Marmoroc-fassaadikivide
paigaldusjuhend
Lugege esmalt jaotist

Oluline
teave!

Küsimuste korral võtke meiega ühendust!
Telefon:+372 56 54546 või külastage meie veebilehte: www.marmoroc.ee

Oluline teave!
Teave, millega tuleb arvestada esimeses järjekorras.

Kui näete hoiatussilti, olge
ettevaatlik!

Asetage materjal
tasasele alusele ja
MITTE otse maapinnale.
ÄRGE virnastage mitut
kaubaalust üksteise
otsa.

Kaubaaluseid ei tohi
tõsta tõsterihmadega
Fassaadikivide kaubaalused tuleb
katta presendiga. Presendi ääred
tõstetakse kaubaaluse ülemise
ääre peale, et õhk alt läbi liiguks.
Kui kivid niiskuvad pakendis
tugevasti, võib nende värvus
muutuda.

Lugege seda enne fassaadi renoveerimistööde alustamist.

20 mm

Fassaadi kõrguse suunas lõpetamisel
jätke kivi ülaserva kohale tõhusa
tuulutuse tagamiseks u 20 mm laiune
õhupilu. Fassaadi ja selle taga
paikneva seina vahelist õhupilu ei tohi
kivide värvimuudatuse vältimiseks
tihendada (joon. 1).

Andmed projekteerijatele
saadaval meie kodulehel
www.marmoroc.ee

Ärge kunagi kinnitage kivide külge
materjale/ehitusdetaile. Puurige kruvi läbimõõdust 3
mm võrra suurem auk ja kinnitage kruvi taga paikneva
konstruktsiooni külge.

Tuletõkkekonstruktsioon, mis
vastab kehtiva
tüübikinnitustunnistuse ETA
16/0847 ja Ehitusameti
uusehitusreeglite (NR) nõuetele, on
toodud spetsiaalsetel joonistel, mille
saab tellida Marmorocilt.

Ärge laske katuselt ja vihmaveerennidest
pärit veel valguda fassaadile.

Töötlemata vaskplekk võib fassaadikivide värvust
muuta. Fassaadiklappide ja vasest ühendusplekkide
Joon. 1 pinda tuleb töödelda (värvida).

Tuletööd
•

ei tohi teha ilmse tuleohu korral,
näiteks tuleohtlike või kergestisüttivate
materjalide läheduses metalli
lõikamine elektriajamiga
lõikeketastega

•

valige raskestisüttiv tuuletõkkeplaat

•

valige elastne ja mittesüttiv isolatsioon

•

järgige kohaliku tuletõrjeameti nõudeid
tegelikel töökohtadel olemasoleva
tulekaitsevarustuse kohta

Marmoroc-i ja muu materjali üleminekukohas
paigaldatakse jätkukatteks töödeldud pinnaga plekk,
mille väljaulatus fassaadipinnast on 30 mm (joon. 2).

Montaažitööd on lihtsamad ja lõpptulemus parem kui
aluskonstruktsioon korralikult välja loodida ja
paigaldusliistud ühele kõrgusele paigaldada
Lisateavet leiate jaotisest Paigaldamine.
Joon. 2
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TULEOHT

Materjalikulu 1 m2
Marmoroc-i® kohta
Marmoroc-iga kaetud seinapinna iga m2
kohta (ilma avadeta) on vaja allpool
nimetatud koguses materjale:

1. Horisontaalprofiilid, u 2-2,5 jm
2. Paigaldusliistud, u 3,8 jm
3. Nurgakivi, 1 paar 10 cm
kohta (vasak või parem)

4. Nurgakivi, 1 paar 10 cm või 20
cm kohta (vasak või parem)

5. Tuulutusprofiil, iga pikkust
suurendatakse 5-10 cm jätku kohta
või iga 2 m kohta

6. Põhjaprofiil lisasoojustuse
juures; iga pikkust suurendatakse 5
cm sokli iga meetri (jätku) kohta

7. Marmoroc-kivid; suurendage
kulunormi 5%
jäätmete/lõikamiste arvel

8. Kruvid/tüüblid u 4-5 tk seinapinna m2
kohta

Renoveerimisel

Tööriistad

Ettevalmistustööd

Paigaldustöödel on vaja järgmisi tööriistu:
• tollipulk või mõõdulint
• kiviklõikur või käsiketaslõikur
kivilõikekettaga
• värviline nöör või müürsepanöör
• nivelliir
Siin on näha ka muid vajalikke tööriistu.

