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1. Üldised juhised 

1.1. Rakendus 

Isekandvad sandwich-paneelid TENAX W on mõeldud välis- ja siseseinte katmiseks. Neid saab paigaldada nii 
horisontaalselt kui ka vertikaalselt. Sandwich-paneele TENAX W tohib paigaldada mitmesildelises 
konstruktsioonis alles pärast seda, kui on saadud tootja luba  konkreetsele projektile. 

Sandwich-paneelid TENAX R ja TENAX TR on loodud spetsiaalselt katustele mitmesildelistes 
konstruktsioonides, minimaalse kaldega 5°. 

 

1.2. Tootja vastutus ja garantiid 

Käesolevas tootja kasutusjuhendis on antud üldjuhised sandwich-paneelide paigaldamise kohta. Toodete 
kasutajad peavad järgima tootja juhiseid, välja arvatud juhul, kui see on vastuolus heakskiidetud projektiga. 
Kahtluse korral peab kasutaja toimima vastavalt projekteerija juhistele. 

Ebaselguste või kahtluste korral võtke ühendust TENAPORS piirkondliku esindajaga. 

Tootja vastutab oma toodete vastavuse eest ainult juhul, kui on järgitud kõiki käesolevas juhendis esitatud 
nõudeid. Tootja ei vastuta kahjude eest, mis on tekkinud juhendis märgitud nõuete mittetäitmise korral. 

Tootja jätab endale õiguse muuta tehnilist dokumentatsiooni ilma ette teatamata. Järgige alati kõige uuemat 
dokumentatsiooni versiooni. 

 

1.3. Tööohutus 

Toodete käsitlemisel tuleb alati järgida kõiki  kasutuskohas kehtivaid töötervishoiu ja  tööohutuse eeskirju. 

Toodete servad, nurgad ja mehaaniliselt töödeldud kohad on teravad. Kasutage alati kaitsekindaid ja -riietust. 
Teostades paneelide mehaanilist töötlemist, kasutage alati kaitseprille ja kuulmiskaitsevahendeid. 

Sandwich-paneelid on massiivsed tooted. Järgige tõstmise ja transportimise ohutusnõudeid. Veenduge, et 
keegi ei viibiks tõstetava toote all. Tugev tuul võib oluliselt vähendada tõstetud toote stabiilsust. Ärge 
paigaldage paneele tuulise ilmaga, kui see ohustab turvalisust. Suure tuulega (üle 10 m/s) on paneelide 
paigaldamine keelatud. 

Järgige kõikide kasutatavate seadmete, tööriistade ja varustuse kasutusjuhendeid. 

Järgige ka kõiki teisi ohutusnõudeid ehitusobjektil. 

 

1.4. Keskkonnakaitse 

Kõik pakkimismaterjalid ja ehitusjäätmed tuleb utiliseerida vastavalt kasutuskohas kehtivatele nõuetele. 
Hoolitsege looduse eest. 

 

1.5. Üksikasjalikus 

Detailsem informatsioon paneelide paigalduse kohta konstruktsioonis on välja toodud jooniste komplektides 
„Sõlmed“ ning „Katteplekid ja lisatarvikud“. Käesolevat juhendit tuleb kasutada koos vastavate jooniste ja 
viitedokumentidega. 
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2. Ettevalmistustööd 

2.1. Ladustamine 

Ehitusplatsil peab olema tagatud paneelidele sobiv ladustamiskoht. 

Paneelid peavad olema ladustatud kindlale aluspinnale. 

Kui EPS või MW soojustuskihiga paneele plaanitakse ladustada 2 kuud või enam, peavad paneelid olema 
kaitstud vihma, mustuse ja päikesekiirguse eest. PIR ja PUR soojustusega paneele ei tohi ladustada 
päikesekiirguse käes kauem kui 2 nädalat. 

 

2.2. Seadmed ja tööriistad 

2.2.1. Tõsteseadmed 

Veenduge, et teil on olemas vajalikud tõsteseadmed ja varustus, mis on vastavuses kehtivate 
tööohutuseeskirjadega. 

Paneeli kaal sõltub selle paksusest ja materjalist. Ühe ruutmeetri paneeli ligikaudne kaal on antud tabelis 1. 

Ühe ruutmeetri paneeli täpne kaal on antud iga pakendi tootelehel. 

 

