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SISSEJUHATUS
QUEENTILE®-i katusekattesüsteem on välja töötatud viilkatuste jaoks. QUEENTILE®-i
kivipuistega katusekattematerjal ja -tarvikud on ette nähtud paigaldamiseks standardsetele ja
soojustatud katustele, sealhulgas ärklikorrustele.
Kõik katusesüsteemi osad sobivad harmooniliselt üksteisega nii kuju kui värvuse poolest,
võimaldades ehitada vastupidavaid, eristuvaid ja ilusaid katuseid.
Soovitatav katusekalle on 15–90°. Väikese kaldega (kuni 20°) katuse soojustamisel tuleb
kasutada täiendavat hüdroisolatsiooni. Sel juhul tuleb paigaldada ka isolatsioonikile, seda ka
„külmadele“ pindadele.
Selle paigaldusjuhendi täpne järgimine võimaldab ehitada professionaalse ja esteetilise
välimusega katuse, mis kroonib igat kodu paljudeks aastateks.
Pidage meeles, et see paigaldusjuhend on üksnes suunav. Paigaldaja kohustus on tagada, et
järgitakse rangelt kõiki riiklikke standardeid ja kohalikke ehitusmäärusi.
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2 TOOTEVALIK
QUEENTILE®-i kivipuistega katuseplekki toodetakse neljas eri profiilis:
QUEENTILE® Standard, QUEENTILE® Classic, QUEENTILE® Verona ja
QUEENTILE® Shake.
QUEENTILE

SHAKE

Laius — 1175 (1100*) mm
Pikkus — 420 (370*)mm
Profiili kõrgus — 12 mm
Pindala — 0,49 (0,4*) m2
Kulu — 2,5 tk./m2
Kaal / tk. — 2,7 kg
Kaal / m2 — 6,75 kg
QUEENTILE

VERONA

Laius — 1102 (1058*) mm
Pikkus — 380 (345*)mm
Profiili kõrgus — 40 mm

Pindala — 0,418 (0,365*) m2
Kulu — 2,73 tk./m2
Kaal / tk. — 2,46 kg
Kaal / m2 — 6,7 kg
QUEENTILE

CLASSIC

Laius – 1140 (1065*) mm
Pikkus – 410 (350*) mm
Profiili kõrgus – 25 mm
Pindala – 0,46 (0,37*) m2
Kulu – 2,68 tk/m2
Kaal/tk – 2,57 kg
Kaal/m2 – 6,9 kg
QUEENTILE

STANDARD

Laius – 1150 (1100*) mm
Pikkus – 400 (350*) mm
Profiili kõrgus – 24 mm
Pindala – 0,47 (0,385*) m2
Kulu – 2,6 tk/m2
Kaal/tk – 2,74 kg
Kaal/m2 – 7,1 kg
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* Kasulik pindala

2 TOOTEVALIK
QUEENTILE®-i katusekattel on teiste tootjate toodete ees selged eelised, sest katuse
paanid on suurte mõõtmetega. 6-realiste paanide kasutamine võimaldab vähendada üldist
materjalikulu kuni 12%, sest paanide paigaldamisel puuduvad ristsuunalised liitekohad.

QUEENTILE

STANDARD 3 - realine
Laius – 1150 (1100*) mm
Pikkus – 1100 (1050*) mm
Profiili kõrgus – 24 mm
Pindala – 1,26 (1,15*) m2
Kulu – 0,86 tk/
Kaal/tk – 7 kg
Kaal/m2 – 6,1 k

QUEENTILE

STANDARD 6 - realine
Laius – 1150 (1100*) mm
Pikkus – 2150 (2100*) mm
Profiili kõrgus – 26 mm
Pindala – 2,47 (2,31*) m2
Kulu – 0,43 tk/m2
Kaal/tk – 13,15 kg
Kaal/m2 – 5,6 kg
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3 LISATARVIKUD

KOLMNURKNE HARJAPLEKK

KOLMNURKSE HARJAPLEKI
OTSATÜKK

ÜMAR HARJAPLEKK

ÜMARA HARJAPLEKI OTSATÜKK

Harja lõpetamiseks mõlemalt poolt.
Ümarate harjaplekkide ja profiilide
lõpetamiseks, R74 mm.
Kulu: 1 (0,5) tk ühe poole kohta.

DEKORATIIVNE HARJAPLEKK

Neelu dekoratiivseks viimistlemiseks.
Tehnilised andmed: Pikkus – 2 m
Kulu: 0,55 tk/m

VIILUPLEKK

Katuseviilu ja -servade viimistlemiseks.
Tehnilised andmed: pikkus – 2 m
Kulu: 0,55 tk/m

PLEKK

Mitmeotstarbeline basaldist
kivipuistega plekk kõigis
värvitoonides.
Pikkus – 1,25 m; laius – 1 m.

