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vä�ja antud  märts 2007  kinnitustarvikud  
kehtib kuni  märts 2009  puittarindite kinnitustarvikud
   kruvid, po�did 
 

ET-3 0203-0780

PUITTARINDITE KINNITUSTARVIKUD

��� inte�� on asutatud šveitsis 1928. aasta� ning tänaseks on üks suuremaid kinnitustarvikute tootjaid maai�mas. ��� inte�� omab tootmist 
ja müügiesindusi nii Euroopas kui U�A-s, pakkumaks toodete ja teenuste kõrget kva�iteeti.

��� inte�� Eesti �i�iaa� tegutseb Ta��innas a�ates 2000. aastast.
�irma turustab Ba�timaades:
• Kinnitustarvikuid betoon-, teras- ja puitkonstruktsioonide�e, �ame- ja vii�katuste�e
•  Kinnitustarvikuid konteinerite�e ja trei�erite�e
•  Erinevaid kinnitusvahendeid ja po�thingi väikemajade tootjate�e, akna- ja uksetootjate�e ning paiga�dajate�e
Uueks tooteva�dkonnaks on erinevad punktkinnitussüsteemid k�aaspiirete�e, -fassaadide�e ja -varikatuste�e.

��� inte�� omab kva�iteedijuhtimissüsteemi sertifikaati I�O 9001: 2000.

Info�ehes tutvustatakse ��� inte��i erinevaid �iidete �ahendusi mitmesuguste puittarindite jaoks. Tuuakse näiteid, kuidas tavapärasest erinevate 
�iidete jaoks �eida uusi toimivaid �ahendusi ning kuidas juba varem tuntud ja ka päris tava�isi �iiteid teha tõhusama�t või kind�ama�t.
Nii projekteerimine kui ka ehitamine peavad tagama te��ija�e kva�iteetse, hea vä�janägemisega ohutu �õpptu�emuse. 
��� inte�� püüab oma�t poo�t tõsta puittarindite �iidete kva�iteeditaset ja tarnida ehitajate�e tooteid, mida saab �ihtsa�t ja kiiresti paiga�dada. 
��� inte��i kinnitustarvikute süsteemid teevad võima�ikuks ka kõige keeru�isemate sõ�mede ehituse.
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PUIDUKINNITUSTARVIKUD

��� inte��i puidukinnitustarvikute tooteva�ikus �eidub sobiv kinnitustarvik ja suurusk�ass nii fassaadi�ahenduste�e kui ka pika si�deavaga ta�aühenduste�e. 
Eri�ist rõhku pööratakse keeru�iste�e tarindi�iidete �ahenduste�e, kus on tähtis va�mis �iite vä�imus ja töökind�us. Liite suur vastupidavus saavutatakse 
tugeva terasemargi ning optimaa�se tarindi ja kasutusviisi abi�. 
��� inte��i kinnitussüsteeme testitakse enne kasutuse�evõttu vastavates uurimisasutustes.
Ehitusprojekteerimise� abiks on arvutusprogrammid ja -tabe�id, dwg-pi�did ning projekteerimisjuhised. �amuti on saadava� asjakohaseid paiga�dus-
seadmeid ja töövahendeid ehitajate�e.
Prob�eemide korra� võib a�ati pöörduda firma k�ienditeenindajate poo�e.

WT-SüSTEEm

Kahekeerme�ine WT-kruvi on vä�ja töötatud ee�kõige kandetarindite ka�dkruvi�iidete jaoks, kui vajatakse mittenähtavate �iitekohtadeta tarindiühendusi. 
Ka�dkruvi�iites võetakse �iidet koormav jõud vastu ee�kõige piki kruvi te�ge, mis annab �iite�e eriti suure tugevuse ühe kruvi kohta. �e��ise� juhu� on 
kinnitustarvikuid vaja vähem ning võib kasutada väiksemaid suurusk�asse.
Kruvi�iidete paiga�damine on eriti kiire ja �ihtne ka ehitusp�atsi� i�ma spetsiaa�sete tööriistadeta. WT-kruvi puurots vähendab pragunemisohtu ja 
ettepuurimine ei o�e vaja�ik ka kõige kõvemate puu�iikide ega termopuidu korra�.
Väikese peaga WT-kruvi võib vajaduse� süvistada täie�iku�t tarindisse. Duro��oat® �-pinnakate on Kesk- Euroopas ü�dise 15/15 Kesterni��hi testi nõuete 
kohase�t k�assi 45µ kuu�uv kuumtsingitud kate.

WS-SüSTEEm

W�-süsteem on kva�iteetne isekeermestavate tikkpo�tidega �iitesüsteem puidu ja terase mitmesuuna�ise nihkega �iidete�e. W�-süsteem sisa�dab: 
W�-tikkpo�te, paiga�dustööriista C� W�/M või paiga�dusseadet C� W�/P ning projekteerimise abimaterja�e. Tikkpo�did paiga�datakse �äbi puittarindi 
ja terasp�aadi ühes tööetapis, i�ma ettepuurimiseta. Tarindi teine pind ei saa paiga�damise� kahjustada ja to�erantsivigu ei teki ka ehitusp�atsi tingi-
mustes. Õhema terasp�aadi korra� õnnestub tikkpo�tide paiga�damine ka i�ma spetsiaa�sete paiga�dusseadmeteta. Normatiivide uusimad muudatused 
�ubavad �ühikesi tikkpo�te kasutada ka suurt tugevust nõudvates �iidetes.

VB-SüSTEEm

A�uspõranda- või vahe�aetarindi tugevdamine õhukese betoonp�aadiga on tarindite jäikuse ja he�iiso�atsiooni tõhustamise meetod. VB-süsteem on 
Kesk-Euroopa uusehitus- ja rekonstrueerimisobjektide� o�nud kasutuse� ü�e kahe aastakümne. �üsteem põhineb tõhusa� ristkruvimeetodi�, mi��e abi� 
betoonp�aat ühendatakse puitkanduritega.
VB-süsteemi oma arvutusprogramm annab projekteerijate�e võima�use muuta �ähteandmeid konstruktsioonist sõ�tuva�t ning printida vä�ja konst-
ruktsiooni va�mis joonise koos arvutustega. Tänu kruvide �ihtsa�e paiga�dusviisi�e on tööetapp kiire ja �ihtne.