Tabel 1. 1 m2 kuivade TENAX paneelide arvutuslik kaal 

Paneeli tüüp 1 m2  paneeli kaal sõltuvalt paksusest a), kg/m2 

50 80 100 120 150 175 200 220 240 300 

TENAX W MW H2 19,1 22,4 24,6 26,8 30,1 32,9 35,6 - 40,0 46,6 

TENAX W MW S 17,4 20,2 22,1 24,0 26,9 29,2 31,6 31,6 33,5 35,4 

TENAX W MW S2 17,7 20,6 - - - - - - - - 

TENAX W MW T2 - - 24,0 26,2 29,5 32,2 35,0 - 39,4 46,0 

TENAX MW Security - - - - - - 36,9 39,2 41,5 - 

TENAX W EPS S 13,4 13,9 14,2 14,6 15,0 15,5 15,9 16,9 16,7 - 

TENAX W PUR H1 - - 17,1 17,9 19,0 - 20,9 21,7 - - 

TENAX W PUR S1 14,7 15,9 - - - - - - - - 

TENAX W PUR T1 - - 16,5 17,2 18,4 19,3 20,3 21,0 - - 

TENAX W PIR H1 - - 17,4 18,2 19,5 - 21,5 - - - 

TENAX W PIR S1 14,8 16,0 - - - - - - - - 

TENAX W PIR T1 - - 16,8 17,6 18,8 19,8 20,9 - - - 

TENAX TR MW S10 - 23,1 25,2 27,3 30,4 33,0 35,7 37,8 39,9 - 

TENAX TR MW S12 20,2 23,4 25,5 27,6 30,7 33,3 36,0 - 40,2 46,5 

TENAX TR EPS S10 14,7 15,2 15,5 15,9 16,3 16,8 17,2 17,5 17,8 - 

TENAX TR PUR S11 16,0 17,2 18,0 18,8 19,9 - 21,9 22,7   

TENAX TR PIR S11 16,2 17,5 18,3 19,2 20,4 - 22,5 - - - 

TENAX R MW B 20,1 21,1 23,2 25,3 28,5 31,3 33,7 35,8 37,9  

TENAX R EPS B 13,5 14,0 14,3 14,7 15,2 15,6 16,0 16,3 16,6 - 

Märkused 
a) Arvutuslikud väärtused paneelidele kattekihi paksusega 0,7 mm / 0,7 mm, välja arvatud TENAX MW Security 

 

Paneelide mahalaadimisel kasutage kraanat või kahveltõstukit. 

Paneelipakkide valesti maha tõstmisel on oht paneele kahjustada. Kraanaga tõstmisel kasutage sobivaid 
tõsteseadmeid. Soovitatav on kasutada mehaanilisi või vaakumtõsteseadmeid. 

Mõned näited tõsteseadmetest on välja toodud joonisel 1. Tõsteseadme kasutamisel järgida tootja 
kasutusjuhendit. 

 



Handling and Installation manual_SP-W R and TR_2016-03_ee 5 (17) 

 

  

a) mehaanilised haaratsid paneelide 
horisontaalseks tõstmiseks 

b) pneumaatilised haaratsid 

Joonis  1. Näited paneeli tõsteseadmetest 

 

Üle 7 meetriste paneelipakkide tõstmisel kahveltõstukiga, tuleb kasutada lisatugedega tõsteplatvormi. 

 

2.2.2. Tööriistad 

Paneelide paigaldamiseks on vajalikud järgmised tööriistad: 

- plekisaag (vt joonis 2); 

- plekikäärid (katteplekkide paigaldamiseks); 

- elektriline kruvikeeraja (akutrell); 

- needitangid (katteplekkide paigaldamiseks); 

- puurtrell hoone kandekonstruktsioonile sobivate puuridega; 

- nuga mineraalvillaribade lõikamiseks; 

- silikoonipüstol. 

Paneelide paigaldamiseks on vajalikud järgmised mõõteseadmed: 

- mõõdulint või laserkaugusmõõtja (l  15 m); 

- lasernivelliir või teodoliit. 

Paneelide lõikamiseks kasutage metalliteraga tikksaagi või kõvasulamist kettaga ketassaagi. Keelatud on 

kasutada lõiketööriistu, mis lõikamise ajal kuumutavad metalli (nt. abrasiivkettaga nurklihvija). 

  

 

a) metalliteraga tikksaag – lubatud 
kasutada 

b) kõvasulamist kettaga ketassaag – 
lubatud kasutada 

c) abrasiivkettaga nurklihvija – keelatud 
kasutada 

Joonis 2. Näited paneelide lõikeseadmetest 

 

2.3. Hoone kandekonstruktsioon 

Veenduge, et hoone kandekonstruktsioon vastab joonistekomplektis „Sõlmed“ välja toodud nõuetele. 
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3. Toodete käsitlemine 

3.1. Toodete vastuvõtmine ja mahalaadimine 

3.1.1. Paneelipakid 

Koorma vastuvõtja võtab endale täieliku vastutuse sandwich-paneelide mahalaadimise ja ladustamise eest. 
Enne paneelide mahalaadimist sõidukilt, veenduge, et pakendid ja tooted ei ole kahjustatud. Kahjustuste 
korral pöörduge koheselt TENAPORS piirkondliku esindaja poole. Aruanne kahjustuste kohta tuleb esitada 
kirjalikult ja allkirjastatult. Hilisemaid pretensioone seoses transportimisel tekkinud kahjustustega ei 
rahuldata. 

Alates paneelide mahalaadimisest kuni paigalduse lõpuni peab paneelide soojustuse kiht olema kaitstud 
sademete eest. 

Transpordivahendilt mahalaadimisel ladustage paneelid koheselt sobivasse kohta. Vältige paneelide korduvat 
teisaldamist. 

Tõstes kraanaga, kasutage paneelipakkide küljes olevaid elastseid troppe. Vältimaks paneelide 
deformatsioone tuleb kasutada piisavalt pikki troppe või tõstetraaversit. (vt. joonis 3). 

 

  

a) ilma tõstetraaversita, kui paki pikkus ei ületa 7 m b) tõstetraaversiga, kui paki pikkus  ületab 7 m. 

Joonis 3. Tingimused paneelipakkide tõstmiseks kraanaga 

 

Kasutades mahalaadimiseks kahveltõstukit, veenduge, et tabeli 2 toodud tingimused on täidetud. Hoolitsege 
selle eest, et tõstuki mehhanism ei kahjustaks paneelide pinda. Katke tõstuki kahvlid pehme materjaliga (nt. 
polüstüreeni ribadega). 

 

Tabel 2. Tingimused paneelipakkide tõstmiseks kraanaga 

Paneeli pikkus, meetrid Tõstetugede arv Vahemaa tõstetugede vahel, meetrit 

 7 2 1,50 

> 7 4 1,50 

 

Paneelipakke tohib tõsta ainult ükshaaval. Mitme paki korraga tõstmine või käsitlemine on keelatud. 
Paneelide tõmbamine ja lükkamine tugialusel ei ole lubatud. Järgige käsitlemise märke pakendil. 