STANDARDNE PLEKK

Seinte ja piirete viimistlemiseks.
Tehnilised andmed: Pikkus – 2 m
Kulu: 0,55 tk/m

LIITEPLEKK

Seinte ja piirete ühendamiseks.
Tehnilised andmed: pikkus – 2 m.
Kulu: 0,55 tk/m

RÄÄSTAPLEKK
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Katuseharjade ja -kelpide
viimistlemiseks.
Pikkus – 2 m, Kulu: 0,55 tk/m
Harja lõpetamiseks mõlemalt poolt.
Tehnilised andmed: kolmnurksete
harjaplekkide ja profiilide
lõpetamiseks, 170 × 140 mm.
Kulu: 1 (0,5) tk ühe poole kohta.
Harja ja profiilide viimistlemiseks.
Tehnilised andmed: pikkus – 1,98 m
Kulu: 0,55 tk/m
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Vee juurdepääsu vältimiseks
katusekonstruktsiooni.
Tehnilised andmed: Pikkus -2 m

3 LISATARVIKUD

VIILUPLEKK VASAK

Katuseviilu ja -servade
viimistlemiseks.
Tehnilised andmed: pikkus – 1,250
m, Kulu: 0,95 tk/m

VIILUPLEKK PAREM

Katuseviilu ja -servade
viimistlemiseks. Tehnilised andmed:
pikkus – 1,250 m
Kulu: 0,95 tk/m
Harja ja seina liitekohtade
viimistlemiseks.
Tehnilised andmed: pikkus – 1,250 m
Kulu: 0,95 tk/m

VERONA HARJAPLEKK

VERONA RÄÄSTAPLEKK

VIILUPLEKK NR 2

Räästa viimistlemiseks.
Tehnilised andmed: pikkus – 1,250 m
Kulu: 0,95 tk/m
Katuseviilu ja -servade viimistlemiseks.
Tehnilised andmed: pikkus – 2 m
Kulu: 0,55 tk/m

METALLIST NEELUPLEKK

Neelu paigaldamiseks. Metallist, ilma
kivipuisteta, paaniga ühte värvi.
Tehnilised andmed: Pikkus – 2 m
Kulu: 0,55 tk/m

RÄÄSTAPLEKK VÄIKE

Tuulutuseta räästa paigaldamiseks ja
kaldenurga vähendamiseks.
Tehnilised andmed: Pikkus – 2 m
Kulu: 0,55 tk/m

LIITEPLEKK

Vertikaalpindade ühendusliistude
ülemise serva kaitsmiseks. Tehnilised
andmed: Pikkus – 2 m
Kulu: 0,55 tk/m

PAIGALDUSJUHEND QUEENTILE®
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4 TOOTMISTEHNOLOOGIA

QUEENTILE®-i kivipuistega katusepleki valmistamiseks kasutatakse juhtivatest
metallurgiatehastest hangitud külmvaltsitud terast, millele kantakse kuumtöötlusmeetodit kasutades
kaitsev alumiinium-tsinkkiht. Alumiinium-tsink tagab 3–6 korda tõhusama kaitse korrosiooni eest
kui tavaline tsinkimine ja see nakkub paremini värvikihtidega.
Korrosioonikindluse suurendamiseks kaetakse metalli mõlemad pooled polümeerkattega.
Kaitsev värvikiht parandab dekoratiivkatte nakkeomadusi ja suurendab vastupidavust sisemisele
kondenseerumisele.
Kivipuistega katusepleki valtsimine ja pressimine toimub SAMESOR OY (Soome)
automaatliinil. Tänu geomeetriliste parameetrite ja mikroprotsessori juhtsüsteemi riistvara pidevale
kontrollimisele on paanid ühesuurused. See tagab tihedama ühenduse ja vähendab äärmuslike
ilmaolude korral katuse lekkeohtu. Nii on kalded ideaalselt ühetasased, mis annab hoonele kui
tervikule suurepärase arhitektuurse väljendusrikkuse.
Pärast mehaanilist töötlemist toimetatakse pooltooted Itaalias projekteeritud ja valmistatud
kaitse- ja dekoratiivkihtide pealekandmisliinile. Paanid kaetakse automaatrežiimil akrüülkrundiga,
millele kantakse basaldist kivipuiste. Spetsiaalselt valitud fraktsiooniga koostis parandab basalditerade
nakkumist metallist aluspinnale, tagades kivipuistega katusepleki suure sarnasuse keraamiliste
plaatidega.
Lõpuks kantakse paanidele viimane akrüüllaki kiht, mille eesmärk on parandada paani
dekoratiivseid omadusi, parandada basaldikihi nakkumist ja pikendada katusematerjali
kasutuskestust. Saadud räbu kuumutatakse kindlaksmääratud aja-temperatuuri tsüklis.
Kaitse- ja dekoratiivkihtide pealekandmise protsessi range kontroll tagab QUEENTILE®-i
katusesüsteemile vastupidavuse 50 aastat.

LÄBIPAISTEV AKRÜÜLIKIHT
Tagab vihma ajal isepuhastuva toime.

NATURAALNE BASALT KIVIPUISTE

(ITALY, GEOBITEK )
Original design, damage protec tion, noise insulation

AKRÜÜLKIHT

Täiendav kaitse korrosiooni eest.

AKÜÜLIKIHT
Täiendav kaitse korrosiooni eest.