PUITTARINDITE mUUD KINNITUSTARVIKUD

��� inte��i tooteva�ikus on ka traditsiooni�isi peit- ja kuuskantpeaga puidukruvisid. �uurusk�asse �eidub praegu vahemikus 4 x 20...12 x 400 mm. Ka 
muude tooterühmade hu�gas �eidub pa�ju puittarindite�e ette nähtud kinnitustarvikuid:
• iso�atsioonie�ementide kinnitus puitkarkassi kü�ge: e�emendikruvid �C�W, �XCW ja TDA-�
• fassaadip�aatide kinnitus puittarindite kü�ge: p�aadikruvid �C�W-�, TW-�, �D�2-� ja T�W-�
• puit- ja tarindie�ementide kinnitus betooni kü�ge: �pike D ja �pike DL (AI�I 316), betoonikruvid TI ja TB
• roovta�ade kinnitus �äbi katuse-/seinaiso�atsiooni puitkarkassi kü�ge: Twin UD
• puitmaterja�i ja -p�aatide kinnitus terase kü�ge: p�aadikruvid �C, �CT ja �C�.

TARINDITE PRojEKTEERImINE jA RTE-jUhEND

WT-ka�dkruvi�iiteid dimensioonitakse �oomes RTE-hinnangute või ��� 
inte��i projekteerimisjuhendite a�use�. RTE-hinnangud põhinevad Lundi 
ü�ikoo�i ning VTT uurimistu�emuste� ja aruannete�. WT-�iidete vä�ja- ja 
�äbitõmbetugevust ning nihketugevust saab vajaduse� määrat�eda ka 
ana�oogse�t tava�iste ühendusviisidega (nae�ad, po�did jms), dimensioo-
nimise� kasutatava standardi a�use�.
RTE-hinnangud on ette nähtud standardite�e Euro��ode 5 või B10 
vastavaks piirseisundi järgseks dimensioonimiseks ning need käsit-
�evad WT-T kruvide kasutamist kandvate puittarindite ka�dkruvi�iidetes. 
RTE4390 käsit�eb ühesuuna�ise nihkega rist- ja ka�dkruvi�iiteid, mi��es 
kruvi moodustab suunanurga a = 30° - 60° nii koormuse suuna kui ka 
puidukiudude suuna suhtes. Liitevuuk jääb paiga�damise� kruvi si�eda 
osa koha�e ja keermeosad on tervenisti ühendatavates e�ementides. 
RTE-hinnang ei käsit�e dünaami�ise�t koormatud või väsimuskoormatud 
ka�dkruviühendusi.
WT-kruve kasutatakse pea�e ka�dkruvi�iidete ee�kõige vee� tarindite 

tugevdamiseks, puite�ementide kinnitamiseks või postide ja ta�ade 
ühendustes. Kinnitustarvikute kasu�ikkus tu�eb nendes tarindites esi�e 
ee�kõige tänu tope�tkeerme ühendust pingutava�e omaduse�e. Lühemate 
puurkruvide kasutamine keermestatud varraste või pikkade �iimkruvide 
aseme� säästab ka paiga�dusku�usid. 
WT-puurkruvi tähtsamad omadused:
• puurotsaga kruvi ei �õhesta puitu ja ettepuurimine ei o�e vaja�ik isegi 

kõvade puidu�iikide korra�
• tope�tkeere hoiab detai�e tugevamini kinni ja ühendus ei �õtvu aja 

jooksu�
• isegi vaid ühe tõmbekruvi abi� saavutatakse väga jäik ühendus ja suur 

tugevus
• kitsa kruvipea saab süvistada pinda või sügavama�e tarindisse (tu-

�ekaitsenõuete tõttu või esteeti�iste� põhjuste�)
• Duro��oat-pinnakate takistab korrosiooni ka termopuidus ja �ehises 

(kasutusk�ass C3).



KRUVI WT-T-4,5 x L 
materjal: karastatud süsinikteras
pinnakate: Duro��oat®�
keerme hari: Ø 4,5 mm
kruvipea: Ø 6,5 mm
paiga�dusotsak: T20

KRUVI WT-S-5,0 x L 
materjal: AISI 304 / A2
roostevaba
keerme hari: Ø 5,0 mm
kruvipea: Ø 7,0 mm
paiga�dusotsak: T20

WT-T-4,5 x L

Tüüp Materjal 
T-süsinikteras     

Diameeter
(mm)

Pikkus
(mm)   

Keermestatud osa pikkus

peaosa (mm) otsaosa (mm)

WT T  4,5  40 15 20

WT T 4,5 60 17 23

WT-S-5,0 x L

Tüüp Materjal 
S = AISI 304    

Diameeter
(mm)

Pikkus
(mm)   

Keermestatud osa pikkus

peaosa (mm) otsaosa (mm)

WT � 5,0  45 17 23

WT � 5,0 60 17 23
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PUITFASSAADIDE jA -TASAPINDADE KINNITUSED

Niinimetatud mini-WT on ette nähtud puittasapindade, -�attide ja -fassaadide kõrge kva�iteediga kinnitusteks ee�kõige �ehisest, kõvadest puidu-
�iikidest ja termopuidust tarindites. WT-kruvi puurots ja kitsas pea vähendavad pragunemisohtu ja ettepuurimine ei o�e vaja�ik. Ka kruvi WT-T-4,5xL 
Duro��oat® �-pinnakate vastab 15/15 Kesterni��hi korrosioonitesti nõuete�e. Eriti nõud�ikus mere- või tööstuskeskkonnas (C4-C5) tu�eb kasutada 
roostevabu kruvisid WT-�. Väärtus�iku puittarindi kinnitustarviku�t tu�eb nõuda vähema�t sama pikka kasutusiga kui puitmaterja�i�t enda�t. Lisaks ei tohi 
kinnitustarvik põhjustada puidu värvumist või kahjustamist ning ühendus ei tohi aja jooksu� �õtvuda. Va�misehitiste vaat�emise� märgatakse esimesena just 
viimist�use kva�iteeti.