 

3.1.2. Lisatarvikud ja kinnitusvahendid 

Enne lisatarvikute ja kinnitusvahendite sõidukilt mahalaadimist, veenduge, et pakendid ja tooted ei ole 
kahjustatud. 

Veenduge, et tellitud ja tarnitud kinnitusvahendid sobivad konkreetse hoone kandekonstruktsioonidele. 
Kontrollige, kas tarnitud komplekt vastab tellimusele. 
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3.2. Ladustamine ehitusplatsil 

Ladustage sandwich-paneelid tootja originaalpakendis. 

Välistingimustes tohib paneele ladustada kuni 2 kuud. Kui eeldatav ladustamise aeg on pikem kui 2 kuud, 
peavad paneelid olema kaitstud vihma, mustuse ja päikese eest. 

Ladustamise või käsitlemise ajal peavad paneelipakid olema tugedel. Paneelide tootmisprotsessi käigus 
lisatakse pakkidele polüstüreenist toed mõõtmetega 1100 mm. x 200 mm. x 150 mm. (pikkus x laius x kõrgus) 

Maksimaalne lubatud tugede vaheline kaugus ladustamise ajal on toodud tabelis 3. 

 

Tabel 3. Sandwich-paneelide ladustamisel lubatud tugede vaheline kaugus 

Sandwich-paneeli tüüp Tugede vaheline kaugus, m 

TENAX W MW 1,0 

TENAX W EPS 1,7 

TENAX W PUR 1,7 

TENAX W PIR 1,7 

TENAX TR MW  1,5 

TENAX TR EPS  2,0 

TENAX TR PUR  2,0 

TENAX TR PIR  2,0 

TENAX W MW 1,0 

TENAX W EPS 1,7 

 

Kontrollige, et tarnitud paneelipakid oleksid koos tugedega. Vastasel juhul võtke ühendust tarnijaga. 

Asetage tugedega sandwich-paneelide pakid eelnevalt ettevalmistatud siledale ja kõvale aluspinnale. Kõige 
alumise paneeli pind ei tohi puudutada aluspinda. Ladustades paneele välistingimustes, asetage paneelide 
pakid väikese nurga alla, tagades nii vihmavee äravoolu pakenditelt. 

Pakid on soovitatav ladustada kohtadesse, kus puudub intensiivne liiklus.  

Asetage pakid üksteisest vähemalt 0,5 m kaugusele, tagades nii inimeste juurdepääsu pakkidele. 

Avamata paneelipakke on lubatud ladustada kahes reas vaid juhul, kui ülemise ja alumise paki toed asetsevad 
vertikaalselt kohakuti. Pakkide ladustamine üksteise peale on keelatud, kui toed ei asetse vertikaalselt 
kohakuti või kui originaalpakend on kahjustatud. Paneelidele on keelatud asetada koormusi või esemeid, mis 
võivad kahjustada paneelide pakendit või välimust. Paneelidel kõndimine on keelatud. 

Kui paneeli pakk on avatud või on pakkematerjal kahjustatud, tuleb see koheselt katta veekindla materjaliga 
(näiteks tugevdatud koormakattega või võrdväärse materjaliga) või ladustada varjulisse kohta. 

Paneelide metallpinnad on kaitstud kaitsekilega. Vältige kaitsekile kokkupuudet lahustitega. Kaitsekilet tuleb 
kaitsta otsese päikesevalguse ja sademete eest. Järgige kaitsekile eemaldamise ajalisi soovitusi. 

 

3.3. Üksikute paneelide tõstmine ja teisaldamine 

Üksikuid paneele on lubatud teisaldada käsitsi või tõsteseadmega. 

Sandwich-paneele on keelatud tõsta hoides ülemisest kattekihist. Tõstes paneeli käsitsi, hoidke alumisest 
kattekihist. Vältige sandwich-paneelide deformeerumist ja kriimustamist. 

Kasutage kaitsekindaid ja veenduge, et sandwich-paneel ei oleks kahjustatud. Pöörake erilist tähelepanu 
nurkadele ja servadele. Teisaldades paneeli käsitsi, hoidke seda vertikaalses asendis (vt. joonis 4). Paneele ei 
tohi kanda hoides neid horisontaalses asendis. 
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Joonis 4. Paneelide teisaldamine käsitsi 

 

Teisaldades paneele tõsteseadmetega, kasutage sobivaid tõstehaaratseid. Kinnitage tõstehaaratsid vastavalt 
tootja juhistele. 

Tõstes paneelide pakist ülemist paneeli, pöörake erilist tähelepanu sellele, et te ei vigastaks järgmist alumist 
paneeli. 
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4. Paigaldamise üldreeglid 

4.1. Mehaaniline töötlemine 

Paneelide mehaanilise töötlemise lõppemisel, eemaldage koheselt igasugune metallipuru, mis tekib lõikamis 
või puurimiskohtades. 

 

4.2. Külmasilla kõrvaldamine / vältimine 

Kui paneeli sisemine kattekiht ühendab erinevate temperatuuridega keskkondi, siis see kiht toimib 
külmasillana ja soojus hakkab kanduma mööda kihti külmemale poolele. Selline olukord võib tekkida näiteks 
hoone sise- ja välisnurkades. Võimaluse korral tuleb külmasillad kõrvaldada või võtta kasutusele meetmed 
nende vältimiseks. 

Hoone välisnurga külmasilla saab kõrvaldada, lõigates läbi paneeli vastava otsa sisemise kattekihi. See tuleb 
teha enne paneeli paigaldamist. Alati veenduge, et kattekihi lõikamine ei mõjutaks paneeli stabiilsust ja 
vastupidavust. 

