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1. Üldjuhised  

Sandwich-paneelid on kasutamise ajal mõjutatud erinevatest perioodilise iseloomuga koormustest, 
sealhulgas kliimateguritest (temperatuur, päikesekiirgus, tuul, lumi jne), paneelide pinnale paigaldatud 
kommunikatsioonidest (näiteks valgustus, ventilatsioon jne), konstruktsioonile juurdepääsu vajadusest 
(juurdepääsu koormused) ja muudest keskkonnateguritest (keskkonnasaaste, kemikaalid jne). Nende 
tegurite mõjul võivad halveneda sandwich-paneelide funktsionaalsed omadused ja välimus. Selleks, et 
vähendada väliste tegurite negatiivset toimet sandwich-paneelide kvaliteedile, tuleb regulaarselt hinnata 
sandwich-paneelide välimust ja teostada hooldustöid, samuti tuleb kõrvaldada tuvastatud kahjustused. 

2. Iga-aastane sandwich-paneelide kontroll 

Igal aastal tuleb läbi viia sandwich-paneelide üldise seisukorra hindamine. Hindamise tulemused ja 
kasutatavad meetmed tuleb registreerida. Iga-aastase sandwich-paneelide kontrolli käigus tuleb kontrollida 
ja vajaduse korral teostada töid vastavalt tabelis 1 sätestatule. Kontrolli käigus tuvastatud sandwich-
paneelide defektid ja kahjustused tuleb viivitamatult kõrvaldada. 

Tabel 1. Kontrollitavad kohad ja teostatavad tööd 

Nr. Kontrollitavad kohad Teostatavad tööd 

1. 
Mustus ja tolm 
sandwich-paneelide pinnal 

• pealispinna puhastamine 

2. 
Lõhed või pindmised kahjustused, 
korrodeerunud tooted pinnal, 
pleekinud polümeerkate 

• pinna lihvimine 

• polümeerkate taastamine (värvimine)  

3. Mõlgid pinnal 

• pinna lihvimine 

• mõlkide pahteldamine 

• polümeerkate taastamine (värvimine) 

4. Kattekihtide irdumine 
• liimühenduse pindade puhastamine 

• kattekihtide liimimine vahekihi külge 

5.  
• vahekihi kahjustatud osade eemaldamine 

• täitmata vahekihtide parandamine montaaživahuga 

6. 
Katteliistude ja teiste profiilide 
lõikekohtade korrosioon 

• pinna puhastamine 

• polümeerkate taastamine (värvimine) 

7. 

Kateliistude ja teise profiilide 
kinnituste korrosioon (kontrollida 
kinnituste seisundit,  eemaldades 
mõned kinnitused)a) 

• kui kinnitustel korrosiooni ei esine, siis eemaldatud 
kinnitused asendatakse uutega (näiteks, keeratakse sisse 
uus, suurema läbimõõduga) kruvi 

• kui kinnitustel on korrosiooni jäljed, kontrollitakse lisaks 
kinnitusi erinevates konstruktsiooni kohtades ja 
otsustatakse kinnituste asendamise vajadus 

8. 
Paneelide ja profiilide 
vabaliikumine 

• lahtised kinnitused pingutatakse 

• kui lahtisi kinnitusi ei saa pingutada, asendatakse need 
uute, suurema läbimõõduga kinnitustega 

MÄRKUSED 
a) Kontrolli on soovitatav teha erinevate profiilide kinnitustele. Eelkõige kontrollida neid kinnitusi, mis 
puutuvad kõige rohkem kokku ilmastiku mõjudega (näiteks tilgaplekid). 
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3. Sandwich-paneelide kahjustuste ennetamine ja vältimine 

3.1. Kriimustused ja lõhed teraskattes 

Kriimustused ja lõhed sandwich-paneelide kattes lühendavad paneeli tööiga ja rikuvad hoone välisilmet. Kui 
kattepind on mõranenud või kriimustatud, siis võivad kahjustatud kohta koguneda tolm, niiskus ja ained, mis 
kiirendavad terase korrosiooni. Kui parandustöid ei tehta õigeaegselt, tekivad uued, korrosiooni põhjustavad 
kahjustused ja nende kõrvaldamine muutub palju keerulisemaks. Seetõttu tuleb pinnakahjustused 
õigeaegselt parandada, lihvides vigastatud kohtades pinna ning taastades kaitsekihi. 