KRUVI WFR-T-T20 - d x L
materjal: karastatud süsinik-
teras 10.9
pinnakate: tsingitud (ko��ane 
passiveering)
paiga�dusotsak: 
kui d=4/T20; d=5/T25; 
d=6/T30

PEIT- jA KUUSKANTPEAGA PUIDUKRUVID

WFR-T-T20 - d x L

Kruvi 
diameeter 

d (mm)

Kruvi 
pikkus 
L1(mm)

Keerme
pikkus

 L2(mm)

Keermest 
välja-

tõmbe-
 jõud (kN)

Kruvipea 
läbimõõt 

(mm)

 Max kruvipea läbitõmbejõud, kN

kui d>20 mm kui d<12 mm

4 35 20 0,40 8 0,32 0,20

4 45 25 0,50 8 0,32 0,20

4 60 35 0,70 8 0,32 0,20

5 50 27 0,68 10 0,50 0,20

5 70 37 0,93 10 0,50 0,20

5 90 47 1,18 10 0,50 0,20

5 110 65 1,63 10 0,50 0,20

6 50 29 0,87 12 0,72 0,20

6 80 48 1,44 12 0,72 0,20

6 100 54 1,62 12 0,72 0,20

6 120 64 1,92 12 0,72 0,20

6 140 64 1,92 12 0,72 0,20

6 160 64 1,92 12 0,72 0,20

6 180 64 1,92 12 0,72 0,20

6 220 64 1,92 12 0,72 0,20

6 260 64 1,92 12 0,72 0,20

6 300 64 1,92 12 0,72 0,20

NB!  �obiva pikkusega kruvi �eidmiseks on 
soovitatav kasutada va�emit (8xd)+KL, kus 
d  –  kruvi �äbimõõt
KL –  kinnitustarviku kasu�ik rakenduspaksus (mm)

Lõikejõud sõltuvalt kruvi läbimõõdust ja materjali min 
paksusest (a1) ja kruvi paigaldussügavusest (s)
• d = 4 mm 
 puit+puit=0,27 kN; 
 puit+meta��=0,34 kN; kus a1=17,0 mm ja s=32 mm
• d = 5 mm 
 puit+puit=0,43 kN; 
 puit+meta��=0,53 kN; kus a1=21,3 mm ja s=40 mm
• d = 6 mm 
 puit+puit=0,61 kN; 
 puit+meta��=0,77 kN; kus a1=25,5 mm ja s=48 mm

KRUVI WFC-T-T40 - d x L
materjal: karastatud süsinik-
teras 10.9
pinnakate: tsingitud (ko��ane 
passiveering)
paiga�dusotsak: TORX®40
Kinnitustarviku kasu�ik raken-
duspaksus KL (mm) on tabe�is

WFC-T-T40 - d x L

Kruvi 
läbimõõt 
d (mm)

Kruvi pikkus L (mm), kui 

KL=50 mm KL=100 mm KL=150 mm KL=200 mm KL=250 mm KL=300 mm

8 80 140 200 260 300 400

10 80 160 220 280 320 400

12 100 200 240 300 340 400

Pea �äbimõõt KD (mm), kui d=8 - KD=15 mm; d=10 - KD=18,5 mm; d=12 - KD=22 mm
�eibi �äbimõõt d2 (mm), kui  d=8 - d2=25 mm; d=10 - d2=33,0 mm; d=12 - s2=40 mm

WFD-T-T40 - d x L

Kruvi 
läbimõõt 
d (mm)

Kruvi pikkus L (mm), kui 

KL=50 mm KL=100 mm KL=150 mm KL=200 mm KL=250 mm KL=300 mm

8 80 140 200 260 300 400

10 80 160 220 280 320 400

12 100 200 240 300 340 400

Pea �äbimõõt KD (mm), kui d=8 - KD=12 mm; d=10 - KD=15 mm; d=12 - KD=17 mm
�eibi �äbimõõt d2 (mm), kui  d=8 - d2=28 mm; d=10 - d2=34 mm; d=12 - s2=45 mm

KRUVI WFD-T-T40 - d x L
materjal: karastatud süsinik-
teras 10.9
pinnakate: tsingitud (ko��ane 
passiveering)
paiga�dusotsak: TORX®40
Kinnitustarviku kasu�ik rakenduspaksus 
KL (mm) on tabe�is

W�C ja W�D kinnitustarvikute tehni�ised andmed saadava� vastava�t päringu�e.
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WT-T-6,5 x L

Tüüp Materjal 
T-süsinikteras     

Diameeter
ds (mm)

Pikkus
L (mm)   

Keermestatud osa pikkus

peaosa (mm) otsaosa (mm)

WT  T   6,5   65              28   28

WT T 6,5 90 40  40

WT T  6,5  130  40 40

WT T 6,5 160 65 65

WT T 6,5 190 80 80

WT T 6,5 220 95 95

KRUVI WT-T-6,5 x L 
materjal: süsinikteras
tõmbetugevus: fuk = 900 N/mm2

voo�avusmoment Myk = 10,9 Nm*
pinnakate: Duro��oat®�
keerme põhi: Ø 3,95 mm
keerme hari: Ø 6,5 mm
kruvipea: Ø 8,0 mm
* põhineb testi andmete� (B�ass&�aa�, 2000)

WT-SüSTEEm

WT-T-6,5 x L

Alus RTE 4390: puukiu suunaline, kruvi kaldenurk 45o

Tüüp sg, mm   hmin, mm RTd kN, kmod 0,8 RTd kN, kmod 0,9

WT-T-6,5 x 65  28   48  2,0                         2,2

WT-T-6,5 x 90 40 66 2,9 3,3

WT-T-6,5 x 130 40  94  2,9 3,3

WT-T-6,5 x 160 65 114 4,9 5,6

Kaldkruviliidete korral kaugused otsast, äärest ja ka kruvisamm on antud RTE-juhendis. NB! WT-T-6,5 x L kruvi äärekaugus võib olla ka D3 ehk 6,5 mm x 3 ≥ 20 mm.

