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StoneREX Color(Profil) ja StoneREX Granit fassaadiplaatide ning StoneREX Basic 

tsementlaastplaatide paigaldus metallkarkassile ja ladustamine 

 

1. Kübarprofiil plaadi liitekohas 
min. 1,2 x 20/20/100/20/20 mm 

2. Vuugiteip 
3. StoneREX fassaadiplaat või StoneREX 

Basic tsementlaastplaat  
(soovituslik paksus 10 või 12mm) 

a. Vertikaalroov sammuga kuni (vaata 
tabelist) 

b. Fassaadiplaatide vaheline 
deformatsioonivuuk min. 5 mm 

c. Fassaadiplaadi kruvi kinnitamise samm 
vertikaalservas kuni (vaata tabelist) 

d. Fassaadiplaadi kinnituskruvi kaugus 
vertikaalservast (vaata tabelist) 

e. Fassaadiplaadi kinnituskruvi kaugus 
horisontaalservast (vaata tabelist) 

  f, g. Fassaadiplaadi kinnituskruvi samm 

kuni (vaata tabelist) 

 

Erinevate paksustega fassaadiplaatide kinnitusvahendite- ja alusroovituse tabel 

Plaadi paksus 
(mm) 

Kruvi samm 
roovil (mm) 

Alusroovituse 
samm (mm) 

Kruvi kaugus fassaadiplaadi 
vertikaalservast (mm) 

Kruvi kaugus 
fassaadiplaadi 

horisontaalservast (mm) Tsingitud metall Alumiinium 

8 < 400 < 420  
30 – 50 

  50 – 70* 

 

50 - 70 

 

70 - 100 
10 < 550 < 500 

12 < 500 < 625 

14 < 550 < 625 

* Kui StoneREX fassaadiplaat on pikem kui 1875 mm. 

 

Konsulteerida tootjaga kui StoneREX fassaadiplaate soovitakse paigaldada kõrgemale kui 30 m. 

StoneREX Granit kivipuruplaadi paksust tabelis arvestatakse ilma kivipuruta.  

 

ROOVITUS 

 

Metallprofiilide pikkus on maksimaalselt 3000 mm. Fassaadiplaatide vuugid peavad järgima metallprofiilide vuuke 

ehk fassaadiplaat ei tohi ületada metallprofiili vuuki ja olla kinnitatud kahele erinevale metallprofiilile. Suurema 

mehaanilise kahjustuse ohuga kohtades võib kasutada tihedamat aluskarkassi. 

 

LÕIKAMINE 

 

Plaate lõigatakse kõvasulamkettaga ketassaega saehamba sammuga kuni 6 mm.  

• StonREX Granit ja StoneREX Basic plaati lõigatakse viimistlemata poolelt (tagaküljelt) 

• StoneREX Color plaati lõigatakse töödeldud (värvitud poolelt) 

Lõigatud pinnad töödeldakse peeneteralise liivapaberiga ning kaetakse betoonpinnale sobiva värviga. Ei soovitata 

lõigata väiksemaid plaate kui 300 x 300 mm. 
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PAIGALDAMINE 

 

Pärast plaatide objektil mõõtu lõikamist või kruviaukude puurimist on soovitatav plaadilt tsemenditolm eemaldada 

madalrõhu kompressori või tolmuimejaga. Lõigatud pinnad töödeldakse peeneteralise liivapaberiga ning kaetakse 

betoonpinnale sobiva värviga. 

Märja lapi või kindaga nähtavat tolmu plaadilt pühkides jääb tolm plaadi pinnale ning rikub selle välimuse.  

 

KINNITAMINE 

 

Kruvide paigaldamisel vältida tihedat kinnitust ja 

kruvi plaadi sisse keeramist, plaadile jäetakse 

liikumisruum. Plaatide paigaldamisel ei kasutata 

peitpeakruve. Plaatide kinnitamiseks kasutatakse 

vähemalt C3 klassi kruve või neete läbimõõduga min. 

4,2 mm, millele puuritakse ette auk läbimõõduga min 

8 mm. Ettepuuritud auk peab olema min 3mm 

kinnituskruvi või needi läbimõõdust suurem. 

Puurimisel kasutatakse kõvasulamotsaga puure ning 

puuritakse plaadi viimistletud poolelt.  