ALUMIINIUM-TSINGI KIHT
Täiendav kaitse korrosiooni eest.

TERAS

Põhi, mis tagab vastupidavuse ja jäikuse.

ALUMIINIUM-TSINGI KIHT
Korrosioonivastane kaitsekiht.

AKRÜÜLIKIHT
Täiendav kaitse korrosiooni eest.

Joonis. 4 Queentile kihid
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5 LADUSTAMINE

Kivipuistega katuseplekki ja -tarvikuid on soovitatav hoida temperatuuril alla 15 °С. Kui paane säilitatakse
madalamal temperatuuril, tuleb neid vähemalt 12 tundi enne mehaanilist töötlemist köetavas ruumis hoida.
Hoolduskomplekti ladustamine temperatuuril alla +5 °С on KEELATUD. Külmumise ja sulamise korral
kaotavad selles sisalduvad värv ja kattekihid oma füüsikalis-keemilised omadused.
Kivipuistega kaetud katuseplekki ei tohi lohistada piki teisi paane või mööda maad. Kui paanid on saanud
teisaldamise ajal väiksemaid kahjustusi, tuleb kahjustunud alad puhastada ja hoolduskomplekti abil parandada.
QUEENTILE®-i katusekattematerjalidega aluste virnastamine on KEELATUD!
Tehasepakendites olevaid tooteid tohib hoida välistingimustes kuni üks kuu, kaitstes neid keskkonnamõjude
(sademete, UV-kiirguse) eest. Pikemaajaliseks ladustamiseks tuleb tooted paigutada kuiva ja hea
ventilatsiooniga ruumi. Sel juhul tuleb transpordipakend eemaldada. QUEENTILE®-i katusesüsteemi osi ei tohi
ladustada otse maapinnale (ka siseruumides).

6 PAIGALDAMISEKS VAJALIKUD TÖÖRIISTAD

MÕÕDULINT

PLEKIKÄÄRID

KATUSEHAAMER

TIKKSAAG VÕI
KETASSAAG

NURGIK

LOOD

MÄRGISTUSKRIIT

VALTSIMISTANGID

PLEKILÕIKUR

TRELL

NAELATORN

EHITUSNUGA

METALLRULLIK

KLAMBRIPÜSTOL

KÄSISAAG

SILIKOONPÜSTOL
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7. KATUSE SOOJUSTAMINE JA VEEKINDLUSE TAGAMINE

Katuse soojustamine on hoone soojusisolatsioonisüsteemi oluline osa, sest suurim soojuskadu
tekib läbi hoone ülemise osa. Viilkatustel võib kasutada auru läbilaskvat soojustust, näiteks klaaskiust,
mineraalvillast või basaltvillast soojusisolatsiooni. Neid müüakse plaatide ja rullidena. Paksus on enamasti
50 ja 100 mm.
Aurukindla soojustuse kasutamise korral ei toimi enam katuse loomulik ventilatsioon. Sel juhul
vabaneb kütteseadme ja külgnevatelt pindadelt liigne niiskus kondensaadi kujul, mille tagajärjel halvenevad
kiiresti soojustuse ja puidust katusekonstruktsioonide omadused. Viilkatuse soojustamiseks on kaks
võimalust:

Joonis 7.1 Külm katus

Joonis 7.1.2 Soe katus

Horisontaalset soojustust kasutatakse siis, kui klient ei plaani kasutada ärklit eluruumina. Selle
variandi korral kulub vähem soojustust, sest soojustamist vajab ainult hoone konstruktsioon ja soojustus asub
seespool. Tulevikus võimaldab seda tüüpi soojustus vähendada köetava ruumi mahtu võrreldes sellega, kui
soojustus paigaldada piki sarikaid. Kui soojustus paigaldatakse piki sarikaid, tuleb kindlasti paigaldada katuse
superdifusioonmembraanid tihedusega vähemalt 115 mg/m2 ja aurutõkkekiled tihedusega 110 mg/m2.
Tihedusel on oluline roll tõhusa soojustuse tagamisel pikkadeks kasutusaastateks. Ühenduskohtades olevad
membraanid ja kiled tuleb liimida spetsiaalse teibi või kileliimiga.
Tõhusa soojustuse paksus peab olema vähemalt 200 mm. Mida paksem on soojustus, seda väiksemad
on küttekulud. Vajalik soojustus arvutatakse projekteerimisetapis. Soojustuse võib paigaldada sarikate tasandi
suhtes nii alt kui ülevalt. Peale tuleb paigaldada aurutõke piki katusekontuuri, mis liimitakse nii, et see
sarnaneb kandikuga, et niiskus ei pääseks hoonesse, soojustuse peale. Pidage meeles, et aurutõkkekile ei talu
raskust, mis tähendab, et soojustus tuleb paigaldada puidust või muust materjalist pinnale. Soojustus tuleb
paigaldada nii, et oleks tagatud vuukide ülekate. Mõõtke sarikate laius ja lõigake soojustus 20 mm laiem, et
piki sarikaid ei tekiks pragusid. Ärge suruge ega tihendage soojustust liigselt: see peab olema paigaldatud
vabalt.
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8 KATUSELAUDIS