WT-T-6,5 x L (a = 30o - 90o)

Alus RTE 4390: puukiu suunaline, kruvi kaldenurk 30o-90o

Tüüp sg, mm   hmin, mm RTd kN, kmod 0,8 RTd kN, kmod 0,9

WT-T-6,5 x 65  28   28   1,2                         1,3

WT-T-6,5 x 90 40 40 1,9 2,1

WT-T-6,5 x 130 40  40  1,9  2,1

WT-T-6,5 x 160 65 65 3,3 3,7

WT-T-6,5 x 190 80 80 4,2 4,9

WT-T-6,5 x 220 95 95 5,0 5,6

WT-T-6,5 x L kruviliited kasutusklassis 1-2: dimensioonimine EC5 ja RTE alusel

WT-T-6,5 x L

Alus EC5: Rd = f3d (sg - ds), saematerjal vähemalt C24

Tüüp sg, mm   hmin, mm RTd kN, kmod 0,8 RTd kN, kmod 0,9

WT-T-6,5 x 65  28   28   1,3                         1,5

WT-T-6,5 x 90 40 40 2,1 2,3

WT-T-6,5 x 130 40  40  2,1 2,3

WT-T-6,5 x 160 65 65 3,6 4,5

WT-T-6,5 x 190 80 80 4,6 5,1

WT-T-6,5 x 220 95 95 5,5 6,2

WT-T-6,5 x L

Alus RTE 4390: puukiu suunaline, kruvi kaldenurk 45o

Tüüp sg, mm   hmin, mm RTd kN, kmod 0,8 RTd kN, kmod 0,9

WT-T-6,5 x 65  28   23  1,1                         1,2

WT-T-6,5 x 90 40 32 1,7 1,9

WT-T-6,5 x 130 40  46  1,7 1,9

WT-T-6,5 x 160 65 56 2,9 3,3

WT-T-6,5 x 190 80 80 3,7 4,2

WT-T-6,5 x 220 95 95 4,5 5,0

30o - 90o

Välja- ja läbitõmbejõud, a

90o ristkruviliited
Välja- ja läbitõmbejõud

45o kaldkruviliited
       (kruvi tõmbel)

45o ristkruviliited
      (kruvi survel)

Kui arvutada WT-kruvi vä�jatõmbetugevuse ar-
vutus�ik väärtus fa,d juhendi RTE4390 järgi, võib 
erinakketugevuse väärtuseks võtta:
fax,k  = 4,5 N/mm² (EC5)
Liimpuittarindites võib 45O paiga�dusnurga korra� 
kasutada järgmisi erinakketugevuse väärtusi (tagada 
tu�eb ühi�duvus ja võima�ikud parandustegurid 
RTE3570):
fax,k  = 4,8 kN puidu ots�iidetes (EC5)
fax,k  = 5,6 kN muudes ka�dkruvi�iidetes (EC5)
RTE4390 kohase�t saadakse surutud ja tõmmatud 

kruvi tugevused RC,d ja RT,d vastava�t va�emite 2 ja 3 
abi�. Tõmbekruviühenduste�, kus ka�dkruvide arv 
on n, saab nihketugevuse arvutus�iku tugevuse 
va�emist 4, kus µ on ühendatavate puitdetai�ide 
vahe�ine �iikumishõõrdetegur ja a on kruvi ka�de-
nurk (okaspuidu� µ = 0,26).
Ristkruviühenduste�, mi��e ka�dkruvipaaride arv 
on np, �eitakse nihketugevuse arvutus�ik väärtus 
va�emist 5.

Kui kruvi ei u�atu ta�a tõmbe�e töötava serva taseme�e, 
tu�eb kontro��ida tarindi nihketugevust (vt RTE4390).





 −

=
du,F

dgπdsda,f
mindT,R

( )µsinαcosαdT,nRdR +=







=
du,0,8F
gπdsda,f

mindC,R

( )cosαdT,RdC,RpndR +=

kax,f
mγ

modk
da,f =

( )ρks0,01d10,082hkf −=
vajadusel ääre survetugevus
valemist

Liite tugevus RTE-hinnangu järgi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

30-90
O
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WT-T-6,5 x L

Tüüp Materjal 
T-süsinikteras     

Diameeter
ds (mm)

Pikkus
L (mm)   

Keermestatud osa pikkus

peaosa (mm) otsaosa (mm)

WT  T   6,5   65              28   28

WT T 6,5 90 40  40

WT T  6,5  130  40 40

WT T 6,5 160 65 65

WT T 6,5 190 80 80

WT T 6,5 220 95 95

Prusside kinnitus karkassi külge
kasutuskoht: kandeprusside kinnitused vöö, 
karkassi või posti kü�ge
näide:
-  tarind: pruss 48 x 100, karkassi materja�  
 48 x 150
-  kinnitustarvikud: WT-T-6,5x130
liite kandevõime: 1,9 kN, kmod 0,9 EC5 (proj 
juhis RTE 4390) 
-  kui hef < h, on vaja�ik otsa�iite nihkepinge  
 arvutustingimused kontro��ida
paigaldus: tõmbekruvi 45O nurga a�� puukiu 
suuna ja otsa�iite suhtes
-  a�ternatiivne paiga�dussuund karkassi poo�t

WT-SüSTEEmI KALDKRUVILIIDETE NÄITED

Prusside kinnitus karkassi külge
kasutuskoht: kandetarindite kinnitused vöö, 
karkassi või posti kü�ge
näide:
-  tarind: pruss 48 x 100, karkassi materja�  
 48 x 150
-  kinnitustarvik: WT-T-6,5x130
liite kandevõime: 3,8 kN/kmod 0,9 EC5 (proj 
juhis RTE 4390)
-  kui hef < h, on vaja�ik otsa�iite nihkepinge arvu-
tustingimused kontro��ida
paigaldus: tõmbekruvid 45O nurga a�� puukiu-
suuna ja otsa�iite suhtes
-  a�ternatiivne paiga�dussuund karkassi poo�t
-  vajaduse� üks tõmbekruvi süvistatakse pika  
 Torx-otsaga

Prusside liited
kasutuskoht: erinevad �iited nt vööd
näide:
-  tarind: pruss 48 x 100
-  kinnitustarvik: WT-T-6,5x130
liite kandevõime: 4 x 1,7 kN/kruvi = 6,8 kN/�iide, 
kmod 0,8 EC5 (proj juhis RTE 4390)
-  �iide on arvutatud ainu�t tõmbe�e
-  kui �iide arvutatakse ka surve�e, peab kasu- 
 tama ristpeakruvi paare
paigaldus:  tõmbekruvi 45O nurga a�� puidukiu 
suuna ja �iitekoha suhtes
-  paiga�dussuund peab vastama koormuse  
 suuna�e

