
SFS intec kui kin-
nitustarviku-
te tootja rää-

gib seekord rajatise nähtava-
test ja nähtamatust tagamaa-
dest ehk fassaadi renoveeri-
misest, soojustuse sisse jääva-
test kinnituslahendustest ning 
kõige läbipaistvaima elemendi 
ehk akna paigaldamisest.

Ettevõte juhataja Enno Rahuo-

ja selgitab: “Nagu ei ole olemas 

standardset fassaadi ega maja, 

ei ole ka fassaadide jaoks stan-

dardseid kinnitustarvikuid. Et 

saada kinnitustarviku pakendile 

Euroopas nõutav CE-märgistus, 

peab toote tootja Euroopa Teh-

niline Heakskiiduametilt saama 

hinnangu, mis kinnitab tarviku 

omaduste sobivust teatud la-

henduseks või annab heakskiidu 

tervele süsteemile. Samas sa-

geli ei teata, et juhul, kui ei järgi-

ta süsteemi pakkuja paigaldus-

juhiseid ega kasutata ettenäh-

tud kinnitustarvikuid, muutub 

toote esialgne pikaajaline ga-

rantii (näiteks 15–25 a) ainult töö 

garantii pikkuseks, mida pakub 

ehitaja (2–5 a). Sellisel juhul on 

taas kaotaja tellija, sest projek-

ti eluiga lüheneb ning eksplua-

tatsiooniperioodi jooksul tuleb 

märksa varem alustada paren-

dus- või renoveerimistöödega – 

põhjuseks rikutud fassaadima-

terjal või lekkest kahjustunud 

aluskonstruktsioon, mis võib tu-

leneda valesti valitud kinnitus-

tarvikust.”

  

Fassaadide renoveerimise mõte 

tekib küttekulude kokkuhoiust ja 

hoone soojustamisest, mille pu-

hul alustatakse akende vaheta-

misega ning välisfassaadile soo-

justuse lisamisega. Arvestades 

tuleviku soojustusnõudeid pas-

siivmaja omadusteni välja, on 

vajalik ja korrektne teha akende 

montaaž soojustuse sisse, mitte 

seinakonstruktsiooni, et tehtud 

kulutused akna ja seina soojus-

tuse investeeringute juures oma 

mõtet ei kaotaks.

Et vähendada objektil akende ja 

uste montaaži tööaega, on SFS 

intec välja töötanud aknatootja-

tel sertifitseeritud kinnitusla-

henduse soojustusse, kus too-

te turustaja on VBH Estonia AS. 

Tehnilist tuge pakume praegu 

ise. Tootjatele ja projekteerijate-

le teeme tootekoolituse 13. aprill 

VBH kontoris ning väljastatud 

on ET-info aadressil ET-3 0209-

0969. Toote JB-D® on kinnitus-

süsteem, mille enamik kompo-

nente saab monteerida tehases 

akna külge. Ainult alumine kin-

nitusliin tuleb paigaldada ob-

jektil, kuhu tõstetakse koha-

le transporditud avatäide. Sel-

le süsteemiga saab aknatootja 

pakkuda süsteemset garantiid 

terviklahendusele, mis jätkuvalt 

laieneb ka krohv- või tuulduv-

fassaadi tegija garantiiga.

Montaažiaeg objektil 
3 korda lühem

Kui võrrelda immutatud pui-

dust raami kasutamist akna-

ava ümber, et viia montaaž soo-

justuse sisse, siis siin ilmneb 

JB-D® lahendusega võrreldes 

mitu puudust. Esiteks  montaa-

žiaeg ja materjalikulu on märk-

sa suurem, teiseks tuleb tööd 

teha väljapool fassaadi või 

siis ebamugavalt ohutus-

nõudeid eirates seest-

poolt, kui tellingud puu-

duvad. Lisaks on puit 

elav materjal ning on 

raske saavutada puidu 

kasvava ja kahaneva olu-

korra juures hermeetilist lõpp-

tulemust. See paljastub hilise-

mas termopildis. Lähtuvalt pui-

du standardist EN 1995-1-1:2004 

(E) tuleb kasutada ehituspuidus, 

kus niiskus on suurem kui 20% 

või mängus niiskuse vaheldu-

mine, 3. kasutusklassi kinnitus-

tarvikuid, kus järgides ISO 2081 

on vajadus montaaži nurka pin-

nakattel Z350 (kasutusklass 3¹)