Hoone sisenurga külmasilla saab kõrvaldada, paigaldades soojusisolatsioonikihi paneeli otsa ja 
kandekonstruktsiooni vahele. Veenduge alati, et soojusisolatsioon ei ole kokku surutud ja täidab oma 
eesmärki. 

Tutvuge detailsema informatsiooniga joonistekomplektis „Sõlmed“. 

 

4.3. Liite- ja kinnituskohtade tihendamine 

Et vältida õhu ja auru liikumist läbi paneelide liitekohtade, peavad liitekohad olema tihedalt ühendatud. 
Vahed paneelide liitekohtades ei ole lubatud. Kui ikkagi kõrvuti asetsevatel paneelidel on vahed sees, tuleb 
need hoolikalt täita sobiva hermeetiku või isolatsioonimaterjaliga. 

Et vältida välisõhu ja sademete tungimist hoonesse, peavad kõik liite- ja kinnituskohad olema korralikult 
tihendatud. 

Liitekohad peavad olema tihendatud hermeetikute ja isolatsioonimaterjalidega, mis on välja toodud 
joonistekomplektis „Sõlmed“. Veenduge alati, et isolatsioon ei ole kokku surutud ja täidab oma eesmärki. 

Enne hermeetiku pealekandmist, veenduge, et pinnad oleksid puhtad ja kuivad. Vajadusel puhastage pinnad. 
Kandke hermeetik pinnale ühtlaselt, ilma katkestuskohtadeta. Järgige etteantud kasutusjuhendit hermeetiku 
pakendil ja ohutusnõudeid. 

 

4.4. Kinnitamine 

Sandwich-paneele saab kinnitada metall-, betoon- ja puitkonstruktsioonile, nii horisontaalselt kui ka 
vertikaalselt. 

Täpsem informatsioon paneelide kinnitamise kohta on antud joonistekomplektis „Sõlmed“. 

Tumeda värvkattega paneele ei tohi paigalduse ajal hoida pikalt otsese päikesekiirguse käes. Paneelid võivad 
kuumenedes deformeeruda. Deformeerunud paneele on keerulisem paigaldada. Deformeerunud paneelid 
võivad oluliselt rikkuda seina või katuse väljanägemist. 

Paneelide kinnitamine sõltub kandekonstruktsiooni materjalist ja see tuleb teostada vastavalt joonistele 
joonistekomplektis „Sõlmed“. 

Järgige nõudeid, mis on antud joonistel joonistekomplektis „Sõlmed“, kinnituskruvide kauguse kohta paneeli 
ja kandekonstruktsiooni servadest ning samuti kinnituskruvide sügavuse kohta. Maksimaalne kinnituskruvi 
kaugus paneeli servast määratakse kindlaks kasutatavate katteplekkide laiuse järgi. 

Et tagada paneeli tihedus, tuleb kinnituskruvid sisse keerata 90°-se nurga all paneeli pinna suhtes. 

Kinnitades paneele, veenduge, et kruvid ei oleks liiga üle pingutatud ega ka liiga lõdvalt (vt. jooniseid 5 ja 6). 
Soovitatav on kasutada kruvikeerajat, millel on sügavuse piiraja või pöördekiiruse regulaator. 
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a) liiga lõdvalt b) õigesti c) liiga pingul 

Joonis 5. Kruvide pingutamine sandwich-paneelidel TENAX W  standardlukuga (lukk S või T) 

 

 

 

Joonis 6. Kruvide pingutamine sandwich-paneelidel TENAX W peidetud lukuga (lukk H) 

 

Kasutage nii palju kruve, kui on määratud projektdokumentatsioonis. 

 

4.5. Kaitsekile eemaldamine 

Kaitsekile kaitseb paneeli pinda määrdumise eest ehitusperioodi jooksul. Kaitsekile ja selle liimi omadused 
muutuvad keskkonnamõjude toimel. Kaitsekile peab olema eemaldatud kahe kuu jooksul alates 
tootmiskuupäevast. Selle tähtaja eiramine võib oluliselt raskendada kaitsekile eemaldamist paneelide 
pinnalt. 

Kaitsekile paneeli pinnalt on soovitatav eemaldada vahetult enne objekti üleandmist. Eemaldage kile igast 
paneelist ühes tükis, alustades eemaldamist paneeli otstest. Liite- ja kinnitukohtadest eemaldage kaitsekile 
enne paneeli paigaldamist. 

Vältimaks olukorda, kus kaitsekile ribad või liimijäägid jäävad paneelide pinnale, on soovitatav 
temperatuurivahemik kaitsekile eemaldamiseks 0 °C kuni + 30 °C. Madalama või kõrgema temperatuuri korral 
on kaitsekile eemaldamine keerulisem ja pinnale võivad jääda liimijäljed. 

 

4.6. Paneeli puhastamine 

Kui pärast kaitsekile eemaldamist on paneelide pinnal liimi- või kilejäägid, valige üks allpool kirjeldatud 
puhastamise meetoditest. Alustage meetodiga, millel on kõige väiksem mõju sandwich-paneelide välimusele. 
Alustage variandiga 1 ja kui see ei ole piisavalt efektiivne, liikuge edasi järgmise meetodiga, millel on suurem 
mõju sandwich-paneelide välimusele. 