Vöö ja varda liited
kasutuskoht: sõrestiktarindite �iited
näide:
-  tarind: vöö materja� 48 x 100 2 tk, varras  
 48 x 100
-  varda ja jõu sisenemisnurk nt 30O vöö   
 puidukiu suuna suhtes
-  kinnitustarvik: WT-T-6,5x130 
liite kandevõime: 4 x 1,7 kN/kruvi = 6,8 kN/�iide, 
kmod 0,8 EC5 (proj juhis RTE 4390)
paigaldus:  2 x 2 tk vastassuuna�ist tõmbekruvi 
45O nurga a�� �iitejoone suhtes
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WT-T-8,2 x L

Tüüp Materjal 
T-süsinikteras     

Diameeter
ds (mm)

Pikkus
L (mm)   

Keermestatud osa pikkus

peaosa (mm) otsaosa (mm)

WT T 8,2 160 65 65

WT T 8,2 190 80 80

WT T 8,2 220 95 95

WT T 8,2 245 107 107

WT T 8,2 275 107 107

WT T 8,2 300 135 135

WT T 8,2 330 135 135

KRUVI WT-T-8,2 x L 
materjal: süsinikteras
tõmbetugevus: fuk = 900 N/mm2

voo�avusmoment Myk = 22,0 Nm*
pinnakate: Duro��oat®  T
keerme põhi: Ø 5,5 mm
otsaosa keere: Ø 8,2 mm
peaosa keere: Ø 8,9 mm
kruvipea : Ø 10,0 mm
paiga�dusotsak: T40

* põhineb testi andmete� (B�ass & �aa�, 2000)

WT-T-8,2 x L kruviliited kasutusklassis 1-2: dimensioonimine EC5 ja RTE alusel
Ka�dkruvi�iidete korra� kaugused tarindi otsast, äärest ja kruvisamm on antud RTE-juhendis. NB! WT-T-8,2 x L kruvi äärekaugus võib o��a ka D3 
ehk 8,2 mm x 3 ≥ 25 mm. 

WT-T-8,2 x L (a = 30o - 90o)

Alus RTE 4390: puukiu suunaline, kruvi kaldenurk 30o-90o

Tüüp sg, mm   hmin, mm RTd kN, kmod 0,8 RTd kN, kmod 0,9

WT-T-8,2 x 160  65 65 4,0 4,6

WT-T-8,2 x 190 80 80 5,1 5,8

WT-T-8,2 x 220 95 95 6,2 7,0

WT-T-8,2 x 245 107 107 7,0 7,9

WT-T-8,2 x 300 135 135 9,0 10,2

WT-T-8,2 x L

Alus EC5: Rd = f3d* (sg - ds), saematerjal vähemalt C24

Tüüp sg, mm   hmin, mm RTd kN, kmod 0,8 RTd kN, kmod 0,9

WT-T-8,2 x 160  65 65 4,2 4,7

WT-T-8,2 x 190 80 80 5,3 6,0

WT-T-8,2 x 220 95 95 6,4 7,2

WT-T-8,2 x 245 107 107 7,3 8,2

WT-T-8,2 x 300 135 135 9,4 10,5

WT-T-8,2 x L

Alus RTE 4390: puukiu suunaline, kruvi kaldenurk 45o

Tüüp sg, mm   hmin, mm RTd kN, kmod 0,8 RTd kN, kmod 0,9

WT-T-8,2 x 160  65 56 3,6 4,1

WT-T-8,2 x 190 80 67 4,6 5,1

WT-T-8,2 x 220 95 78 5,5 6,2

WT-T-8,2 x 245 107 86 6,3 7,1

WT-T-8,2 x 300 135 106 8,1 9,1

45o kaldkruviliited
        (kruvi tõmbel)

WT-T-8,2 x L

Alus RTE 4390: puukiu suunaline, kruvi kaldenurk 45o

Tüüp sg, mm   hmin, mm RTd kN kruvipaar, kmod 0,8 RTd kN kruvipaar, kmod 0,9

WT-T-8,2 x 160  65 114 6,1 6,9

WT-T-8,2 x 190 80 136 7,7 8,6

WT-T-8,2 x 220 95 158 9,2 10,3

WT-T-8,2 x 245 107 174 10,4 11,7

WT-T-8,2 x 300 135 214 13,2 14,9

45o ristkruviliited
       (kruvi survel)

* 8,2 x 275 ja -330 WT-kruvide keermepikkused on vastava�t 107 ning 135 mm

30-90
O

30o - 90o

Välja- ja läbitõmbejõud, a

90o ristkruviliited
Välja- ja läbitõmbejõud
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WT-SüSTEEmI KALDKRUVILIIDETE NÄITED

Liimpuittala kinnitus karkassi külge
kasutuskoht: massiivpuitta�ade otsa�iited – va-
he�aed ja katusekandjad, postta�akarkassid, 
massiivpuitsõrestik
näide:
- tarind: abi�iimpuit 78 x h, karkassi �iimpuit  
 90 x h
-  kinnitustarvik: WT-T-8,2x190x2 tk
liite kandevõime: 7,7 kN/kruvipaar, kmod 0,8 EC5 
(proj juhis RTE 4390)
-  kui hef < h, on vaja�ik otsa�iite nihkepinge  
 arvutustingimused kontro��ida
paigaldus: ristkruvipaar 45O nurga a�� puukiu 
suuna ja otsa�iite suhtes
-  a�ternatiivne paiga�dussuund karkassi poo�t

Liimpuittala kinnitus karkassi külge
kasutuskoht: ta�a�iited erineva nurga a�� nt 
sadu�katus
näide:
-  tarind: �iimpuitpruss 65 x h, ka�dusaetud  
 otsaga karkassi �iimpuit 90 x h
-  ka�dusaetud ots 20O ja 30O

-  kinnitustarvik: WT-T-8,2x160 x 2 tk
liite kandevõime: 2 x 2,9 kN/kruvi = 5,8 kN/�iide, 
kmod 0,8 EC5 (proj juhis RTE 4390)
-  ebasümmeetriast tingitud pinged tarindi�e  
 on vaja kontro��ida
-  tähe�epanu pöörata prussi puukiu suuna�e  
 kruvi nurga suhtes
paigaldus: 2 tõmbekruvi 30O nurga a�� prussi 
puidukiu suuna suhtes
-  a�ternatiivne paiga�dussuund prussi poo�t