8.1. Membraanialune katuselaudis
Väikese kaldega (kuni 15°) katuste korral paigaldatakse kivipuistega katuseplekk veekindlast
rullmaterjalist viimistlusega ühtsele aluspinnale. Seejuures on sellel ainult dekoratiivne eesmärk. Üks
kohustuslik tingimus kaldele (kuni 15°) paigaldamisel on membraanialuse katuselaudise kasutamine, mis
kaitseb kilet kokkuvajumise eest koormuse mõjul. Samuti ei lase laudis soojustusel membraani üles suruda,
eriti kui soojustus paigaldatakse altpoolt. Lisaks on puidul väike soojusjuhtivus ja see võib suurendada
isolatsiooniväärtust. Laudis tehakse 30 × 100 mm või muu ristlõikega lauast, lähtudes projekti
dokumentatsioonist.
Üle 15° kaldega katuste korral ei ole membraanialune ühtne katuselaudis vajalik. Selliste kallete korral
katuselaudis sageli puudub, kuid selle võib teha sammuga üle ühe laua, nii et laudade vahe on 100 mm. Sellel
on samad omadused nagu väikese kaldega ühtsel katuselaudisel. Lisaks võimaldab see paigaldajal ohutumalt
liikuda ja töötada, ühendab sarikad lõpliku laudisega, võimaldab viia katuse esiosa kuni 600 mm kaugusele
seina servast ja annab võimaluse muuta selle ühenduskoha veel tugevamaks.

Joonis 8.1.1. Kuni 15° membraanialune katuselaudis

Joonis 8.1.2. Üle 15° membraanialune katuselaudis

PAIGALDUSJUHEND QUEENTILE®
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8 KATUSELAUDIS

8.2 Katusekatte membraan
Katuse hüdroisolatsiooniks tuleb paigaldada superdifusioonmembraanid tihedusega alates 115
mg/m2. Nende membraanide kasutamine võimaldab katusel „hingata“.

Joonis 8.2 Räästaplekk

Joonis 8.2.1 Membraani paigaldamine

Membraan paigaldatakse alt üles. Alumine serv tuleb liimida. Membraan tuleb lõpetada
räästaplekiga, mis tõkestab vee imbumise katusesõrestikku ja tuulekastidesse. Membraan tuleb kinnitada
klambritega ja seejärel tuleb paigaldada tuulutusliistud. Kõik membraani liitekohad tuleb liimida spetsiaalse
teibi või kileliimiga. Horisontaalne ülekate peab olema vähemalt 100 mm, vertikaalne 200 mm. Membraani
ots tuleb jätta 200 mm üle katuse serva ja paigaldada üle servalati.

Joonis 8.2.3 Membraani jäetakse üle viilu serva

Joonis 8.2.4 Memraan tuleb pöörata üles

Katuseharjal ja -kelbil peab ülekate olema vähemalt 200 mm. Neelu osa tuleb paigaldada eriti
hoolikalt. Paanide ülekatted peavad olema vähemalt 500 mm. Kindlasti tuleb kasutada kolmandat
membraanikihti, mis paigaldatakse piki neelujoont. Aluskatte kahjustunud kohad tuleb parandada liimiga või
liimida peale sama membraani tükk.
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8 KATUSELAUDIS

Joonis 8.2.5 Neelu osa hüdroisolatsioon

8.3 Tuulutusliistud
Tuulutusliistud paigaldatakse piki sarikaid aluskatte peale. Liistude paigaldamiseks tuleb kasutada
vähemalt 75 mm pikkuseid kruvisid. Tuulutusliistude abil tagatakse ventilatsioon aluskatte ja katusekatte vahel.
Liistu kõrgus peab olema vähemalt 25 mm.
Need hoiavad katuse aluskatte kindlalt omal kohal nii paigaldamise ajal kui ka siis, kui katus on valmis.
Koos tuulutusliistude all oleva tihendusteibiga tagab see aluskatte tugeva kinnituse katusesõrestiku külge.
Liistude peale paigaldatakse laudis, mis jääb lõpliku katte alla. Pidage meeles, et katuselaudise
paigaldamisel tuleb sageli tuulutusliistudesse sisselõikeid teha, seega tuleks 25 mm kõrguste liistude asemel
kasutada piisava varuga liiste. Eriti peaksite tähelepanu pöörama tuulutusliistu suurusele siis, kui uuendate
katusekatet, kuid sarikaid välja ei vaheta.
Pidage meeles, et tuulutusliist edastab koormuse kogu katusekattelt sarikatele ning samal ajal hoiab
tuule või muu koormuse korral katuselaudist ja katusekatet paigal. Seepärast peab see olema sarikatele või
muule aluspinnale tugevalt kinnitatud.