-

eemaldage
ukseplekid

olemasolevad

-

eemaldage krohvitud fassaadidelt maha
lahtine krohv

-

eemaldage valgustid,
vihmaveetorud,
aknaplekid ja muu, mis
võib takistada fassaadi
paigaldamist.

ÄRGE laske katuselt ja
vihmaveerennidest pärit veel
valguda fassaadile.
Tugev ja kontsentreeritud
niiskumine võib Marmorocfassaadi värvust muuta
Nõuanded: Uued torustikud
näiteks elektri, TV-antenni
jne jaoks võib paigaldada
vana ja uue seina vahelisse
õhupilusse.
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Profiilide kinnitamine
Kinnitamine: kuumtsingitud kruvid max 80 cm sammuga.

Marmoroc-kivi

• puitseintes - kruvid seibiga (Ø 6 mm), mis ulatub
kandekonstruktsiooni sisse vähemalt 50 mm.

Paigaldusliist

• krohvitud kiviseintes - 100 mm pikkused kruvid
(laienevad tüüblid).
• kõrgemate fassaadide puhul konsulteerige Marmoroc-i
esindajaga või projekteerijaga.

Olemasolev
välissein

Soojustus ja
tuuletõke

Ehitised kuni 6m kõrgused ja ei ole tugevate tuulte
piirkondades.

Kinnituskruvi
Aluskonstruktsiooni
horisontaalprofiil
70/95
Kinnituskruvi

Tuulutusprofiil
Põhjaprofiil
Määrake Marmoroc-kivide paigutus
vertikaalsuunas, kinnitades ajutiselt
ühe paigaldusliistu akna kõrvale.
Leidke parim kõrguseasend, võttes
arvesse aknaid ja soklijoont.

Paigaldusliistud
lõigatakse parajaks
plekikääride või
lõiketööriistaga.
Vältige lõikamist
abrasiivkettaga.
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Märkige tegelik kõrgus ära igas
nurgas ja iga kuue meetri järel.
Ühendage kõrgusmärgid seejärel
värvilise nööri või laserjoone abil
pideva sirgjoonega.

Ärge lõigake lõikekettaga
kohas, kus kivi on niiske.
Eemaldage kivilt kogu
betoonitolm. Betoonitolm
võib kivistuda kivi pinnale ja
muuta kivi värvust.
Kandke kaitseprille!
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Paigaldamine
Kinnitage kaks esimest
paigaldusliistu nurga mõlemast
küljest õigele kõrgusele.
Paigaldage seejärel parem ja
vasak nurgakivi.

4,5 10 16

16 10 4,5

Joon. 3

Veenduge, et nurgakivid on
välisnurgas paigaldatud vertikaalselt
ühele joonele ja samal ajal ulatuvad
paigaldusliistude keskkohani.
Kontrollige vesiloodi abil nurgakivide
horisontaalsust.

Kinnitage ülejäänud
paigaldusliistud üksteisest 30 cm
kaugusele. Paigaldage lisaks
liistud akende, uste, sobituskivide
jne juures (vt ka jooniseid 4 ja 5).
Paigaldusliistude kinnituspunktid
peavad paiknema max sammuga
60 cm.
Paigaldage seejärel kaks alumist
kihti ja veenduge, et kivide
vuugikohad paiknevad
paigaldusliistude keskel.
Sobitusdetailid (P) ei tohi olla
lühemad kui 30 cm.
Seejärel jätkake uue kihiga.
Alustage iga kihti esmalt
nurgakivide paigaldamisega.

30 + P/2

30 + P/2

P = 30 + D

+D
P/2 + P/2
Sobitusdetail (P)
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Kivide kohandamine akende juures

1/2

Fassaadi kõrguse suunas lõpetamisel
jätke kivi ülaserva kohale tõhusa
tuulutuse tagamiseks u 20 mm laiune
õhupilu.

Ukse- ja aknaavade ülaosa on kõige
lihtsam ühendada 2-osalise plekk-kate,
mis katab kivi alaserva ja ava ülaserva
vahelise 5–7 cm laiuse ala.

min 10°

Alaservale paigaldatakse
kaheosaline, hea (min 10°) kaldega
plekk-kate.

