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Cembrit Sauna

Sisetöödeplaadid

Loodusliku välimusega ja niiskuskindel viimistlusplaat  
kõrge temperatuuriga kohtadesse. 
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Toote kirjeldus

Cembrit Sauna tuletõkkeplaat on stiilne ja ohutu plaat 
keriste ja küttekollete kaitseks.

Cembrit Sauna on valmistatud turvalistest ja 
vastupidavatest materjalidest, plaat on klassifitseeritud 
täielikult mittepõlevaks, tulekindluse klassiga A1.

Lisaks tuleohutusele talub Cembrit Sauna hästi niiskust, 
see kõik teeb temast ideaalse materjali keriste ja 
küttekollete taustaks.

Värvivalik Standardtoonid, 2tk

Mõõtmed, mm 1200 x 630 x 9mm **
1200 x 1275 x 9mm **
1200x 2550 x 9mm *

** Etna/Tsementhall 
* Etna

Tehnilised andmed

Tsementhall Etna
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Ohutud vahemaad

Ilma Cembrit Sauna 
plaatideta

1x9mm Cembrit Sauna 
plaat

2x9mm Cembrit Sauna 
plaate

A Tootja info järgne ohutu 
vahemaa (mm)

1/2 tootja info järgsest 
ohutust vahemaast (mm)

1/4 tootja info järgsest 
ohutust vahemaast (mm

B Tootja info järgne ohutu 
vahemaa (mm)

Tootja info järgne ohutu 
vahemaa (mm)

Tootja info järgne ohutu 
vahemaa (mm)

C
Tootja info järgne ohutu 
vahemaa (mm)

3/4 tootja info järgsest 
ohutust vahemaast (mm) -

Kui kerise tootja poolsed soovituslikud ohutud vahemaad on teada:

C

B

Kerise tüüp Ilma kaitse ekraanita
1x9mm Cembrit 
Sauna plaatidest 
kaitse ekraan

2x9mm Cembrit 
Sauna plaatidest 
kaitse ekraan

Hõõguv, 
isoleerimata keris, 
pinnatemperatuur 
350-600 °C

A=1000mm
B=800mm
C=1200mm

A=500mm
B=800mm
C=900mm

A=250mm
B=800mm

Põletav, 
isoleeritud keris, 
pinnatemperatuur 
140-350°C

A=500mm
B=400mm
C=1200mm

A=250 mm
B=400 mm
C=900 mm

A=125 mm
B=400 mm

TÄHELEPANU ! Õhuvahe minimaalselt 30mm. 
Ohutuid vahemaid valides tuleb lisaks käesolevale juhendile alati arvestada 
ka kohalike seaduste ja päästeameti nõudmistega.

Kui kerise tootja poolseid soovituslikke ohutuid vahemaid ei teata:

B

B

A
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Puurige märgitud kohtades 
plaadi sisse 14 mm augud 
(Hobau-kruvide abil tehtud 
aukudesse). Puurige märgitud 
kohtades alsukonstruktsiooni  6 
mm augud (Hobau-kruvide abil 
tehtud kruviaukudesse).

Paigaldamine

Mõõtke ja märkige täpselt 
ära plaatidesse puuritavate 
kinnituskohtade asukohad. 
Pidage kinni minimaalsetest 
servakaugustest: pikal küljel 
≥ 50 mm ja lühikesel küljel ≥ 
100 mm. Lakke paigaldamise 
korral on kinnitusvahendite 
maksimaalne vahekaugus 
400 mm.
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Selleks, et tähistada 
kinnituskohtade asukohad 
aluskonkonstruktsioonil, kruvige 
esmalt märgitud kohtades plaadi 
sisse näiteks Hobau-kruvid ilma 
kruvisid plaadist läbi keeramata.

Tõstke plaat seinale ja veenduge 
loodi abil, et plaat paikneb 
sirgelt. Kruvige plaat ajutiselt 
aluskonstruktsiooni külge kinni. 
Nii tsentreerite Design-kruvid.

Tõstke plaat seinalt maha ja 
eemaldage Hobau-kruvid.
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Kinnitage kinnituskruvid 
seina sisse kogu harvkeerme 
ulatuses (Torx 20-peaga 
kinnituskruvi).

Paigaldage kinnituskruvidele 
hülsid (30 mm hülss tagab 
minimaalse kauguse 
süttivast alusmaterjalist).

Tõstke plaat oma kohale 
(NB! Nähtavale jääv külg on 
lihvitud) ja kinnitage Design-
kruvipead käega keerates 
kinnituskruvide külge (tõstke 
plaati nii, et Design-pea 
alus läheks plaadis olevasse 
auku).

Vajalikud tööriistad: 
Trell, vesilood, kinnituskruvid (Sauna Snap -seeria), 
märkimiskruvid (näiteks Hobau), Torx 20 otsik, 14 
mm ja 6 mm puurid, mõõdulint ja pliiats. Plaatide 
lõikamiseks kasutage karastatud hammastega 
käsisaagi või suurema koguse korral tolmuimejaga 
varustatud ketassaagi ja isikukaitsevahendeid.

Soovi korral võite Design-
pea asendi seadmiseks 
reguleerida kinnituskruve.

Puhta lõpptulemuse 
saavutamiseks pühkige 
puurimistolm niiske lapiga 
plaadilt ära.

Sauna Snap



Cembrit Oy kuulub kontserni Cembrit Holding, mis on üks Euroopa juhtivaid ehitusmaterjalide tootjaid. Kontserni põhitooted on 
kiudtsemendipõhised fassaadi- ja katusematerjalid. Cembriti toodete suurepäraste kasutusomaduste tagamiseks on välja töötatud 
spetsiaalsed kinnitusvahendid ja tööriistad. Mitmekülgsed kasutusomadused teevad võimalikuks arhitektuuriliste lahenduste 
leidmise mis tahes fassaadi- või katuseobjekti jaoks, olenemata sellest, kas ehitis on ette nähtud avalikuks, eraviisiliseks, tööstuslikuks 
või põllumajanduslikuks kasutamiseks. Cembriti tooted valmivad tehniliselt kaasaegsetes ja oskuslikult juhitud tehastes. Toodete 
turustamine on korraldatud piirkondlike tütarettevõtete ja kindlatele kvaliteedikriteeriumitele vastavate edasimüüjate kaudu. Cembriti 
lahendusi – nii tooteid, tootetuge kui ka partnerlussuhteid – iseloomustab alati asjatundlikkus ja pühendumus.

Cembrit
Väike-Ameerika 8-313
10129 Tallinn

Tel. +372 503 7785
info@cembrit.ee
www.cembrit.ee