Joonis 8.3.1 Teibi kleepimine tuulutusliistude alla

Joonis 8.3.2 Tuulutusliistud
PAIGALDUSJUHEND QUEENTILE®
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8 KATUSELAUDIS

8.4 Katuse üleulatuv osa
Lihtsa katusekatte laudis paigaldatakse alt üles. Katuselaudis algab katuse üleulatuvast osast.
Määrake esimese ja teise prussi asukoht, võttes arvesse eesmise laua asukohta ja räästarenni
kinnitusdetailide olemasolu.
Näiteks kui kavatsete paigaldada räästarennid, ulatub esimese paani räästapoolne osa üle katuselaudise
esimese prussi serva kuni valitud vihmaveesüsteemi paigaldusjuhistes ettenähtud kauguseni. Katuselaudise
esimese ja teise prussi vaheline kaugus väheneb sama vahemaa võrra.
Kui katuseviilule paigaldatakse rennikandurid, siis katuselaudise paigaldamise mugavuse huvides tuleb
esimese prussi asemel kasutada 10 mm õhemat lauda ja suurt räästaplekki.
Kui rennikandurid on kinnitatud eesmise laua külge või kui te ei kavatse paigaldada vihmaveesüsteemi,
peab katuselaudise prussidel olema ühesugune ristlõige. Need tuleb paigaldada sama sammuga, mida
soovitatakse valitud QUEENTILE'i kivipuistega katusepleki versiooni jaoks. Praegusel juhul soovitab
QUEENTILE kasutada väikest räästaplekki.

Joonis 8.4.1 Katuselaudis räästarenni kinnitustega

Joonis 8.4.2 TKatuselaudis ilma räästarenni kinnitusteta.

Võtke mõõdulint, pliiats ja märgistage
tuulutusliist vastavalt paani paigutusele. Märgistus
tuleb kanda piki viilu servi. Seejärel tõmmake nöör
ja märkige vahepealsed punktid.
Paigutage 40 × 40 mm prussid märgistuse
järgi. Prussi pikkust kohandatakse tuulutusliistul.
Kontrollige paigaldatud katuselaudise
kõrgust 2-meetrise rihtlati abil. Katuselaudise korral
on lubatud kõrguste erinevus alla 5 mm. Kui
kõrguste erinevus on üle 5 mm, tuleb seda
korrigeerida.
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Joonis 8.5.1. Kalde vahepealsete punktide märkimine

8 KATUSELAUDIS

Lattide vahekaugus katuselaudisel oleneb profiili tüübist.
1-realiste paanide QUEENTILE® Standard korral on vahekaugus 347 mm. QUEENTILE® Classicu
korral 350 mm.
QUEENTILE® Verona – 345 mm, QUEENTILE® Shake – 370 mm.
3- ja 6-realistel paanidel QUEENTILE® Standard on spetsiifiline vahekaugus.
Katuselaudise esimese ja viimase prussi vahekaugus 3-realiste paanide all on 1050 mm. 6-realiste
paanide all 2100 mm. Neid mõõtmeid tuleb rangelt järgida. Paanide mugavamaks paigaldamiseks ja
laudise tugevaks kinnitamiseks ülemise prussi külge nihutage vahepealsed prussid 3 mm ülespoole.

Joonis 8.5.1 Prusside vahekaugus QUEENTILE® Standardi
(1-realine) korral

Joonis 8.5.2 Prusside vahekaugus QUEENTILEQ® Classicu korral

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

6-realine
3-realine
1-realine
Väike räästaplekk
Sarikas
Tuulutusliistud
Ülemine laudis
Servalatt

Joonis 8.5.3 Katuselaudis QUEENTILE® Standardi jaoks
PAIGALDUSJUHEND QUEENTILE®
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8 KATUSELAUDIS

Kui kalle lõpeb harjaga, tuleb viimane pruss paigaldada pärast harjalati kandurite kinnitamist.

Joonis 8.5.4 Harjalati kandurite paigaldamine

Joonis 8.5.5 Harjalati ja viimaste prusside paigaldamine

8.6 Katuselaudise paigutus ja neelu paigaldamine
Neelu laudis paigaldatakse puitaluspinnale. Prusside kõrgus võrdub tuulutusliistu kõrgusega.
Aluspind peab ulatuma kaldele vähemalt 200 mm võrra. Laudise laudade jätkamine tuleb teha ainult
sarikatel. Katuselaudis lõigatakse pärast lõplikku kinnitamist piki katusejoont.

Joonis 8.6.1 Neelu tuulutusliistud

Joonis 8.6.2 Neelu laudis

Määrake neelu keskpunkt kaldepindade ristumise põhjal. Tõmmake nöör ja märkige kummalgi pool
seda 130 mm. Tõmmake nöörid, mis tähistavad neelu serva ja lõigake katuselaudis nende joonte järgi. Seejärel
paigaldage neeluplekk. Neelupleki alumine osa lõigatakse katuse üleulatuse järgi, neelu serva painutamiseks
tuleb jätta 50 mm.
Pange tähele: selleks, et kondensaat saaks vabalt voolata räästani ja kuivatava ventilatsiooni õhk tõuseks
harjani, tuleb tuulutusliist lõigata 20–30 mm kaugusel neelu laudisest.
Kalde katuselaudise prussid kinnitatakse neelu laudise väljaulatuva serva külge.
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Neeluplekk tuleb paigaldada täpselt neelu laudisesse. Kohandage neelupleki alumine serv üleulatuva
osa kuju järgi, lõigates ja painutades servad alla, varem paigaldatud räästapleki peale. Ülemise pleki serv tuleb
kohandada vastavalt selle väljumiskohale. Kinnitage neel kalde laudise külge. Neeluplekkide ülekate peab
olema 100 mm. Liimige soojustus mõlemalt poolt piki neelupleki pikkust.