Peab arvestama, et parandusvärvi toon tõenäoliselt erineb mõnevõrra paneeli värvist. Mida suurem on 
parandatav pind, seda kergem on paranduskohta märgata. Seetõttu on lihtsam ja efektiivsem kõrvaldada kõik 
avastatud kahjustused koheselt. 

3.2. Kattekihtide eraldumine 

Transpordi, montaaži või vale lõikamise tagajärjel võivad terasest kattekihid eralduda soojustuse kihist. 
Väiksemaid kattekihi eraldumisi katavad tavaliselt katteplekid. Kui kattekiht on eraldunud suuremal pinnal, 
tuleb see liimida kokku vahekihi materjaliga. Soovitatav on kasutada ühekomponentset polüuretaanliimi. 
Pärast kattekihi liimimist, tuleb see suruda tugevalt vastu vahekihti, kasutades katteplaati või muud sobivat 
koormusvahendit. 

3.3. Kattepinna mõlgid 

Mõlgi kõrvaldamiseks tuleb esmalt kahjustatud pind puhastada. Järgnevalt lihvida maha vana värv ja 
korrosiooni jäägid, kasutades liivapaberit või pinnalihvijat. Lubatud ei ole kasutada selliseid lihvimismasinaid, 
mis kahjustaksid tsingi kihti (näiteks nurklihvija). Järgnevalt tuleb pind uuesti puhastada. 

Puhastatud pind kaetakse korrosioonivastase krundiga ja täidetakse tsingitud pindadele sobiva pahtliseguga, 
kasutades kummist spaatlit. Sügavamaid mõlke täidetakse kahe või enama kihina. Mõlkide täitmist tuleb teha 
vastavalt valitud pahtlisegu kasutusjuhendile. 

NÄIDE. Esmalt kandke pinnale alumiiniumosakesi või klaaskiude sisaldav kahekomponentne polüesterpahtel. 
Kuivatage pind 20 °C õhuvooluga. Lihvige kuiv pind liivapaberi või lihvimismasinaga (karedus P40 - P80) ning 
seejärel puhastage. Seejärel kandke peale universaalne kahekomponentne polüesterpahtel. Kuivatage pind 
uuesti 20 °C õhuvooluga. Lihvige kuiv pind taas liivapaberi või lihvimismasinaga (alguses karedusega P80 – 
P120, seejärel karedusega P120 – P240). Seejärel puhastage pind ning laske kuivada. Polüestri viimase kihina 
kandke peale hea vastupidavusega pahtel. Kuivatage pind, lihvige ning puhastage. Seejärel kruntige ja lõpuks 
katke sobivat tooni värviga. 

Väga suurte mõlkide korral tuleb hinnata, kas need võivad mõjutada sandwich-paneelide mehaanilisi 
omadusi. Eriti puudutab see seinapaneele, mis sisaldavad suuri avasid, samuti lae ja katusepaneele. 

3.4. Vahekihi kahjustused 

Sandwich-paneelide vahekihi kahjustused võivad tekkida transpordi, tõstmise ja montaaži käigus. Enamasti 
kahjustatakse mineraalvillaga sandwich-paneele. Selliseid paneele võib parandada vaid juhul, kui nendele ei 
ole kehtestatud tuleohutusnõudeid. Kõigepealt lõigatakse välja kahjustatud kohad ja seejärel täidetakse 
tekkinud tühimikud polüuretaanvahuga. Sellised väikesemahulised täitmised ei mõjuta oluliselt sandwich 
paneeli mehaanilisi omadusi. 

3.5. Väljalõikeid ja ristumised 

Kui sandwich-paneelile tuleb teha sisselõige, mis on pikem kui 200 mm, tuleb hinnata sisselõike mõju 
sandwich-paneeli tugevusele. 