Tarindiliited ja kombineeritud talad
näide:
-  kinnitustarvikud: WT-T-6,5xL või WT-T-8,2xL 
 �pike betooniankur ja Twin UD
liite kandevõime: �iited arvutatakse EC5 või 
mõne teise vastava normi kohase�t
-  ka�dkruvi�iited RTE-järgi
paigaldus:  süvistus vastava�t kruvi pikkuse�e ja 
tarindi�e, vajaduse� paiga�dus ka nurga a��

Aluspõranda ja seinatarindite
liited

Isolatsioonimaterjali kinnitus puit-isolatsioon-puit

puitroovid ja ribid

iso�atsioonimaterja�

WT-T või Twin UD

WT-T

�iimpuitkandur

Karptala kinnitus karkassi külge

Kombineeritud talad
näide:
-  kinnitustarvikud: WT-T-6,5xL ja 
 WT-T-8,2xL
�iite kandevõime: VTT või ���

a�usvöö

�pike betooniankur
Liittala, täispuitsarikas vm
puitelement

Ta�ade profii�id
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Roovid, riputid, liistud
näide:
-   kinnitustarvikud: WT-T-4,5xL või WT-T-6,5xL või WT-T-8,2xL
liite kandevõime: �iited arvutatakse horisontaa�- ja vertikaa�koormuste�e
- EC5 või mm norm, ka�dkruvi�iited RTE järgi 
paigaldus:  süvistus vastava�t kruvi pikkuse�e ja tarindi�e, vajaduse� paiga�dus ka nurga a��

Katuseroov

Katuseroov
tööstushallid jne

Põrandaliist

Ripplae riputusdetailid

p�aat

kandur

näide:
-  kinnitustarvikud: WT-T-6,5xL või WT-T-8,2xL
liite kandevõime: �iited arvutatakse EC5 või mõne teise vastava normi kohase�t
-  ka�dkruvi�iited RTE-järgi
paigaldus:  süvistus vastava�t kruvi pikkuse�e ja tarindi�e, vajaduse� paiga�dus ka nurga a��

Katusekanduri kinnitus
- varikatuste/rõdude kandurid 
- vajaduse� kasutada tugikii�u
- kontro��ida kruvi vastupidavust

pruss vajaduse� 
tapitud

Katusekandurite 
harjaliited

harja�iide 
ristkruvipaariga

Tala otsatugevdused
NB! kruviotsa kaugused

Katusekanduri ühendused ja kinnitus püstkarkassile
- ü�emise ja a�umise vöö ning varraste �iited
- massiivpuidust sõrestik
- kontro��ida k�ambrite asetust

Post-talaliide

Tapp-ühenduste tugevdus
NB! kruviotsa kaugused

WT-SüSTEEmI ERINEVATE LIIDETE NÄITED

Vertikaalroovid,
roovtalad ja 
fassaadielemendid

Vertikaalroovid,
tugiliistud
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mUUD TooTED

PUURKRUVID SC ja SCT
Puit- ja plaatmaterjalide kinnitamiseks 
0,7 - 10,0 mm terase külge

materjal:
�C�: roostevaba teras AI�I304 (A2)
�C ja �CT: karastatud süsinik-
teras
pinnakate: tsingitud C2 või Duro-
��oat C3 keskkonnak�assi�e

PUURKRUVID SC ja SCT

Tüüp min 
puuritavus,

mm

max
puuritavus,

mm

rakendus- 
paksus,

mm

pea 
läbimõõt,

mm

d - kruvi 
läbimõõt,

mm

L - kruvi 
pikkus,

mm

�C�3/27-7982/PH2-4,8x40 1 3 27 10 4,8 40

�C�3/57-7982/PH2-4,8x70 1 3 57 10 4,8 70

�C2/31-PH2-4,2x40 0,7 2 31 8 4,2 40

�C2/57-D�10-T20-4,2x66 0,7 2 57 10 4,2 66

�C3/35-PH2-4,8x45 1 3 35 9 4,8 45

�C3/55-PH2-4,8x65 1 3 55 9 4,8 65

�C5/24-D�12-5,5x38 5 24 12 5,5 38

�C5/41-D�12-5,5x55 2 5 41 12 5,5 55

�C5/101-D�12-5,5x115 2 5 101 12 5,5 115

�C6/29-12U-6,3x45 2,5 6 29 12 6,3 45

�C6/54-12U-6,3x70 2,5 6 54 12 6,3 70

�C6/69-12U-6,3x85 2,5 6 69 12 6,3 80

�CT10/35-12-6,3x60 2,5 10 35 12 6,3 60

�CT10/65-12-6,3x90 2,5 10 65 12 6,3 90

süvis peas: 
PH2 kui d<4,8 mm; T30 kui d<5,5 mm

SDF2-S-D10-4,5x24 
materjal:  roostevaba teras AI�I 304 (A2)
kasutus:  fassaadip�aadi kinnitamine 
meta��roovi kü�ge
soovitatav:  roovi ja p�aadi vahe�e 2 x 60 mm 
P�� tihendit (���)
värvimine:  vastava�t RR ja RAL värvikaardi a�use�

1.  Ekstsentri�ine puurtera võima�dab nii vineeri  
 kui tsementkiudp�aati �äbida kerge�t, tehes  
 p�aati suurema mõõtmega ava
 NB! Ei tõsta keermega p�aati ü�es

2. Keerme teostamine meta��i pea�e a�uskar- 
 kassi �äbimist

3. Kinde� ja kestev p�aadikinnitus�ahendus
 NB! �aab kasutada õhemat profii�i

Tüüp puuritavus (mm) rakenduspaksus (mm) d1 - läbimõõt (mm) L - pikkus (mm)