Joonis 8.6.3 Räästaplekid

Joonis 8.6.4 Metallist neeluplekk

1. Tuulutusliist
2. Laudis
3. Neeluplekk
4. Puitalus
5. Sarikas
6. Aluskate

Joonis 8.6.5 Neel

8.7 Servalaudis
Servalaudis peab lõppema tuulelauaga.
Mugavuse huvides kasutage 30 × 150 mm lauda.
Tuulelaud peab olema katuselaudisest
kõrgem valitud QUEENTILE-i kivipuistega
katusepleki profiili kõrguse võrra.

Joonis 8.7.1 Servalatt
PAIGALDUSJUHEND QUEENTILE®
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8.8 Harjapleki kinnitamise ettevalmistamine
Harjaplekk tuleb paigaldada harjalati paigutuse kohaselt. Harjalatt paigaldatakse kanduritele. Harjalati
kandurite paigaldamine 30–50 kraadise kaldega katustele:
•
Leidke harja keskpunkt;
•
Kinnitage servadel olevad harjalati kandurid 90–100 mm kõrgusele tuulutusliistust;
•
Tõmmake nöör äärmiste harjalati kandurite vahele ja paigaldage ülejäänud kandurid sammuga
mitte üle 500 mm;
•
Kinnitage harjalatt kandurite külge.
Latte tuleb kindlasti jätkata kanduritel.
Erineva kaldega katuste korral võib harja kõrgus kaunima välimuse tagamiseks erineda.

Joonis 8.8.1 Harjalati otsakandurite
paigaldamine

Joonis 8.8.3 Harjalati paigaldamine
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Joonis 8.8.2 Harjalati kandurite paigaldamine

9 PAANIDE JA KATUSETARVIKUTE PAIGALDAMINE

9.1 Räästaplekkide ja paanide paigaldamine
Enne alumise paani paigaldamist kinnitage räästaplekk. Katusekatte tarvikute ülekate peab
olema 100 mm. Räästaplekk tuleb kinnitada kahe-kolme naelaga.

Joonis 9.1.1 Väikese räästapleki paigaldamine

Joonis 9.1.2 Suure räästapleki paigaldamine

QUEENTILE® Classic paigaldus
Alustage QUEENTILE® Classicu paanide paigaldamist ülevalt teisest reast ja liikuge alla üleulatuva
osani. Paanid tuleb paigaldada maleruudustiku sarnaselt nihkes. Ülemine rida tuleb paigaldada viimasena.
Sinna saab panna lõigatud paanid, mis on varem ette valmistatud, arvestades ülekattega ühenduses.
QUEENTILE® Classicu madala profiiliga paanid painutatakse piki harja ja esiserva ning
kokkupuutekohtades. Paanid võib paigaldada vasakult paremale ja vastupidi. Valige suund olenevalt
tuulekoormusest, katuse visuaalsest välimusest ja muudest projekti tingimustest.

Joonis 9.1.3 Servapaani painutamine

PAIGALDUSJUHEND QUEENTILE®
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3
2
1

7
6

5
4

Joonis 9.1.4 Horisontaalse rea paigaldamine

Joonis 9.1.5 Vertikaalse rea paigaldamine

Joonis 9.1.6 Paanide ülekate vasakult paremale

Joonis 9.1.7 Paanide ülekate paremalt vasakule

Sügava profiiliga paane QUEENTILE® Standard ja QUEENTILE® Verona ei pea painutama.
QUEENTILE Standardi ühendus on kivipuistega katusepleki korral ebatavaline. See peidab visuaalselt
vertikaalse õmbluse, kuid eeldab ainult ühte paigaldussuunda, mil vasak paan asetub parema peale.

Joonis 9.1.8 Servaga ühendamine
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Peale selle kasutatakse QUEENTILE®
Standardi tootmiseks valtsimistehnoloogiat ja ülemise
ühenduse asemel on väljaulatuv osa, mida saab
painutada haamri abil nii, et paan on tihedalt vastu
laudist.
Lisaks kasutatakse QUEENTILE® Standardi
tootmiseks valtsimistehnoloogiat. QUEENTILE®
Standardi paane toodetakse kolmes standardsuuruses:
1-realine, 3-realine ja 6-realine. Mitmerealiste paanide
kasutamisel katusel peab paigaldus algama nendest
paanidest.
QUEENTILE® Standardi kivipuistega
katuseplekil on üks ainulaadne omadus. Selle võib
paigaldada väljaulatuvast räästast kuni harjani
sarnaselt tavapärasele paigaldusmeetodile, mida
kasutatakse igat tüüpi katusekatete korral.

