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James Hardie® kiudtsemendist 

fassaadikatted töötati spetsiaalselt 

välja, et fassaad peaks vastu kõigile 

ilmastikumõjudele ja ei kaotaks 

seejuures oma loomulikku ilu. 

HardiePlank®-paneelides on spet-

siaalse kiudtsemendi koostise eeli-

sed, nagu nt stabiilsus ja ilmastiku-

kindlus, ühendatud hoone fassaadi 

loomuliku välimusega, mis ei kaota 

oma ilu ka aastate möödudes.

HardiePlank®-paneelid ja dekoratiiv-

liistud HardieTrim™ NT3™ on valmis-

tatud uusima põlvkonna kiudtsemen-

dist. HardiePlank®-paneeli ainulaad-

sed omadused pakuvad tavapäraste 

fassaadikatetega võrreldes suuri 

eeliseid, sest nendes on ühendatud

lihtne paigaldus, tänapäevane 

kujundusvabadus ja pikaajaline 

vastupidavus.

HardiePlank® 

HardiePlank®-kiudtsementpaneelid 

on kergesti hooldatavad fassaadi-

paneelid, mida pakutakse mitmes 

värvitoonis ja kahe erineva pinna-

tekstuuriga.

HardieTrim™ 

HardieTrim™-dekoratiivliistud 

võimaldavad oma autentsele väli-

musele suurt kujundusvabadust ja 

lisavad väliskujunduslahendusele 

erilisi rõhuasetusi.

Fassaadikattetoodete ja dekoratiiv-

liistude kombineerimise teel saab 

igale hoonele anda oma püsiva 

iseloomu.

Vastupidavus 

Tänu tehnoloogilistele uuendustele on 

James Hardie tooted vastupidavamad

kui muud fassaadikatted. James 

Hardie® kiudtsement on löögikindel 

ning vastupidav tulele, kahjurputuka-

tele ja ilmastikuteguritele. 

HardiePlank®-paneelid on välja 

töötatud Euroopa kliimat ja ilmastiku-

tingimusi arvestades ning nii, et on 

tagatud nende kujupüsivus. Tänu 

silmapaistvale hallitus- ja niiskus-

kindlusele püsivad toote omadused 

muutumatud ka siis, kui James 

Hardie® kiudtsement allutatakse 

niiskusele ja märgusele.

Tasakaalustatud segu 

James Hardie® kiudtsementtooted 

koosnevad tselluloosikiududega 

tugevdatud tsemendist, liivast ja 

veest. Sellele lisanduvad mitmed 

keemilised lisandid, mis annavad 

James Hardie® toodetele ainulaadsed 

püsivad omadused.

Tänu erilisele koostisele on Hardie-

Plank®-paneelid kerged ja lihtsad 

töödelda, kuid samas mõõtmetelt 

väga stabiilsed

01  James Hardie®

Fassaadikatted
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1.1 Toodete HardiePlank® ja 

HardieTrim™ tootekirjeldus

Standardi DIN 18516-1 "Ventileeri-

tavad välisseinakatted" ja Saksamaa 

Ehitustehnika Instituudi (DIBt) 

normatiivdokumendi "Tehnilised ehi-

tuseeskirjad" kohaselt ei ole väikeste 

mõõtmetega (pindala < 0,4 m² ja kaal 

< 5 kg) välisseinakatete või voodrilaua 

kujuliste toodete (laius < 30 cm ja 

kinnituspunktide vahekaugus < 80 cm 

läbi alustarindi) korral, mis kinni-

tatakse üldtunnustatud tehniliste 

nõuete kohaselt, sobivuse tõendami-

seks tehnilist tunnustust vaja. Fas-

saadikate HardiePlank®, mille laius 

on 18 cm ja alustarindi maksimaalne 

samm on 60 cm, kuulub lauakujuliste 

ehitustoodete kategooriasse.

