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Paigaldusjuhised

 � Sauna-Satu™ paigaldamine on lihtne ja kiire. Vajalikud on ainult 
vaibanuga, kinnitid, vuugivaht ja alumiiniumteip vuukide teipimiseks.

 � Enne paigaldamist lõigake isolatsiooniplaadi sulundipunn vaibanoaga 
maha. Paigaldamist alustage vuugivahu pressimisest põrandapiirile 
tuleva isolatsiooniplaadi alla, samuti plaadi ja seina vahelisse vuuki. 
Remonditöödel võib isolatsiooniplaadi kinnitamist alustada ka vana 
sokli pealt.

 � Paigaldage esimene isolatsiooniplaat alates otse põrandast, 
äralõigatud sulund allapoole, surudes vuugid vastu vuugivahtu. 
Plaadi kuupäev ja kooditekstid tuleb paigaldamisel jätta saunaruumi 
poole.

 � Kinnitage isolatsiooniplaat seinale mehaaniliselt paari naeltüübli või 
puitkarkass seinale kruvide abil. Mehaaniline kinnitus ja vuugivaht 
tagavad isolatsiooni tiheda kinnituse seinale.
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 � Mõõtke välja vajalik suurus ja lõigake isolatsiooniplaat vaibanoaga 
mõõtu. Enne järgmise plaadi paigaldamist kandke plaadi sulundile 
vuugivahtu. Vuugivahu koguseks vuugis ja nurkades piisab plaadi 
nuuti täitvast kogusest.

 � Kui sulund on vuugivahuga kaetud, paigaldage järgmine plaat. 
Täissulund lihtsustab paigaldamist, kuna paigaldatavad plaadid 
toetuvad sulundivuugiga alumistele plaatidele. Kui vuugivaht on 
kuivanud, lõigake liigne vaht maha. Töötlemisvahendiks piisab 
õhukese teraga vaibanoast.

 � Katke kõik liitekohad alumiiniumteibiga. Samuti katke teibiga kõik 
läbiviikude ja lavade vuugid ning kinnitite alused.

 � Kui lava peab toetuma seintele, lõigake lavatoendite kohal 
isolatsioonist ära toendist natuke suurem tükk. Kinnitage toend 
kindlalt otse seinakarkassi külge. Tihendage vuuk vuugivahu ja teibi 
abil.
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 � Seinavoodri jaoks kinnitatakse seinale roovitis. Kinnitage roovitis 
naeltüüblite või kruvidega läbi Sauna-Satu™ selle all oleva karkassi 
külge. Roovitiseks kasutage vähemalt 20 mm paksust latti, et voodri 
ja isolatsiooni vahele jääks piisav õhupilu.

 � Sauna seinavoodri allserva tulevad plaadid kinnitatakse otse Sauna-
Satu™ pinnale. Enne töö alustamist mõõtke välja plaatide ülemise 
serva kõrgus.

 � Sokliplaatide kohalt eemaldage isolatsiooniplaadilt 
alumiiniumlaminaat. Alumiiniumlaminaat eraldub kergemalt plaadi 
kooditekstidega poolelt.

 � Vajadusel kandke isolatsiooniplaadi pinnale nakkedispersioon (krunt), 
järgides veetõkke tootja juhiseid. Paigaldage Sauna-Satu™ peale 
veetõke. Paigaldage sokliplaadid tavalisel viisil isolatsiooniplaadi 
pinnale.
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 � Pärast isolatsiooniplaatide paigaldamist tihendage kõik 
elektrijuhtmete ning ventilatsioonitorude ja kanalite läbiviigud 
vuugivahu ja teibi abil: lõigake liigne vaht maha ja teipige kõik 
liitekohad alumiiniumteibiga. Samuti teipige kinnituste alused.

 � Sauna-Satu™ plaatidega tasub isoleerida nii sauna seinad kui ka 
laepinnad. Isolatsiooni võib paigaldada ka kerise taha ja kerise kohale 
lakke, pidades kinni kerise tootja määratud turvakaugustest.
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