
SFS intec kui kinnitustarvikute tootja tutvus-
tab fassaadides kasutatavaid kinnituslahen-
dusi ja pöörab tähelepanu erinevate lahendus-
te juures soovituslike kinnitusmaterjalide ka-
sutamisele. Olgu siis jutt rajatise uuest fas-
saadist või renoveerimisel soojustuse sisse 
jäävatest kinnituslahendustest.

„Nagu ei ole olemas standardset fassaadi ega 
maja, ei ole ka fassaadide jaoks 
standardseid kinnitustarvikuid. Et 
saada kinnitustarviku pakendile 
Euroopas nõutav CE-märgistus, 
tuleb toote tootjal läbida Euroo-
pa Tehnilise Heakskiidu Amet (ETA), 
mis kinnitab tarviku omadustest lähtuvalt selle 
sobilikkuse konkreetsele lahendusele või annab 
heakskiidu tervele süsteemile. Samas sageli ei 
teata, et enda või ehitaja muudetud lahendus, mille 
puhul ei kasutata süsteemipakkuja paigaldusjuhi-
seid ja kinnitustarvikuid, muutub toote pikaajaline 
garantii (näiteks 15–25 aastat) ainult töö garantii 
pikkuseks, mida pakub ehitaja (2–5 aastat). Selli-
sel juhul on taas kaotaja tellija, kelle projekti eluiga 
lüheneb ning ekspluatatsiooniperioodi jooksul tu-
leb märksa varem alustada parendus- või renovee-
rimistööde tegemist – põhjuseks rikutud fassaa-
dimaterjal või lekkest kahjustunud aluskonstrukt-
sioon, mis võib tuleneda valesti valitud kinnitustar-
vikust,“ räägib ettevõte juhataja Enno Rahuoja. 

 Üks kestvamaid fassaadimaterjale on klaas, 
mis esmapilgul tundub külm. Tegelikult on estee-
tilise välimuse taha võimalik peita korralik soo-
justus. Ühtlasi võimaldab osa klaasikinnitustüüpe 
vahetada olemasolevad klaastahvlid PÄIKESEPA-
NEELIDE vastu. Selline käitumine võimaldab pan-
na kuluartikli raha teenima. Nii on mõnelgi pool 
hakatud katuseid ja fassaade projekteerides vaa-
tama pilguga tuleviku – juba ennetavalt valitak-
se lahendusi, mille külge saab kinnitada taastu-
venergiat tootvaid detaile. Selle artikliga soovi-
me tutvustada SFS inteci klaasikinnituslahendust 
ALW. Toote iseloomustus on saadaval ka meie ko-
dulehel (mahalaadimine ! klaas), samuti leiab 
sealt infot kinnituslahenduse SOL-R kohta, mis 
on mõeldud päikesepaneelide kinnitamiseks hoo-
ne külge. Toode läbib tsentraalse kinnitustarviku-

ga kogu soojustuselemendi ning kinnitub erinevat 
tüüpi aluskonstruktsioonide külge – seda võima-
lust paljud päikesepaneelide tootjad ei paku.

Ehituses võib tekkida küsimus, millele peaks 
kinnitustarvikute puhul kõige rohkem tähelepa-
nu pöörama? Siin tuleb appi SFS intec, kes pa-
kub soovitusi ja koolitusi asjatundjatelt, kes ai-
tavad leida teile sobiva lahenduse juba projektis. 
Kindlasti on esmatähtis lahenduse kestus ja kinni-
tustarviku materjal. Kuna fassaad on hoone visiit-
kaart, siis on korrosiooni vastu võitlemine kõige 
alus. Näiteks puudutab korrosiooniprobleem täna-
vateäärseid maju, mis jäävad talvel autoteelt tuu-
lest kanduva soolase vee mõjupiirkonda. 
Korrodeerunud kin-
nitustarviku määri-
tud fassaad on sel-
ge märk kokkuhoiust, 
mis on kogu fassaa-
di maksumust silmas 
pidades tegelikult tü-
hine, kuid ehitusette-
võte jaoks katab see 
ühe kuu telefoniarve 
või muu väiksemat sorti kulutuse. Üldjuhul jääb 
kinnitustarvikute maksumus fassaaditööde korral 
vahemikku 2–5%. Valede otsuste korral võib aga 
rikkuda muud tööd-materjalid, mille maksumus 
on üle 95% fassaaditööde mahust. Selline kahju 
ei pruugi tekkida mitte üksi vale kruvi, vaid ka vale 
tõmbeneedi kasutamisest, kui needi tõmbevarda 
materjali olemusele tähelepanu ei pöörata. Levi-
nud on alumiiniumneedid, mida hinnakonkurentsi 
arvestades turustatakse 90% ulatuses terasvarre-
ga, mitte roostevabast terasest varrega, sealjuures 
teadmata, et alumiiniumneeti saab kasutada fas-
saadilahenduses ainult alumiiniumist karkassi pu-
hul. Nii kaua kui objektide ehitamise juures jääb 
määravaks hind, on korrektse kinnitusviisi kasu-
tus küsitav, kuna tootja juhiseid jälgides on olukor-
di, kus aluskarkassiks 
määratud alumiinium-
profiil on ehituse käi-
gus asendatud tsink-
terasprofiiliga. Sellisel 
juhul tuleks aga pal-
jud alumiiniumist kin-
nitustarvikud vaheta-
da galvaanilist korro-
siooni silmas pidades 
roostevaba materja-
li AISI304 vastu, mis 
on märksa kallim, ku-
na puurkruvide sekto-
ris on vaja kasutada 
omakorda tavarooste-
vabast terasest kaks 
korda kallimat vis-
mutterast. 