9 PAANIDE JA KATUSETARVIKUTE PAIGALDAMINE

Joonis 9.1.9. Ülekate on võimalik paremalt vasakule

4

3

2

Joonis 9.1.10. Esimese rea paigaldamine

3

2

1

1

Joonis 9.1.11. Järgmiste ridade paigaldamine

Samas ei ole välistatud ka standardne paigaldusmeetod harjast räästani. Kinnitage kivipuistega
katuseplekk korrosioonikindlate värvitud naeltega.
Esimesed paanid tuleb kinnitada ülemises osas oleva katuselaudise külge 2–3 naelaga risti kaldega.
Hiljem tuleb need kinnituspunktid ülemiste paanide või katusetarvikute alla peita.
Paanide peamised kinnituspunktid katuseviilul on paanide liitekohtades ja ülejärgmisel laineprofiilil.
1-realised, 3-realised ja 6-realised paanid kinnitatakse vastavalt vähemalt 8, 16 ja 28 kinnituspunktis.

Joonis 9.1.12. Paanide kinnituspunktid

PAIGALDUSJUHEND QUEENTILE®
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Paneelid kinnitatakse vertikaalselt, eraldades paanide ristisuunalised read. Kaldpinna räästast esimese
ja harja juures oleva viimase rea korral tehakse erand. Naelutada võib nii käsitsi kui ka pneumovasara abil.

Joonis 9.1.13. Üleulatuva osa kinnituspunktid

Lööge nael umbes 45-kraadise nurga all kaldpinnaga katuselaudise prussi serva. Käsitsi
naelutamise korral lööge nael torni abil lõpuni sisse.
Naelapead töödelge hoolduskomplekti abil.

9.2 Harja paigaldamine
Paigaldage piisava laiusega ventilatsiooniteip üle harjalati. Kinnitage see klambritega, rullige servi
rullikuga ja liimige need kivipuistega katusepleki pinnale.

Joonis 9.2.1. Paani ühendamine harjalatiga

Joonis 9.2.2. Ventilatsiooniteibi paigaldamine

Paigaldage harjaplekk, kinnitades see ülevalt harjalati külge. Kontrollige, et harjaplekk on sirgjoones.
Soovitame etalonina kasutada pingutatud nööri. Kaunima lõpptulemuse saavutamiseks paigaldage otsakatted.
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Joonis 9.2.3. Harjapleki paigaldamine

Joonis 9.2.4. Otsakatte paigaldamine

Joonis 9.2.5. Hari ilma ventilatsiooniteibita

Joonis 9.2.6. Hari ventilatsiooniteibiga

1. Katuselaudis
2. Classic paan
3. Harjalati kandur
4. Paani serv
5. Harjaplekk

1. Katuselaudis
2. Classic paan
3. Harjalati kandur
4. Harjalati ventilatsiooniteip
5. Harjaplekk

Näide. Tehke 10–15 mm sisselõiked riba ristuvate pindade nurkadesse ja painutage tekkinud
konsoolid 90° sissepoole. Mugavamaks painutamiseks võib lõiked teha 45° nurga all nende
kokkupuutepunktini. Pange harja otsakate seestpoolt hermeetikule ja kinnitage see tõmbeneetide või
isekeermestavate kruvidega.

PAIGALDUSJUHEND QUEENTILE®
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Joonis 9.2.7. Paani ühendamine harjalatiga ilma katuseteipi
kasutamata

Joonis 9.2.8. Paani ühendamine harjalatiga ilma katuseteipi
kasutamata

9.2.10

9.2.11

9.2.12

9.2.13

Joonis 9.2.9. Otsakatte paigaldamine

Otsakatte võib kinnitada ka teisiti – lõikejääkidest valmistatud eraldi nurkadele.
Otsakate on valmis. Nüüd töödelge otsakatte ja harja liitekohti vajaduse korral hermeetiku ja
hoolduskomplektiga.
Kolme või enama harjapleki ühendused, samuti servalattide liitekohad tuleb kohapeal parandada ning
seejärel töödelda hermeetiku ja hoolduskomplektiga.
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9.3

Neelu dekoratiivpleki paigaldamine

Paigaldage alt üles. Kohandage esimese pleki alumist osa ja viimase pleki ülemist osa kohapeal.
Kinnitage korrosioonikindlate isekeermestavate laiade lamepeakruvidega või alumiiniumist
tõmbeneetidega pleki ja paani vahelistes ühenduskohtades. Väga oluline on jälgida, et paigaldus oleks sirge –
selleks tõmmake nöörid.
Dekoratiivneel on vajalik esteetilise välimuse tagamiseks ja sisenurkade joone joondamiseks katusel.
Peale selle takistab see lume ja prahi tungimist sisemisse neeldu.
Pange tähele, et plekkide ülekate neelus peab olema vähemalt 100 mm.

