sokliprofiilide komplekte.
Paigaldada sokliprofiil horisontaalselt ja
kinnitada naeltüüblitega ca 30 cm tagant.
Aluspinna ebatasasuste kohta paigaldada
alusseibe.
Jätkata sokliprofiilid jätkutükkidega,
välisnurgad nurgaühendustega.
Soojustusplaatide liimimine ja paigaldamine
Liimmört segada vastavalt konkreetse
tootelehe juhistele puhta veega.
Liimmört kantakse tavaliselt peale äär-punk
meetodiga, liimiga kaetud ühenduspind
soojustusplaadi ja aluspinna vahel peab
olema pärast kinnisurumist > 40%. Seejuures
tuleb soojustusplaadi kõikidele servadele
kanda ligikaudu 50 mm laiune pidev
mördiriba ja plaadi keskele 2 või 3 alustassisuurust pätsikest või riba.
Liimmörti saab peale kanda ka krohvimasinaga. Sellisel juhul tuleb liimmört kanda otse
välisseinale seguribadena, millede vahekaugus on max 100 mm ja soojustusplaadid
tuleb seinale kinni suruda.
Liimühenduseks vajalik nakkepinna osa on
sel juhul vähemalt 60%.
Siledate aluspindade korral võib liimmörti
soojustusplaatidele kanda hambulise kellu
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Tüübeldamine
Aluspind. Aluspind peab olema sile, kuiv,
rasva- ja tolmuvaba. Uute krohvimata
aluspindade korral, nagu müüritise ja
betoonpinna korral, aga ka krohvitud
aluspindade korral, mille nakketugevus on
1PPñ, võib täiendavast tüübeldamisest loobuda. Värvitud aluspindade korral
on tüübeldamine alati vajalik
Kui soojustusmaterjali kihi paksus on >200
mm, võib pealekantava mördi ja krohvi

P321 Soojustussüsteem Knauf Termo Plus P
Paigaldusjuhend

Krohvisüsteemi pealekandmine
Armeerimiskiht
Akna- ja ukseavade külgpindadele paigaldada armeerimismördiga armeerimiskangast
ribad. Seejärel paigaldada avakülgede
nurgaprofiilid (küljed 100/150 mm)
avakülgede ja fassaadipinna nurgakohtadesse ning rihtida nii vertikaal- kui ka
horisontaalsuunas.
Kanda peale armeerimismört 3-5 mm
paksuse kihina ja siluda. Kõikide fassaadipinnas asuvate avakohtade nurgakohad
tugevdada täiendavalt armeerimiskangast
noolekujuliste (560/400 x 300 mm) või
ligikaudu 300 x 500 mm nelinurksete
tükkidega.
Paigaldada armeerimiskangas, ülekattega
liitekohtades vähemalt 100 mm, värske
armeerimismördi kihi sisse umbes kolmandikuni kihi paksusest ja siluda tasaseks.
Vältida armeerimiskihi ülemäärast silumist, et
pindmine kiht ei küllastuks peente osakestega või pinnale ei tekiks aglomereerunud kihti.
Enne iga järgmise kihi pealekandmist peab
ootama vähemalt 1 päeva paksuse iga
millimeetri kohta.
Võimalikud tekkinud kriimud eemaldada
pärast kuivamist.
Kruntimine
Kruntida lähtuvalt viimistluskrohvist.
Ämbri sisu hoolikalt läbi segada ja vajaduse

korral segada aeg-ajalt uuesti.
Ühekihilise mineraalse dekoratiivkrohvi jaoks
kruntida pind juhul, kui see on üle 3 kuu
vana või tolmune ja määrdunud krundiga
Knauf Putzgrund Mineral, mis on eelnevalt
lahjendatud veega vahekorras 1 : 1 ja kanda
see kogu töödeldavale pinnale ühtlaselt rulli
või harja või sobiva pritsi abil.
Polümeerse viimistluskrohvi jaoks kruntida
armeeritud pind eelnevalt viimistluskrohviga
ühte tooni toonitud kruntimisvahendiga
Knauf Putzgrund Fassade.
Enne viimistluskrohvi pealekandmist lasta
krunditud pinnal kuivada vähemalt 24 tundi.

suurusele vastava paksusega kihile ja anda
faktuur PVC- või PU-hõõrutiga.

Viimistluskrohv
Mineraalkrohvid Knauf Decoral, Knauf
Struktural
Vee kogus ja segamine vastavalt tehnilises
tootelehes toodud andmetele.
Viimistluskrohv kanda peale roostevaba
silumiskellu või hõõrutiga krohvimördi terade
paksuse kihina ja kohe teha sobiva
tööriistaga (PVC-, vahtkumm- või käsnhõõrutiga) pinnale soovitud faktuur.
Polümeersed krohvid Conni / Addi / Kati
Segada ämbri sisu hoolikalt. Tööks vajaliku
konsistentsi saamiseks võib lisada vett
vastavalt tehnilises tootelehes toodud
andmetele.
Kanda peale roostevaba silumiskelluga tera