Kui sandwich-paneeli konstruktsiooni, millele on esitatud tulepüsivusnõuded, tuleb paigaldada seadmeid või 
tehnosüsteeme, siis liitekoha lahendus peab vastama samadele tulepüsivusnõuetele nagu konstruktsioonis 
kasutatud sandwich-paneel. 

3.6. Lae ja katuse sandwich-paneelidele mõjuvate koormuste jaotamine 

Sandwich-paneelid, mis puutuvad tihti kokku koormustega, peavad olema kaitstud mehaaniliste vigastuste 
eest. Paneelid juurdepääsu alal peavad olema kaetud mineraalvilla plaatidega, mille peale tuleb paigutada 
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jäigad lauad koormuste hajutamiseks. Koormused tuleb hajutada koormust kandva raamiga. Paneelide 
liitekohtades ja väljalõigete lähedal ei tohi olla lisakoormusi. Lisakoormust ei tohi lisada sandwich-paneelidele 
väljalõigete ja ristumistega. Tuleb järgida lubatud kandevõimet. 

4. Soovitused sandwich-paneelide puhastamiseks 

4.1. Lume ja mustuse eemaldamine katuselt 

Vähemalt kord aastas tuleb katuse sandwich-paneelid puhastada puulehtedest ja mustusest. Puhastustöid 
tuleb teha väga ettevaatlikult, et mitte kahjustada sandwich-paneelide pinda. Katuse sandwich-paneelidele 
puhastamiseks on soovitatav kasutada puhastustarvikuid, mis on kaetud pehme kummi või 
polümeermaterjaliga ja millel pole teravaid servi. Puhastust teostav isik peab kandma jalanõusid, mis ei 
kahjusta sandwich-paneele ja vastavad tööohutusnõuetele. 

Sandwich-paneelide kahjustused mitte ainult ei riku hoone välisilmet, vaid aitavad kaasa ka kattekihi 
korrosiooni tekkele. Pärast sandwich-paneelide puhastamist ei tohi neile jätta tööriistu ja muid esemeid, mis 
võivad roostetada või põhjustada korrosiooni. 

Vihmaveesüsteeme tuleb puhastada vähemalt kord aastas. 

4.2. Sandwich-paneelide pinna puhastamine 

Sandwich-paneelide pindade pesemiseks on soovitatav kasutada survepesurit, veesurvetugevusega mitte üle 
4 MPa. Kasutades survepesurit, hoidke veejuga nurga all ja mitte lähemal kui 50 cm. 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. 

Pindade pesemiseks võib kasutada pesuvahendeid pH tasemega 5 kuni 10, mis ei sisalda orgaanilisi lahusteid. 
Raskelt eemaldatavaid plekke tohib eemaldada isopropüülalkoholi või laltakibensiiniga. 

Hoiatus. Kasutades pesuaineid ja lahusteid, tuleb 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. 

Veendumaks, et pesumeetod ja -vahendid ei tekita paneelidele mingeid kahjustusi, tuleb väikesel ning vähem 
silmapaistval pinnal teostada kontrollpesemine. Kontrollpesemise tulemusi hinnatakse pärast kuivamist ja 
piisava valgusega.  

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

Sandwich-paneelide pinnakatted, mida kasutatakse toiduainetetööstuses, kus on otsene kontakt 
toiduainetega (näiteks, Foodsafe kate), pestakse pesuvahenditega, mille pH tase on 5 kuni 8 ja ei sisalda 
lahusteid. Et säilitada sandwich-paneelide pindade puhtust iga päev, võib neid pindu pesta pehme harjaga. 
Selliseid pindu tohib puhastada veejoaga, mille rõhk ei ületa 50 bar. Vee temperatuur ei tohi ületada +60 °C. 
Katted, mida võib kasutada kontaktis toiduainetega, peavad olema keskkonnas, mille õhuniiskus ei üle 80% 
RH. Need katted võivad olla niisked kuni 6 tundi päevas. Märjad pinnad tuleb kuivatada pehme lapi või 
toatemperatuuri õhuvooluga. Eriti hoolikalt tuleb kuivatada sandwich-paneelide liitekohad. 