 

Kinnituskruvidele augu ettepuurimist pole vaja juhul, 

kui plaatide kinnitamiseks kasutatakse spetsiaalseid 

„tiivakestega“ kruve. Fassaadiplaadi kinnituskruvide 

paigaldamist alustatakse plaadi keskelt (vt joonis 

paremal) ning viimasena paigaldatakse nurgakruvid. 

Kruvi tohib paigaldada ainult risti plaadiga. Vuugi- ja 

nurgaliistud kinnitatakse naeltega.  

Piisava tuulutuse tagamiseks soovitame fassaadi 

kõige alumise ja kõige ülemise horisontaalse 

tuulutusvahe laiuseks jätta vähemalt 20 mm.  

 

 
 

NB! Plaatide paigaldamisel tuleb jälgida, et plaat ei oleks märg ega niiskust saanud.  

 

PLAADI VÄLIMUS NING VÄRVUS 

 

StoneREX Granit ja StoneREX Color (Profil) plaatide erinevatel partiidel võib esineda värvierinevusi ja StoneREX 

Granit puhul ka struktuurierinevusi kivipuru- viimistluskihis, mis ei mõjuta plaatide eluiga ega tugevust. Seetõttu on 

soovitatav ühe fassaadi ehitamisel kasutada ühe partii plaate. Juba paigaldatud plaatide välimus võib muutuda 

vähesel määral pika aja jooksul UV-kiirguse ja ümbritseva keskkonna mõjul. 
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LADUSTAMINE JA KÄSITLEMINE 

 

StoneREX tootmises on plaatide pakid kaetud kilega, et kaitsta plaate tolmu eest. Plaatide transpordi ajal lahtise 

autoga peab jälgima, et tootmises paigaldatud kile kaitseks plaate sademete ja mustuse eest. 

 

Objektil peab plaadid ladustama varikatuse alla ning tootmises paigaldatud pakkekile eemaldama. 

Ladustatud plaadid peavad olema kaitstud vihma, -niiskuse ja – tolmu eest. Ladustatud plaadi paki ümber ja -alt 

peab õhk saama vabalt liikuda.  

Üle 2 nädala plaate ladustades peavad plaadid olema ladustatud kuivas ning ventileeritud ruumis. 

Ära kasuta varikatuse ehitamisel kattepresenti, mis ei kaitse plaate sademete eest! 

• StoneREX ja StoneREX Color (Profil) plaadipakke ei tohi ladustada üksteise peale. 

• Üksteise peale tohib ladustada ainult töötlemata StoneREX Basic plaatide pakke. 

Tootmises värvitud plaatide vahele pandud kaitsekatte eemaldamisel ei tohi plaate ilma katteta üksteise peale 

tagasi panna. 

 

Ükshaaval transportimisel hoida plaate vertikaalselt (joonis 1). 

Plaate ei tohi ladustada serva peal (joonis 2). 

Pealmist plaati pakist võttes ei tohi plaati lohistada mööda alumist plaati. 

 
NB! Märjad või niisked plaadid tuleb enne paigaldamist kuivatada ning vajadusel puhastada. 

 

STONEREX LAEPLAATIDE HOOLDUS 

 

StoneREX laeplaadid vajavad vähest hooldust. Vähemalt kord aastas üle vaadata liitekohad, kinnitused ning 

tuulutusavad. Õigeaegne vigastuste ja puuduste likvideerimine pikendab fassaadi eluiga. Plaatide välimus võib 

muutuda sõltuvalt keskkonnamõjudest. 

Laeplaate võib pesta veega, lisades pesuaineid, mis ei kahjusta viimistluskatet ega jäta jälgi. Ära kasuta abrassiivseid 

pesuvahendeid. Eriti määrdunud kohti StoneREX plaadil võib enne pesemist leotada 10% äädikhappe lahusega. Ära 

lase puhastusainel plaadil ära kuivada enne, kui oled selle puhta veega maha pesnud. Plaate on lihtsam hooldada 

kui need on kaetud Anti- Graffiti kattega.  

• Loodusliku kivipuruga kaetud StoneREX Granit plaate võib pesta survepesuriga. Vältida liiga kõrge survega 

pesemist. 

• Värvitud StoneREX Color (Profil) plaatide pesemine survepesuriga pole soovitatav. 

NB! StoneREX fassaadiplaatide pinda ei tohi puhastada ajal, kui neile paistab peale päike või on mingil muul 

põhjusel kuumad. 
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