Teostage kontrollpesemine vähem nähtaval ja väiksemal alal, veendumaks, et valitud pesemismeetod ja 
vahendid ei kahjusta paneele. Hinnake tulemusi piisava loomuliku valguse käes pärast paneeli täielikku 
kuivamist. 
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Variant 1. Puhastamine veejoaga.  Sandwich-paneelide pindade pesemiseks on soovitatav kasutada madala 
soolasisaldusega puhast vett ja survepesurit. Survepesuri veesurvetugevus ei tohi pesemisel ületada 4 MPa. 
Kasutades survepesurit, hoidke veejuga sandwich-paneeli pinna suhtes nurga all ja mitte lähemal kui 50 cm 
pinnast. Pestes sandwich-paneelide liitekohti, tuleb olla eriti ettevaatlik, et vesi ei tungiks 
ühenduskohtadesse. Veejuga ei tohi suunata otse liitekohale. Vee temperatuur ei tohi ületada +30 °C. Kui 
sandwich-paneelidelt tuleb eemaldada rasva või määrdeaineid, võib vee temperatuuri ajutiselt tõsta + 50 °C-
ni. 

Variant 2. Puhastamine pesuvahenditega. Pindade pesemiseks võib kasutada pesuvahendeid pH tasemega 
5 kuni 10, mis ei sisalda orgaanilisi lahusteid. 

Variant 3. Puhastamine orgaaniliste lahustitega. Raskesti eemaldatavaid plekke tohib puhastada näiteks 
isopropüülalkoholi, lakibensiini ja etüülatsetaadiga või neid lahusteid sisaldavate puhastusvahenditega (nt. 
auto klaasipesuvedelik). Veenduge kõikidel juhtudel, et kasutatavad lahustid ei kahjustaks sandwich-
paneelide kattekihti. 

Hoiatus. Kasutades lahusteid ja puhastusvahendeid on kohustuslik järgida keskkonnakaitse nõudeid. 

Pärast pesuvahendite kasutamist tuleb sandwich-paneelide pind koheselt loputada puhta veega. Sandwich-
paneele pestakse alt ülesse ja loputatakse pesuvahendist ülevalt alla. Loputada tuleb ka vihmaveesüsteemid. 

Sandwich-paneele ei ole soovitatav puhastada auruga. Pindu ei tohi pesta veega, kui ümbritseva keskkonna 
temperatuur on madalam või võrdne 0 °C-ga. 

Sandwich-paneelide pinnakatted, mida kasutatakse otseses kontaktis toiduainetega (näiteks, Foodsafe kate), 
pestakse pesuvahenditega, mille pH tase on 5 kuni 8 ja ei sisalda lahusteid. 
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5. Välisseinte paigaldus 

5.1. Üldjuhised 

Tähelepanu! Detailsem informatsioon on leitav joonistekomplektis „Sõlmed“. 

Tähelepanu! Järgige alati kõiki  kasutuskohas kehtivaid töötervishoiu ja  tööohutuse eeskirju. 

Enne paigaldamist veenduge, et tugikonstruktsioon oleks puhas ja kuiv. Vajadusel puhastage 
tugikonstruktsioonid, et tihendusmaterjalid liimuksid korralikult konstruktsiooni pinna külge. 

Mineraalvilla kihiga sandwich-paneelid peavad olema paigalduse ajal sademete eest kaitstud. Kaitseks 
sademete eest, tuleb kõik lõpetamata horisontaalsed vuugid katta kilega (või muu sobiva veekindla kattega). 
Nendest tingimustest mitte kinni pidamine halvendab oluliselt paneelide soojapidavust, suurendab 
korrosiooniohtu ja lühendab paneelide eluiga. 

 

5.2. Horisontaalne paigaldus 

Paigaldamine peab alati toimuma vastavalt hoone projektjoonistele. 

Välisseina sandwich-paneelide horisontaalne paigaldus konstruktsioonile teostatakse järgnevate etappidena: 

1. Paigaldage vundamendile veekindel tihenduslint. 
2. Asetage tugiprofiil etteantud kaugusele kandekonstruktsioonist (postist). Loodige tugiprofiil nii, 

et tugiprofiili kõrguste vahe ei oleks üle 3 mm. paneeli pikkuse kohta. Kinnitage tugiprofiil 
vundamendi külge. 

3. Täitke tugiprofiil isolatsioonimaterjaliga (MW paneelidele mineraalvillaribad; EPS, PUR ja PIR 
paneelidele montaaživaht). 

4. Paigaldage sokliplekk. Sokliplekkide liitekohtades peab plekkide ülekate olema vähemalt 10 cm. 
Sokliplekkide nurgajätk peab olema vertikaalne. Tihendage ülekatted hermeetikuga. 

5. Kleepige vertikaalse kandekonstruktsiooni külge tihenduslint. Veenduge, et tihenduslint on 
püsivalt kinnitatud sileda pinna ja katkestusteta kandekonstruktsiooni külge. 

6. Eemaldage kaitsekile paneeli liite- ja kinnituskohtadest. 
7. Vajadusel teostage paneeli mehaaniline töötlemine (nt. külmasilla vältimiseks hoone 

välisnurkades). 
8. Enne iga paneeli paigaldamist, kandke paneeli jätku hermeetik, et saada korralikult tihendatud 

jätk. 
9. Kinnitage sandwich-paneeli külge  sobiv tõsteseade ja turvanöör. Teisaldage paneel vastavasse 

paigalduskohta. 
10. Eemaldage paneelilt tõsteseade ja kinnitage paneel kandekonstruktsiooni külge, kasutades ajutist 

kinnitusseadet (nt. pitskruvi, kuid veenduge, et see ei kahjustaks paneeli) Kontrollige paneeli 
asetust, so., kas paneeli toepind kandekonstruktsioonidele on piisav. Toepind 
kandekonstruktsioonile peab olema paneeli otstes vähemalt 50 mm. ja paneeli keskel vähemalt 
60 mm. 
Kasutades laserloodi (või teodoliiti), kontrollige, et paneeli kõrguslik erinevus ei oleks üle 3 mm. 
paneeli pikkuse kohta. 