�D�2-�-D10-4,5x24 0,75 - 1,25 6-14 4,5 24

�D�2-�-D10-4,5x30* 0,75 - 1,25 6-20 4,5 30

�D�2-�-D10-4,5x38* 0,75 - 1,25 6-28 4,5 38

* tarne vastava�t päringu�e

SCFW-S-D10K-A12-5,0x40
materjal:  roostevaba teras AI�I 304 (A2)
kasutus:  fassaadip�aadi kinnitamine 
puitroovi kü�ge
värvimine:  vastava�t RR ja RAL värvikaardi a�use�

1.  Puurtera �ihtsustab kruvi paiga�damist
 nii p�aati kui puitroovi
 
2. Tiivad teostavad suurema juhtava
 fassaadip�aati, vaja�ik nihkepingete
 vähendamiseks p�aadis

3. EPDM kummitihend paisumisteguri 
 kompenseerimiseks ja veetihendamiseks
 

Tüüp puuritavus (mm) rakenduspaksus (mm) d1 - läbimõõt (mm) L - pikkus (mm)

�C�W-�-D10K-A12-5,0x40 puidupuur 8 5,0 40

FASSAADIPLAADI KINNITUSTARVIKUD PUITU

TW-S-D12-4,8x38
materjal:  roostevaba teras AI�I 304 (A2)
  happekinde� AI�I 316 (A4)
kasutus:  fassaadip�aadi kinnitamine 
puitroovi kü�ge
soovitatav:  roovi ja p�aadi vahe�e 2 x 60 mm P�� 
tihendit (���)
värvimine: vastava�t RR ja RAL värvikaardi a�use�

1.  Vaja�ik p�aati juhtava ette puurida
 
2. Kruvi paiga�damise� puitroovi ava puurida
 ei o�e vaja�ik

3. Kinde� ja kestev p�aadi kinnitus�ahendus
 kõigis keskkonnak�assides (C1-C5)
 

Tüüp puuritavus (mm) rakenduspaksus (mm) d1 - läbimõõt (mm) L - pikkus (mm)

TW-�-D12-4,8 x 38 puudub 12 4,8 38

TW-�-D12-4,8 x 44 puudub 18 4,8 44

TW-�-D12-4,8 x 60 puudub 34 4,8 60

TSW-S-A10-4,6x25
materjal:  roostevaba teras AI�I 304 (A2), 
kasutus:  p�eki kinnitamine puit- kui meta��roovi 
kü�ge
värvimine:  vastava�t RR ja RAL värvikaardi a�use�

1.  Meta��ist fassaadiprofii�ide, aknap�ekkide, 
 vihmaveerennide, vundamendisok�ite jms
 paiga�damiseks nii meta��i kui puitu
 
2. Ü�ikõva BI meta��ots �äbib 1,2 mm 
 terase prob�eemitu�t ning kaunis D10 pea
 on esteeti�ise vä�imusega

3. Kinde� ja kestev kinnitus meta��profii�ide
 kinnitamise� fassaadide�e 

SFS nimi puuritavus (mm) rakenduspaksus (mm) d1 - läbimõõt (mm) L - pikkus (mm)

T�W-�-A10 - 4,6 x 25 1,2 5 4,6 25



ET-3 0203-0780  
10(12)

KRUVI WS-T-5 x L (tikkpolt) 
materjal: karastatud süsinikteras
tõmbetugevus: fuk = 800 N/mm2

pinnakate: tsingitud
puurimisvõime: max 10 mm (�355 ≤ 6 mm) 
või 2 x 5 mm

KRUVI WS-T-7 x L (tikkpolt)
materjal: AI�I 304 (A2)
tõmbetugevus: fuk = 550 N/mm2

pinnakate: tsingitud
puurimisvõime: max 10 mm (�355 ≤ 6 mm) 
või 3 x 5 mm
Puurimisvõime on arvestatud terase�e margiga 
� 235. Tugevamad terased võivad kahjustada 
po�di teraosa. Terase �355 soovitatav max 
puurimissügavus on 10 mm. 

WS-T-5 x L

Tüüp Materjal 
T-süsinikteras     

Diameeter
(mm)

Pikkus
(mm)   

Puitosa paksus (mm) Terasplaadid, tk

W� T  5  73 80 1

W� T 5 93 100 1

W� T 5 113 120 1

W� T 5 133 140 2

WS-T-7 x L

Tüüp Materjal 
T-süsinikteras     

Diameeter
(mm)

Pikkus
(mm)   

Puitosa paksus (mm) Terasplaadid, tk

W� T  7 113 120 1

W� T 7 133 140 2

W� T 7 153 160 2

W� T 7 173 180 3

W� T 7 193 200 3

W� T 7 213 220 3

W� T 7 233 240 3
TARINDITE PRojEKTEERImINE
Vaja�ike ühendustarvikute arv ja ühendustu-
gevus sõ�tuvad pea�e �iite�e mõjuva koormuse 
vee� ka puit- ja terasdetai�ide mõõtmetest ning 
�iitepiirkonna kujust. Tikkpo�tühendusi võib 
dimensioonida EC5 kohase�t, kasutades VTT 
poo�t vä�jatöötatud W�-tikkpo�tide arvutus-
programmi. Programm võtab arvesse ka �iite 
pragunemispurunemise mõju. Programmis 
kontro��itakse tarindit üksikute ühendatavate 
detai�ide kaupa ja seda on �ihtne kohandada 
erinevate �iitetüüpidega. DIN-standardi�e vas-
tavad juhised sisa�davad tüüp�iidete jaoks 
va�mis mõõtmetabe�eid 

W�-tikkpo�tide tähtsamad omadused:
• �iide ei vaja puit- ja terasdetai�idesse ette 

puurimist
• �iites ei teki paiga�damise� to�erantsivigu ka 

ehitusp�atsi tingimustes
• �ühikesed tikkpo�did on paremad pragune-

mispurunemise kontro��imise seisukohast
• kitsa peaga tikkpo�di saab süvistada ka 

sügavama�e tarindisse (tu�ekaitsenõuete 
tõttu või esteeti�iste� põhjuste�).