Märkused
Kontrollida enne töö algust kõikide mahutite
värvitoonide õigsust. Värviliste segudega
töötamisel pöörata tähelepanu sellele, et
partiide numbrid oleksid samad, või segada
mört valmis kohe sellises koguses, mis on
vajalik krohvitava pinna katmiseks.
Pöörata tähelepanu terade ühtlasele
jaotumisele.
Segavate jätkujoonte tekke vältimiseks
tuleks tellingutel kasutada piisaval hulgal
töölisi. Töötada on vaja pidevalt niiskete
pindadega, juba krohvitud pindu hiljem mitte
enam töödelda. Vältida tööde katkestamist
lõpetamata pindade korral, alati krohvida
piiratud pinnaosad täies ulatuses.
Kõikide siin toodud toodete koostis on selline,
mis välistab määrdumise mõju või lükkab selle
edasi. Sellistest mikroorganismidest nagu
vetikatest või seentest põhjustatud määrdumist ei ole pikema aja jooksul võimalik
välistada. Kahjustuste ulatus oleneb kohalikest
asjaoludest ja valitsevatest ilmastikutingimustest. Viimistluskrohvi või värvkatte tehnilise
otstarbe kadu, põhjustatuna pinnal kasvavate
vetikate või seente tõttu tekkinud mikroobsest
kihist, on peaaegu välistatud.

värvitoonierinevuste kõrvaldamiseks ja
ühtlustamiseks.
Kontrollida värvitooni sobivust
proovivärvimisega. Mitte kasutada hoone
ühel küljel koos erinevaid vaate või segada
nende sisu eelnevalt ühes puhtas mahutis.
Mahutite sisu hoolikalt läbi segada.

Tööks vajaliku konsistentsi kohta võib
andmeid saada tehnilisest tootelehest.
Toode Siliconharz-EG-Farbe kanda õhukese
pideva ühtlase kihina (ristuvad liigutused)
kõva, puhta ja kuiva viimistluskrohvi pinnale.
Korraga nähtavad pinnad töödelda alati
samal päeval.

Täiendav kaitsekiht
Silikoonvaikvärv - Siliconharz-EG-Farbe
Spetsiaalselt mineraalsete viimistluskrohvide
katmiseks (ühekordse ülevärvimisega)
mõeldud silikoonvaigul põhinev fassaadivärv.
Ette nähtud krohvipindade võimalike
kuivamisest, ilmastikumõjudest või tehnoloogilistest mõjudest põhjustatud
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P321 Soojustussüsteem Knauf Termo Plus P
Hooldusjuhed
Fassaadisoojustuse (SILS) hooldus
Soovitav on sõltuvalt hoone suurusest, arhitektuurist ja asukohast korraldada fassaadipinnale korrapärane hooldus. Fassaadipinna hoolduse all tuleb
silmas pidada pinna fassaadipinna puhastamist, ülevärvimist ja vajadusel fassaadipinnas asuvate liitekohtade uuendamist.
Pika kasutusea ja hea optilise väljanägemise jaoks on olukorras, kui avastatakse fassaadipinna mistahes hoolduse vajadus, planeerida võimalikult koheselt
hooldusalane tegevus. Soovitame kasutada sellealaseid kogemusi ja teadmisi omavate ettevõtete kasutamist.

Kontrollitav teema

Võimalikud lahendused

Määrdumine

Puhastamine survepesuga (vee temperatuur kuni 60 °C),
võimalusel värvisüsteemile vastava värviga üle värvida.

Mikrobioloogiline määrdumine
(vetikad, seened)

Töödelda pinda vetikate- ja seenkahjustuste tõrjevahenditega, pesta üle
survepesuga (mõõdukas surve, vee temperatuur kuni 60 °C),
võimalusel värvisüsteemile vastava värviga üle värvida.

Elastsete ühenduskohtade (akende,
uste, paisumisvuukide jne) tihedus

Üldjuhul vajavad elastsete ühenduskohtade materjalid niiskuskindluse tagamiseks
teatud ajavahemike järel uuendamist.
Juhinduda vastavate materjalide tootjate juhistest.

Mehhaaniline kahjustus

Puhastada aluspind, täida sarnast tüüpi materjalidega, kruntida ja värvida üle
värvisüsteemile vastava krundi ning värviga.
Väikesemahuline remonditud pind võib visuaalselt erineda ülejäänud fassaadi
pinnast. Selle põhjuseks on remondivärvi struktuurne ja tooniline erinevus.

Arvestada samuti ETAG 004 (Euroopa tehnilise tunnustuse juhise) soovitusi kasutamiseks, hoolduseks ja remondiks.

Knauf Tallinn UÜ
Masina 20 , 10144 Tallinn
Tel: (+372) 651 8690
Faks: (+372) 651 8691
Info@knauf.ee
www.knauf.ee

P321/EE11.04
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Knaufi krohvi- ja fassaadisüsteemid Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen
Tehniliste muudatuste õigus reserveeritud. Kehtib viimane trükk. Meie vastutus kehtib ainult meie toodete omadustele. Kulukogused ja tööde tegemise andmed põhinevad kogemustel,
mistõttu neid andmeid ei saa erinevate töötingimuste puhul vahetult kasutada. Tehnilised andmed lähtuvad tehnika praegusest tasemest. Need ei hõlma täielikku ehitustehnika
reeglistikku, kehtivaid standardeid ja juhiseid. Töö tegija peab peale paigalduseeskirjade ka nende asjaoludega arvestama. Kõik õigused reserveeritud. Muudatused, kordustrükid ja
fotomehaaniline ning elektrooniline taasesitamine, ka osaline, vajab kirjalikku luba firmalt Knauf Tallinn UÜ.
Tarnimine toimub ehitusmaterjalide kaupluste vahendusel vastavalt kehtivatele üldistele müügi-, tarne- ja maksetingimustele.

Firma Knauf tarindite konstruktsioonilised, staatilised ja ehitusfüüsikalised omadused on tagatud juhul, kui
kasutatakse firma Knauf tarindikomponente või neid tooteid, mida on firma Knauf kirjalikult soovitanud.