11. Kui paneel on asetatud õigele kohale, siis kinnitage paneel jäädavalt konstruktsiooni külge, 
seejuures ajutisi kinnitusi eemaldamata. Kasutage kinnituskruve, mis on välja toodud 
joonistekomplektis „Sõlmed“. Järgige nõudeid, mis käivad kinnituskruvide sügavuse, asukoha ja 
omavahelise kauguse kohta. 

12. Jätkake paneelide paigaldamist vastavalt paneelide paigaldusjoonisele. Enne iga järgneva paneeli 
paigaldamist kandke paneeli jätku hermeetik, et tagada korralikult tihendatud jätk. 

13. Paigaldades paneele järgmisesse vahesse, asetage paneelid nii, et vertikaalsel toel jääks paneelide 
otste vahele nõutud vahe. 

14. Kasutage paneelide jätkudes tihendus- ja isolatsioonimaterjale, mis on antud joonistekomplektis 
„Sõlmed“. 

15. Katke paneelide kinnituskohad katteplekkidega.  Enne katteplekkide paigaldamist, kandke plekile 
vajadusel tihendusmaterjalid. Jätke plekkidele vähemalt 5 cm ülekatet. Vajadusel eemaldage 
hermeetiku jäägid paneeli pinnalt. 

16. Vormistega avatäited seina avadesse vastavalt joonistele joonistekomplektis „Sõlmed“. 
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17. Vajadusel paigaldage soklile sisenurgaplekk. 
 

5.3. Vertikaalne paigaldus 

Paigaldamine peab alati toimuma vastavalt hoone projektjoonistele. 

Soovitatav on paneele paigaldada joonisel 7. näidatud suunas. 

 

  

  

  

 

Joonis 7. Soovitatav paigaldussuund vertikaalse paigalduse korral 

 

Tähelepanu! Sandwich-paneelide paigalduse kõrge kvaliteedi tagamiseks on alati soovitatav kasutada 

paneelide tootja poolt pakutavaid lisatarvikuid. 

Välisseina sandwich-paneelide vertikaalne paigaldus konstruktsioonile teostatakse järgnevate etappidena: 

1. Paigaldage vundamendile veekindel tihenduslint. 
2. Asetage tugiprofiil etteantud kaugusele kandekonstruktsioonist (postist). Loodige tugiprofiil nii, 

et tugiprofiili kõrguste vahe ei oleks üle 3 mm. 2 meetri kohta. Kinnitage tugiprofiil vundamendi 
külge. 

3. Kandke tugiprofiilile tihenduslint, et tagada hermeetiline ühendus sandwich-paneeli sisemise 
kattekihiga. 

4. Tugiprofiili kõrvale alusele paigaldage isolatsioonimaterjal (MW paneelidele - mineraalvillaribad; 
EPS, PUR ja PIR paneelidele – montaaživaht). 

5. Kleepige vertikaalse kandekonstruktsiooni külge tihenduslint. Veenduge, et tihenduslint on 
püsivalt kinnitatud sileda pinna ja katkestusteta kandekonstruktsiooni külge. 

6. Eemaldage kaitsekile paneeli liite- ja kinnituskohtadest. 
7. Vajadusel teostage paneeli mehaaniline töötlemine (nt. külmasilla vältimiseks hoone 

välisnurkades). 
8. Enne iga paneeli paigaldamist, kandke paneeli jätku hermeetik, et saada korralikult tihendatud 

jätk. 
9. Kinnitage sandwich-paneeli külge  sobiv tõsteseade ja turvanöör. Teisaldage paneel vastavasse 

paigalduskohta. 
10. Eemaldage paneelilt tõsteseade ja kinnitage paneel kandekonstruktsiooni külge, kasutades ajutist 

kinnitusseadet (nt. pitskruvi, kuid veenduge, et see ei kahjustaks paneeli) Kontrollige paneeli 
asetust, so., kas paneeli toepind kandekonstruktsioonidele on piisav.  Paneeli toepind 
kandekonstruktsioonile peab olema paneeli otstes vähemalt 50 mm. Paneeli servade toepind 
kandekonstruktsioonile peab olema nurkades vähemalt 50 mm. 
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Kasutades laserloodi (või teodoliiti), kontrollige, et paneeli kõrguslik erinevus ei oleks üle 3 mm. 
paneeli pikkuse kohta. 

11. Kui paneel on asetatud õigele kohale, siis kinnitage paneel jäädavalt konstruktsiooni külge, 
seejuures ajutisi kinnitusi eemaldamata. Kasutage kinnituskruve, mis on välja toodud 
joonistekomplektis „Sõlmed“. Järgige nõudeid, mis käivad kinnituskruvide sügavuse, asukoha ja 
omavahelise kauguse kohta. 

12. Jätkake paneelide paigaldamist vastavalt paneelide paigaldusjoonisele. Enne iga järgneva paneeli 
paigaldamist kandke paneeli jätku hermeetik, et tagada korralikult tihendatud jätk. 

13. Paigaldades paneele järgmisele tasandile, asetage paneelid nii, et horisontaalsel toel jääks 
paneelide otste vahele nõutud vahe. 

14. Kasutage paneelide jätkudes tihendus- ja isolatsioonimaterjale, mis on antud joonistekomplektis 
„Sõlmed“. 

15. Katke paneelide kinnituskohad katteplekkidega.  Enne katteplekkide paigaldamist, kandke plekile 
tihendusmaterjalid. Jätke plekkidele vähemalt 10 cm ülekatet. Vajadusel eemaldage hermeetiku 
jäägid paneeli pinnalt. 