Puittarindite tikkpoltliited

Liimpuitsõrestiku varrasliited
kasutuskoht: sõrestiktarindid
Näide:
-  tarind: GL32: tõmbevardad 120 x 90, survevarras 

120 x 120, a�umine vöö 120 x 315; �355: terasp�aa-
did 6 mm x 2 tk, vastava �iiteprofii�iga

-  kinnitustarvikud: W�-T-7x 113: vardad 20+27+20 tk, 
 vöö 20 tk
�iite tugevus: 8,67 kN/tikkpo�t, kmod 0,8 EC5
paiga�dus: WC-paiga�dustööriistadega või mutrivõtmega

WS-SüSTEEm

Abitala kinnitus posti külge
kasutuskoht: kandetarindite �iited
Näide:
-  tarind: GL32: tõmbevardad 120 x 240, post 120 x 

120; � 355: terasp�aat 5 mm, vastava �iiteprofii�iga
-  kinnitustarvikud: W�-T-7x 113: ta�a 6 tk, post 6 tk või 

W�T-T-8x120x5 tk
paiga�dus: vastava�t terasp�aatide�e nt kõigepea�t kin-
nitatakse terasp�aadid kruvidega posti kü�ge
Näite� o�ev joonis ei vasta tege�ikkuses kasutatava�e
�iite tugevus: 7,46 kN/tikkpo�t, kmod 0,8 EC5 (proj juhis 
RTE 4390)

Varraste arvutus 1    2 3

�d, kN 120  160 120

A�fa, kraadi 45 90 135

Rd, kN 8,67 8,67 8,67

�Rd, kN 121,56 164,10 121,56

Tikkpo�t, % 0,99 0,97 0,99

Tikkpo�t, tk 20 27 20

P�aat h, mm 90 90 90

P�aat, % 0,80 0,00 0,80

Puit, % 0,92 0,00 0,92

Vöö arvutus

Liite tugevus �, kN 169,99

Rd, kN 8,66

�Rd, kN 173,19

Tikkpo�t, % 0,98

Tikkpo�t, tk 20

Tala ja posti arvutus

Liite tugevus Qd, kN 40

Rd, kN 7,46

�Rd, kN 44,75

Tikkpo�t, % 0,89

�Rd, kN 49,41

Kruvi, % 0,66
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- täispuitsõrestikud
- ta�ade ja e�ementide jätku�iited

WS-SüSTEEmI ENAmLEVINUD KASUTUSKohAD

- ta�a�iited
- postide kinnitus a�use�e
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VB SüSTEEm

KRUVI VB-48-7,5x100 
materjal: karastatud süsinikteras, 9,8
keermehari: Ø 7,5 mm
kruvipea: vä�is TORX® E8

PAIGALDUS
VB kruvid paiga�datakse (kahekaupa) paaris 
kanduri suuna�ise�t 45O/135O nurga a�� või tarindi 
servadesse 45O/90O nurgaga.
�aadava� on tööd kergendavad tööriistad.

KASUTUSKohAD
Kasutatakse betoonp�aadi ja puidust a�ustarindi 
ühendamiseks:
• puidust a�uspõranda ja vahe�aetarindi   
 tugevdamine
• katuse�ae tugevdamine
• a�uspõranda ja vahe�aetarindi he�iiso�atsiooni 

ja tu�ekind�use suurendamine

WB-48-7,5 x 100 ja VB-48-7,5 x 140

Tüüp Rakendus
betoonis

(mm)  

Diameeter
(mm)

Keerme
pikkus
(mm)   

Kruvi pikkus 
(mm) 

Betooni 
min paksus 

(mm)

VB 48 7,5 100 160 60

BETooNELEmENTIDE KINNITUS PUITTARINDITE KüLGE

PUITTARINDITE KINNITUS BETooNI KüLGE

TI-T- 6,3 x L  või  TI-S- 6,3 x L*
materjal: karastatud süsinikteras või AI�I 304
pinnakate: Duro��oat (C3)
juhtava: 4,8 - 5,2 mm vastava�t betooni mar-
gi�e
kruvipea: 8 mm kuuskant või T25 süvisotsak
kasutus: min koorikbetooni paksus 25 mm

1.  Väga �ai kasutus, nt a�usvöö kinnitamine puitehitiste juures kuni fas- 
 saaditöödeni vä�ja
2. Vaja�ik ee�nev juhtava puurimine betooni �äbi puitprussi, soovitus�iku�t  
 ava 10 mm sügavam
3. Ee�ised: tu�ekinde� kinnitus, kõrged tehni�ised näitajad, demonteeri- 
 tavus

Tüüp keermepikkus (mm) rakenduspaksus (mm) d1 - läbimõõt (mm) L - pikkus (mm)

TI-T- 6,3 x  32 32 1  -  7 6,3 32

TI-T- 6,3 x  55 55 10- 30 6,3 55

TI-T- 6,3 x  95 55 40- 70 6,3 95

TI-T- 6,3 x115 55 60- 90 6,3 115

TI-T- 6,3 x145 55 90-115 6,3 145

* Tarne roostevaba kruvi�e vastava�t päringu�e

�ügavus juhtava�e mittestruktuurse be-
tooni jaoks min 25 mm, muude� juhtu-

de� min 30 mm paiga�dussügavus

DT- 4,8 x L*  või  DT-S- 4,8 x L*
materjal:  Karastatud süsinikteras või AI�I 316
pinnakate:  Duro��oat (C3) või happekinde�
juhtava:  4,8 või 6,3 mm vastava�t �pike �äbi-
mõõdu�e
kasutus:  mono�iitbetoon

BETooNIANKUR SPIKE 

Betooni  nael-ankur  
SPIKE®TWISTER

Eelised:
- min kinnitussügavus betooni
- kontakttsoon betooniga 360O

- tu�ekind�us (puudub p�asttüübe�)
- vibratsiooni ja betooni �agunemis- 
  kind�us
- �ihtne paiga�dada (juhtavasse haam-    
  riga)
- �ai keskkonnasobivus (C1-C5)
- kõrged tehni�ised näitajad

Tüüp min paigaldussügavus 
(mm)

rakenduspaksus 
(mm)

d1-läbimõõt 
(mm)

L - pikkus 
(mm)

DT- 4,8 x 32 25 3-7 4,8 32

DT- 4,8 x 51 25 10-25 4,8 51

DT- 4,8 x 85 25 45-60 4,8 85

DT- 4,8 x115 25 75-90 4,8 115

DT- 4,8 x140 25 95-115 4,8 140

* �aadava� ka 6,3 mm �äbimõõduga

�ervast min 30 mm

35 mm
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