Akustilise kattega sandwich-paneelide pinnalt tuleb mustus kõigepealt imuriga eemaldada. Seejärel 
puhastada pind niiske lapiga. 

Kui sandwich-paneele tuleb pesta tihedamini, kasutatakse lukkudes ja liitekohtades täiendavat 
hermetiseerimist, et hoida ära niiskuse sattumine soojustuse kihti. Vee tungimine vahekihti ei mõjuta ainult 
soojustehnilisi ja mehaanilisi omadusi, vaid võib põhjustada ka metalli kattekihtide korrosiooni. Soovitatav on 
kasutada tihendeid, mis on EPDM, silikoon-, PIB (butüül-) ja polüuretaanalusel. Tihendeid tuleb regulaarselt 
kontrollida ja kahjustuste korral välja vahetada. 
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5. Pinnakatte remont 

5.1. Pinnakatte kahjustustused 

Õhusaaste, ultraviolettkiirgus ja temperatuuri muutused aja jooksul, võivad põhjustada olulisi muutusi 
sandwich-paneelide terasest pinnakattes. 

Kui välisõhu temperatuur varjus on + 28 °C ja sandwich-paneelidele langeb otsene päikesevalgus, siis heledate 
värvide puhul pinnatemperatuur võib ületada + 60 °C, kuid tumedamatel värvidel võib see ulatuda isegi kuni 
+ 80 °C. Mida kõrgem on katte temperatuur, seda suurem on risk kahjustustele. Näiteks vihmapiiskade 
langemisel kuumale teraskattele, võivad kattekihti tekkida mikropraod. Kõrgematel temperatuuridel 
väheneb ka polümeeri vastupidavus ja seda on kergem kriimustada. 

Enamjaolt kliimategurite mõjul metallkate luitub, see tähendab pinnakihi lagunemist ja pind muutub tuhmiks. 
Kui katte kahjustused on sügavamad, tekivad praod ja korrosioon, värvkate hakkab kooruma ja mullitama. 

Sõltuvalt paneelide värvist, montaaži oludest ja kliimast, võib originaalvärv ilma oluliste vananemismärkideta 
püsida isegi 25 kuni 50 aastat. Tavaliselt kestavad heledamate toonidega kaetud paneelid kauem. Katte 
kahjustused, mis tekkivad kliimategurite mõjul, on levinud reeglina suurele pinnale, st, nad ei ole lokaalsed 
kahjustused. Nad on ühtlaselt jaotunud kogu konstruktsiooni pinnale. Üldiselt saab neid kõrvaldada värvides 
täies ulatuses üle vastavad konstruktsiooni osad (pinnad). 

Lühemas perspektiivis on peamine orgaanilise katte kahjustuste põhjustaja mehaaniline mõju, mille 
tulemusel tekivad kriimustused, mõlgid ja muud kahjustused. Selliste kahjustuste likvideerimine eeldab 
tavaliselt parandustöid suhteliselt väikesel pinnal. 

5.2. Vananenud pindade ülevärvimine 

Kui suurem osa pinnast on kahjustatud, tuleb kogu konkreetne tasapind üle värvida. 

Isegi kui hoone välispinnal puuduvad nähtavad kahjustused, tuleb polüesterkattega (PE) sandwich-paneelid 
15 - 20 aasta ja polüvinüüldifloriidkattega (PVDF) paneelid 20 – 30 aasta möödudes üle värvida. Teistkordne 
värvimine tuleb teostada lühema aja jooksul, so. 10 – 25 aastat. Teostades korrapäraselt hooldustöid, sh. 
õigeaegset ülevärvimist, on võimalik sandwich-paneelide eluiga pikendada kuni 50 aastani. PE ja PVDF 
pinnakatete ülevärvimiseks on soovitatav kasutada akrülaatpolümeeri baasil värve. 

Järgige värvitootja kasutusjuhendit. 

Pinna ettevalmistamine ja värvimine: 

• eemaldada mustus, rasv ja määrdeained ning kuivatada pind täielikult; 
• eemaldada liivapaberiga lahtised värvijäägid ja korrosiooni jäljed; 
• tasandada pahtliga mõlgid (ühe või enama kihiga) 
• kruntida; 
• kontrollida valitud värvitooni sobivust; 
• värvida ühe või mitme kihina. 