Marmoroc-kivi ja seina vahelist õhupilu
EI TOHI täita soojustusmaterjaliga ega
tihendada. Tekib fassaadi värvuse
muutumise oht.

Värskeõhuklappe võib lõpetada
Marmoroc-fassaadi taga asuvas õhupilus.
Kivide taga paiknev õhupilu vastab
tavaliselt õhuvajadusele.
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Kivide kohandamine akende juures

2/2

Variant A, nurgakivid. Kinnitage paigaldusliist ava küljele, 5-10 cm
kaugusele nurgast ja muude liistudega samale kõrgusele.
Kohandage nurgakivide pikkust.
Joonisel on kujutatud lisasoojustusega näide.

Olemasolev sein

Marmoroc-i
horisontaalprofiil
70/95 soojustuse
paigaldamiseks

Plekk-kate
kinnitatakse piida ja
horisontaalprofiili
külge

Kinnitusprofiil ja
Marmoroc

Joon. 4

Variant B, plekk-kate. Kivid lõigatakse ava juures 2-3 cm lühemaks.
Plekk-kate kinnitatakse piida või raami külge naela, kruvi või neediga.
Lõpuks tuleb ühendusplekid nurkades liita kokku neediga.

Olemasolev sein

Plekk-kate
Kinnitusprofiil ja
Marmoroc

Olemasolev sein

Plekk-kate
Kinnitusprofiil ja
Marmoroc

Joon. 5
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Montaaž lisasoojustamisega
Ilma tuulekindla välisküljeta soojustus kaetakse spetsiaalse
tuuletõkkeplaadiga. Tihendage jätkukohti spetsiaalse teibiga.
Paigutage jätkukohad profiilide kohale.
Valige horisontaalprofiil samasuguse paksusega nagu
soojustus. Kinnitage profiilid horisontaalselt, üksteisest
maksimaalselt 60 cm kaugusele. Paigaldusliistude
kinnitamiseks paigaldage lisaprofiilid avade juures. Veenduge,
et uus fassaad on tasapinnaline ja loodis.

Nõuanne! Energia säästmiseks valige hea
kvaliteediga ja vähemalt 5-15 cm paksune
soojustusmaterjal. Profiilide vahekaugus
kohandatakse soojustuse suurusega ja
seda vähendatakse pehme mineraalvilla
kasutamise korral 5 mm võrra. Järgige
soojustusmaterjali tootja
paigaldusjuhendeid.

Ühendamine kaldpindadel:
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•

kaldu saetud kivid
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Vihmaveetorud, kergemad valgustid ja muud fassaadidetailid
Kui kinnitamine toimub
ilma plekist
kinnitusdetailideta,
puurige kivisse auk, mis
on kinnituskruvi
paksusest 3 mm võrra
suurem.

Kinnitusdetailid

Ärge kunagi kinnitage
kivide külge.

Vihmaveetoru hoidik
(torupõlv) needitakse
kinnitusdetaili külge

Hooldus ja puhastamine

1. Kui pärast paigaldamist on kividel näha valget sadet.
Tugevasti niiskunud seinad võivad pärast kuivamist muutuda
valkjaks. Puhastusvahend: Krohvipesuvahend või
äädikaessentsi 10% lahus veega.

5. Õhusaaste Õhutolmu, suitsu, autode heitgaasiga
jne saastunud fassaadipindu saab enamikul juhtudel
puhastada punktis (1) kirjeldatud viisil. Enne
meetmete rakendamist konsulteerige tootjaga.
6. Uute kivide paigaldamine.

• Kahjustatud kivide kohal lükake kivid
natuke üles ja painutage välja.

2. Muld ja savi. Harjake kuival fassaadil poolkõva harjaga.
Vajaduse korral loputage seejärel kive leige veega, harjake
ja järelloputage.

3. Värvid ja grafiti Pärast värvi kuivamist kraapige veidi
pinda. Kui värv on tunginud kivi sisse, on seda raske
eemaldada ja soovitatav on kivi välja vahetada

• vajutage lukustusnagad sisse (4 tk)

4. Rasv ja õlid. Kivide poorsuse tõttu on neid raske
eemaldada. Konsulteerige kemikaali tootja või värvimüüjaga.
Soovitame need kivid välja vahetada.

• Lükake kivi üles ja pöörake seda
väljapoole
• painutage lukustusnagad välja,
paigaldage uus kivi ja joondage kivid.
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