9.4 Servlati paigaldamine
Servaplekke on kaks varianti – vasak ja parem. Need sobivad ideaalselt paani laine sammuga.

Joonis 9.4.1. Servapleki paigaldamine

Joonis 9.4.2. Servapleki paigaldamine

Joonis 9.4.3. Tihendi liimimine

Joonis 9.4.4. Plekk liimitud tihendiga

PAIGALDUSJUHEND QUEENTILE®
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Ülaosas tuleb paigaldada servapleki ühendus, jättes võimaluse paigaldada üleulatuva ääre alusdetaile.
Paigaldus tehakse alt üles.
Väljaulatuv ots tuleb sulgeda. Näide. Lõigake
materjalijääkidest neli nurka. Kinnitage need servalati
serva külge. Seejärel lõigake plekist ristkülik, mille
küljed on laua sisepinnast 2 mm väiksemad. Kinnitage
tõmbeneetide või kruvidega. Töödelge seda
hoolduskomplekti abil.

Joonis 9.4.5. Otsakattega servalati paigaldamine

Joonis 9.4.6. Lati otste
lõikamine

Joonis 9.4.7. Tekkinud
konsoolide painutamine

Joonis 9.4.8. Otsakatte
paigaldamine

9.5 Ühenduskohad
Väga oluline on, et hüdroisolatsiooni membraan oleks ühenduskohtades tugevalt liimitud.
Olenevalt seinapinna, toru või muude katusekonstruktsioonide materjalist võib osutuda vajalikuks
pind teibi liimimiseks ette valmistada. Ühenduse teip tuleb paigaldada alt üles, rullides seda metallrullikuga.
Seejärel katke teip külgmise ühenduse plekiga.
Valige pleki kinnitusdetailid vastavalt seinte või toru materjalile. Pleki ülaserva ja plekkide omavahelisi
ühendusi tuleb töödelda hermeetikuga.
Pange tähele, et peene tolmu tekkimise tõttu ei ole soovitatav kivipuistega katuseplekiga katusel
uuristada ega teha muid robustseid töid. Peent tolmu on katusematerjali karedalt pinnalt raske eemaldada.
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Joonis 9.5.1. Membraani liimimine
vertikaalsele pinnale

Joonis 9.5.2. Paani paigaldamine
ühenduskohta

Joonis 9.5.3. Katuseteibi liimimine
ühenduse alumises osas

Joonis 9.5.4. Katuseteibi liimimine

Joonis 9.5.5. Standardse pleki
paigaldamine ühenduse alumises
osas

Joonis 9.5.6. Standardse pleki
paigaldamine ühenduse küljel ja
ülemises osas

Joonis 9.5.7. Katusekalde ühendamine
kaldega risti oleva seinaga

Joonis 9.5.9. Katusekalde ühendamine
kaldega risti oleva seinaga

Joonis 9.5.8. Katusekalde ühendamine
kaldega paralleelse seinaga

1.
2.
3.

4.
5.
6.

Silikoonhermeetik
Liiteplekk
Standardne plekk nr 2

Paan Standard
Superdifusioonmembraan
Sein

PAIGALDUSJUHEND QUEENTILE®
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9.6

Viimistlus hoolduskomplektiga

Pärast katusekatte ja -tarvikute paigaldamist tuleb kõrvaldada kõik dekoratiivkattekihi kahjustused,
samuti naelad, isekeermestavad kruvid, needid ja muud kinnitusvahendid. Standardne QUEENTILE'i
hoolduskomplekt sisaldab järgmist:
-

akrüülsideaine – 1 l;
basaldigraanulid – 1 kg;
akrüüllakk – 0,5 l.

Sideaine ja laki pealekandmiseks on vaja pintsleid. Soovitatav pealekandmistemperatuur on üle 5 °C.
Vahend tuleb kanda kuivale katusekonstruktsioonile. Sideaine kantakse katusele tilkadena. Sel viisil katab see
täielikult kivipuistega katusepleki kahjustunud kohad või kinnituspunktid ja kinnitab tugevalt graanulid.
Oluline märkus: lakk tuleb kanda pinnale järgmisel päeval pärast kahjustunud kohtade ja
kinnituspunktide töötlemist sideaine ja graanulitega.
Hoidke hoolduskomplekti kuuluvaid akrüülkomponente soojas kohas temperatuuril üle 10 °C.
Hoolduskomplektiga töötlemine on viimane etapp katuse katmisel QUEENTILE®-i kivipuiste
katuseplekiga.

KOKKUVÕTE
Katusekattematerjali arvutuste osas pöörduge ettevõtte juhatuse poole. Meie insenerid teevad teile
võimalikult kiiresti arvutused, võttes arvesse ülekatteid ja materjalijääke.
QUEENTILE® on uue põlvkonna kivipuistega katuseplekk, millel on eliitehitusmaterjalide hulgas
vääriline koht. Et paanid on väga kvaliteetsed, säilitavad need oma ilu ja välimuse pikkadeks aastateks.
Tänu uuele tehnoloogiale muutuvad katusekattematerjalid rasketest ja mahukatest süsteemidest
lihtsamateks ja tõhusamateks konstruktsioonideks. Valides QUEENTILE®-i kivipuistega katusepleki, saate
usaldusväärse, kvaliteetse ja suurepärase arhitektuurilise disaini.
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