5.3. Lokaalsete kahjustuste remont 

Kui pind on kahjustatud väikesel alal, siis värvitakse ainult vastav koht. Katte parandustöid viiakse läbi 
sarnaselt eelpool mainitule. Rohkem tähelepanu tuleks pöörata värvitooni sobivusele, värvimissuuna valikule 
ning vana ja uue värvi üleminekukohale.  

Kahjustatud kohtade värvimisel on soovitatav kasutada peenikest pintslit, kuid üleminekukoht on soovitatav 
värvida aerosoolvärviga. 

Kui pinnakatte kahjustuses on näha metallikihti, siis on soovitatav kanda värv peale mitme kihina. Järgida 
värvitootja kasutusjuhendit. 

6. Seinte sandwich-paneelide asendamine horisontaalse montaaži korral 

Kui sandwich-paneelidel on olulised kahjustused, mis võivad mõjutada konstruktsiooni funktsionaalseid 
omadusi nagu mehaanilist tugevust, tuleohutust, keskkonna tihedust või soojusisolatsiooni (näiteks 
lubamatult suur väljapaine, teraspleki deformatsioon, pinnakate kahjustused suurel alal, lukkude kahjustused 
jne.), siis tuleb kahjustatud sandwich-paneel asendada uuega. 
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Kahjustatud paneeli (oletame, et paneel B on kahjustatud) väljavahetamine horisontaalses sandwich-
paneelseinas (vt. pilti allpool): 

1. Keerake lahti katteplekid, mis katavad paneele A, B, C, D, E 
2. Kinnitage paneelid A ja E täiendavate paneelikinnituskruvidega. 
3. Ühendage paneelid A ja B mõlemast nurgast teraslehtedega (joonis 2). Lehtede kinnituskohad valige 

nii, et hiljem saaks need kohad katta katteplekkidega. Suurim lubatud koormus ühe kruvi kohta on 
25 kg. 

4. Keerake paneelist B välja vanad kinnituskruvid. Pärast kruvide vabastamist püsib paneel B ainult 
paneeli A küljes. 

5. Ühendage paneel D ja E samamoodi nagu ühendasite paneelid A ja B punktis 3. 
6. Paneeli D mõlemasse otsa kinnitage ohutussidemed või tugiprofiilid (joonis 3) nii, et paneeli B 

eemaldamise hetkel oleks paneeli D sisepind 5 cm kaugusel seina välispinnast. Ohutussideme või 
profiili pikkus = paneeli paksus + 15 cm. Eemaldage paneelilt D kinnituskruvid. 

7. Eemaldage kinnituskruvid paneelilt B ja tõmmake paneel väljapoole. Kinnitage paneelile B 
spetsiaalsed haaratsid ja tõstke kahjustatud paneel välja. 

8. Kinnitage haaratsid uuele paneelile. Uue paneeli alumisse punni panna tihendushermeetik. 
9. Paigaldage uus paneel (paneel C) kallutatud paneeli D ülemisele punnile.  
10. Kandke tihendushermeetik paneeli A alumisse punni. Ühendage paneelid A ja C (uus), selleks 

ühendage paneeli A alumine punn paneeli C ülemise punniga. 
11. Eemaldage uuelt paneelilt haaratsid. 

 

Joonis 1       Joonis 2            Joonis 3 

 

Joonis 4           Joonis 5            Joonis 6 

 

12. 12. Suruge paneelid vastu konstruktsiooni ja kontrollige, kas need on õigesti ühendatud. (paneel 
peab olema tihedalt vastu konstruktsiooni, tihendushermeetik tuleb paigaldada kogu ühenduse 
ulatuses). 

13. 13. Kinnitage paneelid konstruktsiooni külge uute kinnituskruvidega. Eemaldage kõik abikinnitused 
(teraslehed, ohutussidemed ja profiilid). 

14. 14. Kinnitage tagasi kõik katteplekid. 


