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StoneREX- ja StoneREX Color laeplaatide ja StoneREX Basic tsementlaastplaatide paigaldus 

lakke puitkarkassil 

 

1. Laeplaadi alusroov plaadi liitekohas min. 25 x 100 mm 

2. EPDM tihend 

3. StoneREX laeplaat 

a Laeplaadi alusroovituse samm kuni 420 mm 

b Laeplaadi kinnituskruvi kaugus kitsamast servast 70- 100 mm 

c Laeplaatide vaheline deformatsioonivuuk min. 3 – 5 mm 

d Laeplaadi kinnituskruvi kaugus pikemast servast 30 - 50 mm 

e, f Laeplaadi kinnituskruvide samm kuni 420 mm 

g Laeplaadi kinnituskruvide samm kuni 200 mm 

 

ROOVITUS 

Puitroovituse sammu korrigeerida StoneREX laeplaadi vuugi asukoha järgi. Roovituses tuleb kasutada immutatud 

puitmaterjali, mis on kaetud tulekaitsevõõbaga Magma Firestop TG3 või selle analoogiga.  

 

LÕIKAMINE  

Plaate lõigatakse kõvasulamkettaga ketassaega saehamba sammuga kuni 6 mm. Plaati lõigatakse viimistlemata  
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poolelt (tagaküljelt). Lõikamise- ja puurumise tolmu peab plaatidelt koheselt eemaldada, suruõhuga või 

tolmuimejaga. Lõigatud pinnad töödeldakse peeneteralise liivapaberiga ning kaetakse betoonpinnale sobiva 

värviga. 

 

KINNITAMINE 

Kruvide paigaldamisel vältida tihedat kinnitust ja kruvi plaadi sisse keeramist, plaadile jäetakse liikumisruum. 

Plaatide paigaldamisel ei kasutata peitpeakruve. Plaatide kinnitamiseks kasutatakse roostevabu kruve või neete 

läbimõõduga min. 4,2 mm ja ettepuuritud augu läbimõõt peab olema min. 3 mm suurem kinnituskruvi 

läbimõõdust. Kruvi pea läbimõõt peab olema min. 2,2 x kruvi läbimõõdust. Puurimisel kasutatakse 

kõvasulamotsaga puure ning puuritakse plaadi viimistletud poolelt. Kinnituskruvidele augu ettepuurimist pole vaja 

juhul, kui plaatide kinnitamiseks kasutatakse spetsiaalseid „tiivakestega“ kruve, v.a StoneREX Color värvitud 

plaadid. Laeplaatide kinnituskruvide paigaldamist alustatakse plaadi keskelt ning viimasena paigaldatakse 

nurgakruvid. Kruvi tohib paigaldada ainult risti plaadiga.  

Märjaks saanud, niiskete ja määrdnunud laeplaatide paigaldamine keelatud! 

LADUSTAMINE JA KÄSITLEMINE 

StoneREX tootmises on plaatide pakid kaetud kilega, et kaitsta plaate tolmu eest.  

Plaatide transpordi ajal lahtise autoga peab jälgima, et plaadid oleks kaitstud 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  plaadipakke ei tohi ladustada üksteise peale. Plaate ei tohi ladustada serva peal 

(joonis 2). Üksteise peale tohib ladustada ainult töötlemata StoneREX Basic plaatide pakke. 

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

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

tagasi panna. 

Märjad või niisked plaadid peab enne paigaldamist kuivatama ning vajadusel puhastama! 

Ükshaaval transportimisel hoida plaate vertikaalselt (joonis 1).  

  
STONEREX LAEPLAATIDE HOOLDUS 

StoneREX laeplaadid vajavad vähest hooldust. Vähemalt kord aastas üle vaadata  liitekohad ja kinnitused. Plaatide 

välimus võib muutuda sõltuvalt keskkonnamõjudest. Laeplaate võib pesta veega, lisades pesuaineid, mis ei 

kahjusta viimistluskatet ega jäta jälgi. Ära kasuta abrassiivseid pesuvahendeid. Loodusliku kivipuruga kaetud 

StoneREX plaate võib pesta survepesuriga. Vältida liiga kõrge survega pesemist. Eriti määrdunud kohti StoneREX 

plaadil võib enne pesemist leotada 10% äädikhappe lahusega. Värvitud StoneREX Color plaatide pesemine 

survepesuriga pole soovitatav.  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. 
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