Fassaadiplaatide kinnitamise juures on levinud 

kahjud servast murdunud fassaadiplaat või puru-
nenud/korrodeerunud kinnitustarvik. Põhjus võib 
peituda selles, et tarvik või montaažiks kasutatud 
tööriist on olnud sobimatu. Samuti võib probleem 
seisneda paigaldusjuhendi ebatäpses järgmises. 
Näiteks neetimistööde korral tuleb arvestada la-
henduse temperatuurist ja materjalide erinevusest 
tekkivaid liikumisi. Fassaadiplaadile on vaja te-
ha suurem juhtava ning selle taha jäävale alus-
karkassile juhtava läbi tsentreerimise käepideme. 
Lõplik kinnitushetk neetimisel aga saavutatakse 
spetsiaalse needitangi otsakuga, mis sobib ai-
nult selle jaoks tehtud neetidele – kinnitudes jääb 
0,1 mm lõtk nihke koormuse tarvis.

Immutatud puidust aluskarkassi kasutami-
sel tuleks vaadata galvaanilise korrosiooni tabe-
lit, kust selgub, et puidu riknemiseks kasutatav 
vasesegu on aktiivne korrosioonitekitaja nii süsi-
nikterase kui ka kuumtsingitud kinnitustarvikute 
puhul. Soome puidustandardi rahvuslikku lisas-
se, mis põhineb standardil EN 1995-1-1:2004 (E), 
on spetsiaalselt lisatud tingimus, et kasutada tu-
leb ainult roostevabast terasest kinnitustarvikuid, 
mis tuuakse kasutusklassis 3 selgelt esile. Samu-
ti on ehituspuidus tihti niiskusesisaldus suurem 
kui 20%, mis samuti eeldab sama kasutusklassi 
kinnitustarvikute kasutamist. Järgides standardi 
laiendit ISO 2081, tuleb montaažinurgal kasuta-
da pinnakatet Z350 (kasutusklass 3¹) immutatud 
puidu juures. Seega kui tegemist on fassaadidega, 
siis pole soovitatav kiirustada projektis tarvitama 
immutatud puitu, vaid kasutada väliseid tuule ja 
ilmastikku eest kaitsvaid kangaid, mille puhul tu-
leks ainult viimases kihis kasutada korrosiooni-
riske hajutavaid kinnitustarvikuid, mis muudavad 
lõpptulemuse odavamaks ja kogu fassaadilahen-
duse kestvamaks.

Kasutatud materjalide juurde kuulub soovitus: 
kui objektile saabub ehitusmaterjal, siis küsi iga 
toote kohta infot või etiketti ning hiljem vaata, kas 
toode on ka tuvastatav. Nii on sul võimalik võrrel-
da pakkumises esitatud materjalide nimesid ja tä-
histust ning seeläbi leida tootja paigaldusjuhised 
ja tehnilised näitajad. Kui me ei tea tarviku ma-
terjali marki (teras – liiga pehme / plast – külmas 
rabe), ei saa me rääkida turvatundest ega garan-
tiist, sest tarvik võib olla ehituseks sobimatu või 
isegi ohtlik.
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Telefon: +372 6610 600 
toote info internetist: http://www.sfsintec.biz/ee
info projekteerijale: www.iDesigner.biz
koolitus video: http://vimeo.com/35251794