16. Paigaldage sokliplekk. Sokliplekkide liitekohtades peab plekkide ülekate olema vähemalt 10 cm. 
Sokliplekkide nurgajätk peab olema vertikaalne. Tihendage ülekatted hermeetikuga. 

17. Vormistega avatäited seina avadesse vastavalt joonistele joonistekomplektis „Sõlmed“. 
18. Vajadusel paigaldage soklile sisenurgaplekk. 
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6. Profileeritud (trapets) katusepaneelide montaaž 

Paigaldamine peab alati toimuma vastavalt hoone projektjoonistele. 

Paneele on soovitatav paigaldada sellises suunas, nagu on näidatud joonisel 8, alustades räästast hoone 
nurgas. 

 

 

Joonis 8. Soovitatav paigaldussuund profileeritud katusepaneelidele 

 

Tähelepanu! Sandwich-paneelide paigalduse kõrge kvaliteedi tagamiseks on alati soovitatav kasutada 
paneelide tootja poolt pakutavaid lisatarvikuid. 

Paneelide paigaldus katusekonstruktsioonile teostatakse järgnevate etappidena: 

1. Veenduge, et katuse kandekonstruktsioonid (talad, fermid, jne) on paigaldatud vastavalt 
projektdokumentatsioonile. Veenduge, et katuse kalle on vähemalt 5° (kui paneelid on pikisuunas 
jätkatud) või vähemalt 3° (kui pikisuunas jätkud puuduvad). 
Tähelepanu! Paneelide paigaldamine katusekonstruktsioonile, millel tugitalade samm on telgede 
vahel erinev, ei ole soovitatav. Tugitalad võivad sellistes konstruktsioonides põhjustada paneelidele 
väändedeformatsioone ja lekkeid jätkudes. 

2. Enne paneeli paigaldamist kleepige amortisatsioonilint esimesele ja viimasele tugitalale, et saada 
tihe ja veekindel ühendus kandekonstruktsiooni ja sandwich-paneeli vahel. 

3. Asetage paneel ettenähtud kohale ja eemaldage kinnituskohtadest kaitsekile. 
4. Kinnitage sandwich-paneel kandekonstruktsiooni külge kasutades sobivat kogust isepuurivaid kruve. 

Kui hoone ei ole mõjutatud tugevate tuulte poolt, kinnitage paneel mõlemast otsast 3 kruviga (igast 
teisest laine harjast) ja paneeli keskelt igast teisest tugitalast 2 kruviga. Kui hoone asub tuulises 
piirkonnas (nt. rannikualal), siis palun pöörduge tootja esindaja poole, et selgitada välja sobiv kruvide 
kogus. Paneeli serv kinnitatakse kruvidega alles siis, kui järgnev paneelirida on ka paigas. 
Tähelepanu! Ärge kinnitage sandwich-paneeli iga tugitala külge, sest niimoodi kinnitatud paneelile 
mõjuvad suuremad koormused, mis on tingitud terase kuumenemisest ja paisumisest 
päikesekiirguse mõjul. Liiga tihedalt kinnitatud paneel ei pruugi piisavalt painduda ja nii võivad 
koormused põhjustada paneeli kattekihi kortsumist. 

5. Kui katusepaneelid on pikisuunas jätkatud, siis alustage paneelide paigaldamist räästa poolt ja liikuge 
harja poole. Viimasena paigaldage harjale lähim paneel. 

6. Paneelide liitekohad vormistatakse vastavalt joonistekomplektis „Sõlmed“ väljatoodud lahendustele 
(sh. materjalide valik). 
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7. Tähelepanu! Tugevad tuuleiilid võivad lükata vett mööda katust ülespoole. Mida väiksem on 
katusekalle, seda rohkem tuleb tähelepanu pöörata ülekattejätkude tihendamisele. Kui katusekalle 
on väike ja hoone asub tuulises piirkonnas, tuleb ülekattejätkud tihendada veekindlaks spetsiaalse 
tihenduslindiga. Ülekattejätku ei ole soovitatav tugevdada (neetidega või kruvidega) laine põhjast. 

8. Pange tähele, et enne paneeli katusele tõstmist tuleb ülekattesse mineval paneelil eemaldada 
alumist kattekihti ja soojustuskihti niipalju, et tekiks vähemalt 200 mm ülekate kahe paneeli vahel. 

9. Jätkake paneelide paigaldamist igasse järgnevasse ritta, alustades räästast. Juhul kui paneeli 
küljejätkudes ei ole tehase poolt paigaldatud kummitihendit või tihenduslinti, siis paigaldage 
hermeetik ja tihenduslint enne iga järgneva paneeli paigaldamist vastavalt joonistekomplektis 
„Sõlmed“ väljatoodud lahendustele. 

10. Ühendage paneelid tihedalt üksteisega. Kinnitage need omavahel kruvides läbi paneelide tugitala 
külge kinnituskruvid. Lisaks kinnitage paneelide külgmine ülekatteosa, kasutades plekiliitekruvisid 
sammuga 500 mm. (vt. joonistekomplekti „Sõlmed“) 

11. Teostage samaaegselt katuse katmisega ka harjaplekkide ja räästaelementide ning teiste 
lisatarvikute paigaldus vastavalt joonistekomplektis „Sõlmed“ väljatoodud lahendustele. 

 

7. Valtsitavate katusepaneelide montaaž 

Paigaldamine peab alati toimuma vastavalt hoone projektjoonistele. 

