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VIITETEKSTID:

1. Parapeti kaitseplekk 0,6mm, tsingitud. Parapetplekkide pikkus mitte üle 2,5m (pleki joonpaisumise mõjude

tõttu). Parapetiplekkide liitmine teostada topeltvaltsjätkudega.  Plekki kinnitada kruvidega nii, et kinnitid jääksid

tuule mõju käes olevast servast maksimaalselt 100 mm kaugusele. Parapetiplekkide kinnitamisel kasutatavad

kruvid peavad olema tihenditega.

2. ---

3. Vastuplekk 0,6mm, tsingitud.

4. Olemasolev tuulutusavad suletakse pehme villaga , λ
D

≤0,04 W/(m*K). Enne sulgemist on vaja kontrollida et

komplekspaneelide soojustus on kuiv.

5. Immutatud puitklotsid 100*50, samm 600mm. Klotsid kinnitada puidule tugevdatud ehitusnurgikuga

70x70x2mm. Puidule (sh müürilatile) kinnitada kruvidega Ø4.8x40mm, vähemalt 4tk.

6. Mineraalvill ~100mm, λ
D

≤0,04 W/(m*K), puitklotside vahel.

7. Veekindel vineer, t≥15mm, kinnitatakse roostevabakruvidega 5tk/jm, freesitud ääred värvida.

8. Immutatud puitklotsid 100*50, samm 600mm. Klotsid kinnitada betoonile tugevdatud ehitusnurgikuga

70x70x2mm. Puidule kinnitada kruvidega Ø4.8x40mm, vähemalt 4tk; kergbetoonile ja betoonile kinnitada

betoonkruviga 1tk, nt Hilti HUS3-H 8x65 või analoogiga. Klotsid kinnitada omavahel, vt pos. 5 nelja naeladega

Ø4x80mm.

9. Müürilatt 100x50mm, sügava immutamisega, kinnitada müüritisele betoonkruviga 1tk sammuga 400...600mm

(nurgad...äärte keskmine osa), nt Hilti HUS3-H 8x65 või analoogiga.

10. Katuse tüübel, tüüp ja kogus vastavalt arvutusele (vt tekstiline osa)

11. Kolmnurkliist. Hüdroisolatsioonis teha tugevdusribi (vt paigaldusjuhend  ja skeem joonise nurgas).

12. Paigaldavad kergbetoonplokid 250mm, λ
D

≤0,11 W/(m*K), survetugevus ≥1,8MPa, nt Aeroc classic või

analoog. Plokid paigaldada tsementtasandussegu peale.

13. Vuugiarmatuur 2Ø8, B400.

14. Olemasolevad raudbetoon räästapaneelid lõigata fassaadi tasapinda. Lõigata teemantfreesimisega, muu

tehnoloogia kasutamine on keelatud.

MÄRKUSED:

1. Kasutav puit peab olema sügava immutamisega , tugevusklass vähemalt C16 (EVS-EN 338) .

2. Parapetipleki välisserv peab katma seina pinda vähemalt 70mm ulatuses ning olema varustatud

tilgamurdjaga.

3. Parapetide ja terasest kinnituselementide ja profiilide korrosioonikaitse vastavalt C3 keskonnaklassile

(EVS-EN ISO 12944-2).

4. Välisseina välispinna ja tuulutuspilu pindade tuletundlikkus on B-s1,d0 , katusekatte tuletundlikkus on B-roof .

5. Tüüblite/ankrute ja muude kinnitite paigaldamisel jälgida Tootjapoolsed ääretingimused ning EVS-EN 1995-1-1

nõuded.

6. Hüdroisolatsiooni materjal peab vastama vähemalt TL-2 klassi nõuetele (EVS 920-5).  Minimaalne lubatud

kalle on 1:80.

Tugevdusribi põhi-

mõtteline skeem

Paigaldatav ülemine SBS katusekate, vt. märkus 6 (1)

Paigaldatav alumine SBS katusekate, vt. märkus 6 (2)

Paigaldatav mineraalvill, λD≤0,037 W/(m*K), 30mm, survetugevus ≥50kPa (3)

Paigaldatav mineraalvill tuulutussoontega ülemises kihis, λD≤0,036 W/(m*K), 200mm, (4)

 survetugevus ≥30kPa -  -

Paigaldatav mineraalvill, λD≤0,036 W/(m*K), 250mm, survetugevus ≥30kPa (5)

Olemasolevad vana ruberoidi (hüdroisolatsiooni) kihid (6)

Olemasolev katuse komplekspaneel , ~330...380mm, fibroliit soojustusega (7)

Olemasolev siseviimistlus ( 8)
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Tsementplaadid, 10mm (1)

Tuulutatav õhkvahe 25mm / püstlatid 25x70mm, samm 600mm  (2)

Tuuletõkkeplaat (λD≤0,035 W/(m*K), 30mm (3)

Paigaldatav mineraalvill (λD≤0,035 W/(m*K), 100mm / (4)

vahel rõhtlatid 100x100mm, samm 600mm. Latid kinnitada püstlatidele  -  -

terasest tugevdatud ehitusnurgikutega  -  -

 70x70x2,0-55mm (iga ristumise kohta)  -  -

Paigaldatav mineraalvill (λD≤0,035 W/(m*K), 200mm / (5)

vahel püstlatid 200x50mm, samm 600mm.  -  -

Püstlatid kinnitada tsingitud terasest tugevdatud -  -

ehitusnurgikutega 100x90x2,5-65mm, samm 500mm -  -

Rihtimisruum, täita pehme mineraalvillaga, 15...50mm (6)

Olemasolev mitmekihiline seinapaneel, 1-464A seeria, ~250mm (7)

Olemasolev siseviimistlus (8)
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Sõlm S-3.02.2. Välissein(VS-13)-

-katuse(KL-03) liitekoht (räästasõlme

ümberehitus parapetisõlmeks)

3-kihiline seinapaneel, tuulutatava

fassaadikattega soojustus.
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Korterelamute tarindite lisasoojustamise
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Seeriad: 1-121-1, 1-464A ja 066.
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