HardiePlank®-fassaadikatted on 

8 mm paksused kiudtsemendist 

paneelid, mis on ette nähtud välis-

voodri ehitamiseks nii fassaadide 

renoveerimisel kui ka uusehitiste 

püstitamisel. Nurkade ning ukse- ja 

aknaraamide viimistlemiseks kasu-

tatakse kiudtsemendist (HardieTrim™ 

NT3™) või metallist (HardiePlank™ 

MetalTrim™) dekoratiivliiste.

HardiePlank®-fassaadikate on 

keskmise tihedusega kiudtsement-

paneel, mis on ette nähtud fassaadide 

katmiseks. See on saadaval tehases 

pinnale kantava kõrgekvaliteedilise 

akrüülvärviga kaetult 21 värvitoonis. 

HardiePlank®-paneelid ei ole läbivalt 

värviga immutatud, tihendatud 

ega lihvitud. Seetõttu on eelkõige 

pealelangeva päikesevalguse korral 

märgatav paneeli loomulik struktuur 

ja tekstuur ning pinnal võib esineda 

tekstuuri või läikeastme optilist 

ebaühtlust. See ebaühtlus ei mõjuta 

toote üldisi omadusi ja on ainult 

visuaalset laadi. Seetõttu ei kuulu 

need garantii alla.

Täpsemat teavet meie 10-aastase 

garantii kohta leiate veebilehelt 

https://www.jameshardie.co.uk/

support/warranty-information/

Pealispind

ColourPlus™-tehnoloogia: tehases 

pealekantud kõrgekvaliteediline ja 

mitmekihiline pinnakate, saadaval 21 

värvitoonis.

HardiePlank®-fassaadikatted on saadaval kas puidutekstuuriga või sileda pinnaga.

Puidutekstuur Sile
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1
1.2. Märgistus, 

ehitusfüüsika

HardiePlank®-kiudtsementplaatide 

kvaliteediomadusi kontrollitakse 

jooksvalt tootmisohje teel ja peale 

selle on tooted allutatud ka materjalide 

katselaborite teostatavale pidevale 

kvaliteedikontrollile. Plaadid vastavad 

standardi EN 12467 kategooria A 

klassi 2 nõuetele ja omavad vastavat 

CE-märgist.

Tuleohutus

Tänu mineraalsete koostisainete 

suurele osakaalule HardiePlank®-

kiudtsementplaadid ei põle ja vasta-

vad standardi EN 13501-1 kohasele 

tuletundlikkuse klassile A2, s1-d0. 

Konstruktsiooniosade nõutav tule-

ohutustase on määratud ehitusõigus-

like eeskirjadega.

Mõõtmed

HardiePlank®  
fassaadikate

HardieTrim™ NT3™ 
dekoratiivliistud

Paksus 8 mm 25 mm

Pikkus 3 600 mm 3 655 mm

Laius 180 mm 90 mm/140 mm

Kaal 7,4 kg / tükk 9,4 kg ja 14,9 kg / tükk

Tihedus 1 300 kg/m³ 900 kg/m³

HardiePlank® paneelide tehnilised parameetrid

Ehitusmaterjali klass  (EN 13501-1) Mittepõlev, A2-s1,d0

Tihedus 1  300 kg/m³

Pinnaühiku kaal 11,2 kg/m²

Paindetugevus Kuivade tingimuste järgne > 10 MPa
Märgade tingimuste järgne > 7 MPa

Suhteline pikenemine,  
30–90 % RH

≤ 0,05 %

Standardi EN 12467 kohane 
kategooria ja klass

Kategooria A, klass 2

Soojusjuhtivus 0,23 W/mK

Soojustakistus 0,024 (m²K)/W
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EPDM-vuugilint

EPDM-vuugilint kaitseb puidust alustarindit püsiva läbi-
niiskumise eest. Saadaval 20 m pikkuses ja laiustes 60, 
80, 100 ja 120 mm.