Paneele on soovitatav paigaldada sellises suunas, nagu on näidatud joonisel 9, alustades räästast hoone 
nurgas. 

 

Joonis 9. Soovitatav paigaldussuund valtsitud katusepaneelidele 

 

Tähelepanu! Sandwich-paneelide paigalduse kõrge kvaliteedi tagamiseks on alati soovitatav kasutada 
paneelide tootja poolt pakutavaid lisatarvikuid. 

Paneelide paigaldus katusekonstruktsioonile teostatakse järgnevate etappidena: 

1. Veenduge, et katuse kandekonstruktsioonid (talad, fermid, jne) on paigaldatud vastavalt 
projektdokumentatsioonile. Veenduge, et katuse kalle on vähemalt 5° (kui paneelid on pikisuunas 
jätkatud) või vähemalt 3° (kui pikisuunas jätkud puuduvad). 

Tähelepanu! Paneelide paigaldamine katusekonstruktsioonile, millel tugitalade samm on telgede 
vahel erinev, ei ole soovitatav. Tugitalad võivad sellistes konstruktsioonides põhjustada paneelidele 
väändedeformatsioone ja lekkeid jätkudes. 

2. Enne paneeli paigaldamist kleepige tihenduslint esimesele ja viimasele tugitalale, et saada tihe ja 
veekindel ühendus kandekonstruktsiooni ja sandwich-paneeli vahel. 
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Mida raskem on paneel, seda väiksem peab olema tugitalade samm, mis on amortisatsioonilindiga kaetud. 
Kergematel sandwich-paneelidel võib vastav samm olla seevastu suurem. Soovitatav amortisatsioonilintide 
vaheline kaugus pikisuunas on näidatud Tabelis 4. 

 

Tabel 4. Amortisatsioonilintide vaheline kaugus 

Paneeli tüüp Paneeli paksus Soovituslik vahemaa amortisatsioonilindiga 
kaetud tugitalade vahel 

TENAX R EPS 
50 kuni 150 mm 3 kuni 6 meetrit 

151 kuni 250 mm 2 kuni 5 meetrit 

TENAX R MW 

50 kuni 100 mm 2 kuni 4 meetrit 

101 kuni 150 mm 1,5 kuni 3 meetrit 

151 kuni 250 mm 1 kuni 2,8 meetrit 

 
Tähelepanu! Amortisatsioonilint tuleb kleepida tugitala külge nii, et see toetaks paneeli kogu laiuses, 
välja arvatud kinnituskohtades. Amortisatsioonilinti ei tohi paigaldada kinnitustarvikute alla ega 
peale. 

1. Asetage sandwich-paneel selleks ettenähtud kohale ja eemaldage kinnituskohtadest kaitsekile. 
2. Kinnitage sandwich-paneel kandekonstruktsiooni külge kasutades sobivat kogust isepuurivaid kruve. 

Esimese katusepaneeli serv, mis jääb seina äärde, tuleb kinnitada igast tugitalast. Paneeli räästa 
poolne ots tulen kinnitada tugitala külge 3 kruviga. 

3. Paigaldage hermeetik ja isekleepuv tihend paneeli avatud serva (alasse kuhu järgmine paneeli rida 
asetatakse) vastavalt joonistekomplektis „Sõlmed“ väljatoodud lahendustele. 

4. Sandwich-paneel kinnitatakse avatud servast igale tugitalale kinnituselemendiga JF ja kahe neediga. 
5. Iga järgnev paneelide rida paigaldatakse tihedalt eelneva rea kõrvale. 
6. Töödelge valtsitavaid kohti paksu (elastse, mittevoolava) määrdeainega (nt. vaseliini või muu 

sarnase määrdega), mis kindlustab pärast valtsimist õhutiheda ühenduse. 
7. Valtsige omavahel JF detailid ja paneelide kattekihid, kasutades spetsiaalset valtsimisseadet. 
8. Kui katusepaneelid on pikisuunas jätkatud, siis alustage paneelide paigaldamist räästa poolt ja liikuge 

harja poole. Viimasena paigaldage harjale lähim paneel. 
9. Paneelide liitekohad vormistatakse vastavalt joonistekomplektis „Sõlmed“ väljatoodud lahendustele 

(sh. materjalide valik). 
Tähelepanu! Tugevad tuuleiilid võivad lükata vett mööda katust ülespoole. Mida väiksem on 
katusekalle, seda rohkem tuleb tähelepanu pöörata ülekattejätkude tihendamisele. Kui katusekalle 
on väike ja hoone asub tuulises piirkonnas, tuleb ülekattejätkud tihendada veekindlaks spetsiaalse 
tihenduslindiga. Ülekattejätku ei ole soovitatav tugevdada (neetidega või kruvidega) laine põhjast. 
Pange tähele, et enne paneeli katusele tõstmist tuleb ülekattesse mineval paneelil eemaldada 
alumist kattekihti ja soojustuskihti niipalju, et tekiks vähemalt 200 mm ülekate kahe paneeli vahel. 

10. Jätkake paneelide paigaldamist igasse järgnevasse ritta, alustades räästast. Juhul kui paneeli 
küljejätkudes ei ole tehase poolt paigaldatud kummitihendit või tihenduslinti, siis paigaldage 
hermeetik ja tihenduslint enne iga järgneva paneeli paigaldamist vastavalt joonistekomplektis 
„Sõlmed“ väljatoodud lahendustele. 

11. Teostage samaaegselt katuse katmisega ka harjaplekkide ja räästaelementide ning teiste 
lisatarvikute paigaldus vastavalt joonistekomplektis „Sõlmed“ väljatoodud lahendustele. 


