
Kogu katuse maksumusest umbes 6 protsenti 
moodustavad ehituses olulised kinnitustarvikud, 
mille valik otsustab teie katuse või fassaadi 
vastupidavuse tormide jm väliskeskkonna 
tegurite suhtes. Kuna tarvikute turg on lai 
ja spetsiifiline, soovitame kvaliteetsete, 
Euroopa normidele ja standarditele vastavate 
kinnitustarvikute kasutamisel usaldada selle 
ala spetsialisti, kompetentset projekteerijat 
ning kindlasti tellida teostatavale tööle 
ehitusjärelevalve. 

«Kompetentne projekteerija selgitab 
välja tellija vajadused ja ootused katuse 
kestvusajale, mida mõjutavad näiteks 
asukoht sisemaal või mere ääres, tööstus- 

või põllumajanduspiirkond, ehitusmaterjalide ja 
katuse tüüp,» selgitab SFS intec Oy Eesti filiaali 

juht Enno Rahuoja. «Tänu ehitusjärelevalvele 
võite olla kindlad, et lõpptulemus tagab teie 
kulutused oodatud perioodile ilma, et tekiks vajadus 
lisainvesteeringuteks läbi parandustööde.» 

Lugejal võib tekkida küsimus, keda 
huvitab mingi kinnitustarvik, seda 
enam, et räägitakse standarditest. 
See ei olegi nii määrav, kui ma ise 
endale ehitan ja ise vastutan. Kui 
aga teie katust paigaldab keegi 
teine, siis küll huvitab, mida seal 
kasutatakse, millest hind koosneb 
ning kaua see kestab. 

Näite renoveeritavatest 
lamekatustest toob SFS katusetarvikute 
esindaja Kalle Pedak: «Reeglina tellija ei investeeri 
põhjalikku projekti, kus on määratud toodete tähistus, 
kirjeldus ja viited tehniliste katsetuste vajalikkusest 
tuulekoormusarvutuse tegemiseks. Kui ehitaja 
pakkumine ei sisalda viidet, kus järgitakse Eesti (EU) 
standardeid ja norme, siis on tellijat raske aidata ka 
tööde järelevalvajal, kes saaks tagada teie projektis 
kasutatavate materjalide ja tööde korrektsuse ning 
kontrollida vajalike tarvikute vahekaugust lamekatuse 
soojustusmaterjali ning kattematerjali kinnitamisel 
nurga-, serva- ja kesktsoonis. 

Nii nagu pole olemas standardset katust 
ega maja, ei ole ka katuste ja fassaadide jaoks 
standardseid kinnitustarvikuid. Selleks, et saavutada 
Euroopas nõutav CE-märgistus katusekinnitustarviku 
pakendile, on tootjal vaja läbida Euroopa tehniline 
heakskiiduamet (ETA), mis kinnitab tarviku omaduste 
järgi selle sobilikkuse antud lahendusele või 
süsteemile. «Sageli ei teata, et enda või ehitaja 
poolt muudetud lahendus, kus ei järgita süsteemi 
pakkuja ettekirjutusi, muudab pikaajalise toote 
garantii (15-25 a) ainult töö garantii pikkuseks, mida 
pakub ehitaja (2-5 a). Sellisel juhul on taas kaotajaks 
tellija, sõnab Rahuoja. Projekti eluiga lüheneb ning 

ekspluatatsiooni perioodi jooksul tuleb märksa 
varem alustada parendus- või renoveerimistööde 
kulutustega – põhjuseks on rikutud katusematerjal 
või lekkest kahjustunud aluskarkass või soojustus 

valest kinnitustarviku valikust tulenevalt». 

Usaldage projekteerijate paika pandud 
materjale ning ärge muutke kergekäeliselt 
katuste terviklahendusi!

Soovitus: kui objektile saabub 
ehitusmaterjal, siis küsi või võta igast erinevast 

tootest endale pakendi etikett ja hiljem vaata, kas 
toode on tuvastatav – nii on sul võimalik võrrelda 

pakkumises esitatud materjalide nimesid, tähistust 
ning selle kaudu leida tootja paigaldusjuhised ja 
tehnilised näitajad. Kui me ei tea tarvikumaterjali 
marki (teras: liiga pehme / plast: külmarabe), ei saa 

me rääkida turvatundest ega garantiist, sest tarvik 
võib olla ehituseks sobimatu, kui mitte ohtlik.

Kinnitustarvikute tootja:

Kontakt ja lisainfo SFS intec koduleheküljel: 
http://www.sfsintec.biz/ee 
Info tel 661 0600

Tuulekoormusarvutuse info aadressil: 
http://www.sfsintec.biz/internet/SFS51.nsf/
PageID/Download_Projekt

Kinnitustarvikute õige valik määrab teie katuse eluea!

Renoveeritavatel katustel on kindlasti vaja teha 
tõmbekatse kinnitustarvikute arvu määramiseks. 

Tuulekoormusarvutus jagab katuse 3 tsooni:
KesKala, 2. ÄÄreala, 3. Nurgaala1. 

Tuulekoormusarvutust mõjutavad parameetrid*
H - hoone kõrgus, B - katuse laius, l - katuse pikkus  

* lisaks tuultest mõjutatav piirkond
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