ning kinnitustarvikut roosteva-

ba terasest (kasutus klass 3²), 

kus peab arvestama ka puidu 

lõhenemise riskiga ning seelä-

bi kasutama suuremat varute-

gurit tarvikute vajaduse kalku-

leerimisel.

Märtsikuu numbris puudutasi-

me me põgusalt teras- ja puit-

konstruktsiooni standardi eri-

nevust. Enno Rahuoja selgitas 

puidu tarvikutel kasutatava te-

rasstandardi keskkonnaklas-

si (C1-C5) kasutamist mittekor-

rektseks. Selgitusena lisaksime 

juurde põhjuse: kus erinevad 

pinnakatted reageerivad pui-

dust erituvate vaikudega ning 

puidu sügavimmutus vahendi-

ga, samuti kinnitustarviku pidev 

kokkupuutumine niiskust ima-

va puiduga kasutusklassis 3² on 

palju raskem võrreldes sama 

toote katsetulemuse läbimist 

metallkonstruktsioonide kesk-

konnaklassi C4 juures.

Kui lõpetuseks peatuda ka lühi-

dalt fassaadide juures, siis siin 

on suurem probleem materja-

lidevahelise korrosiooni 

ning standardite mit-

tetundmine, mis uus-

ehituses järelevalve 

silma all võib muutu-

da vastuoluliseks ja 

kulukaks projektiks. 

Toon näite tuulduva fas-

saadisüsteemi tootja lahen-

duse kohta, kus on alumiiniu-

mist aluskonstruktsioon, mille 

külge kinnitatakse alumiinium-

neetidega fassaadiplaat. Hin-

napõhist kalkulatsiooni tehes 

vahetub alumiinium teraseks, 

mis tegelikult nõuab roostevaba 

neeti või kruvi.

Soovitus: kui objektile saabub 

ehitusmaterjal, siis küsi või võ-

ta igast erinevast tootest enda-

le pakendi etikett ning hiljem 

vaata, kas ka toode on tuvasta-

tav. Nii on sul võimalik võrrelda 

pakkumises esitatud materjali-

de nimesid, tähistust ja seeläbi 

leida ka tootja paigaldusjuhiseid 

ja tehnilised näitajaid. Kui me ei 

tea ehitusmaterjali marki (teras 

– liiga pehme / plast –külmas ra-

be / puit - niiske, pehme), ei saa 

me rääkida turvatundest ega 

garantiist, sest materjal võib ol-

la ehituseks sobimatu, kui mit-

te ohtlik.

Kinnitustarvikute tootja

Infotelefon: +372 661 0600

Info internetis aadressil:

www.sfsintec.biz/ee 

24h kinnitustarviku abi:

www.iDesigner.biz  

Video aadressil:

www.JB-D.de  

ÕIGE KINNITUSSÜSTEEM
MÄÄRAB TEIE FASSAADI ELUEA!

Aastaid hiljem on võimalik akent avas 
vajadusel reguleerida, see võimalus 

praeguses lahenduses puudub.

Valesti monteeritud aken:
niiskus, külm, hallitus.

A montaaž soojustuse sisse, kus 
(Ψ) W=0,005 mK ja (Uw) W=0,782 m2 K

B montaaž müüriava sisse, kus 
(Ψ) W=0,191 mK ja (Uw) W=1,810 m2 K