MetalTrim™-metallprofiilid

Sise- ja välisnurkade katmiseks. Pikkus: 3000 mm. 
NB! Metallprofiilide värvused on kohandatud meie 
HardiePlank®-fassaadikatete ColourPlus™ tehnoloogiaga. 
Siiski on võimalikud väikesed värvierinevused.

Tuulutusprofiilid

Tuulutus- ja soklituulutusprofiilid tagavad ideaalse õhu 
sisse- ja väljapääsu ning kaitsevad näriliste eest. 
Tarnitakse kolme küljelaiusega: 25, 38 ja 50 mm, pikkus 
3000 mm.

Servaisolatsioon ColourPlus™

Parandusvärv lõigatud servade ning kahjustatud nurkade 
ja väikeste kahjustatud kohtade katmiseks 
(oluline 10-aastase garantii kehtimiseks).
Saadaval 0,5-liitristes nõudes ja 21 värvitoonis.

Lõiketööriist HardieGuillotine™

James Hardie® poolt välja töötatud käsitööriist lõikab 
HardiePlank®-fassaadikatteid kiiresti ja täpselt – ilma 
purunemise, lahtikoordumise ja saepuruta. Lõikeliigutus 
on täpselt kontrolli all, mis tagab ka kõige väiksemate 
materjaliribade kindla ja täpse lõikamise.

Saeketas HardieBlade™

Teemantteraga saeketas tagab pika kasutuskestvuse ja 
püsivalt täpse lõike. Saadaval läbimõõduga 160, 190, 254 
ja 310 mm.

Tööriistad ja tarvikud

7ÜLEVAADE JAMES HARDIE® FASSAADIKATETEST 
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Muud vajalikud tooted

Auru läbilaskvad 
tuuletõkked

Võivad olla vajalikud näiteks soojustusmaterjali 
kaitsmiseks.

Puidust 
aluskonstruktsioon

Mõõtmed > 40×60 mm, tuulutusliistude vahekaugus 
< 600 mm. HardiePlank®-fassaadilaudade liitekohas 
peab tuulutusliistude laius olema > 100 mm.

Fassaadikatete 
kinnitusvahendid

Paneelidele ei ole vaja auke ette puurida ja 
need saab sobivate kinnitusvahendite (naelte või 
kruvide) abil lihtsalt alustarindi külge kinnitada. 
Kõik kinnitusvahendid peavad olema valmistatud 
roostevabast terasest.
Naelad: rihvelnaelad vähemalt 45×2,8 mm ja 
naelapea läbimõõduga vähemalt 6 mm.
Kruvid: pikkus vähemalt 40 mm, läbimõõt 4 mm 
ja süvistatav pea vähemalt 7 mm.

Dekoratiivliistude 
HardieTrim™ NT3™

kinnitusvahendid

Aluskonstruktsiooni kinnitamine: naelad või 
kruvid peavad vähemalt 22 mm pikkuselt tuulutus-
liistudesse ulatuma. 

Tikksaag Detailide mõõtulõikamiseks ja väljalõigete tege-
miseks. Kasutada nt Boschi tikksaetera T414 HM 
või samaväärset.

Saag koos HardieBlade™-
saeketta ja HEPA-filtriga 
äratõmbega

HardiePlank®-fassaadikatete ja dekoratiivliistude 
HardieTrim™ NT3™ mõõtulõikamiseks

Gecko Gauge

Paigaldustööriist Gecko Gauge on otsekui täiendav 
kätepaar, mis aitab kaasa fassaadikatte HardiePlank®

kiirele ja täpsele ülekattelaudise põhimõttel paigaldami-
sele. Sobib materjali paksusele 8 mm ja tagab ühetaolise 
standardse kattelaiuse 150 mm 180 mm laiuste 
HardiePlank®-fassaadipaneelide korral.

Kaitsekile

HardiePlank®-fassaadikatted on 

kaetud polüeteenkilega, et kaitsta 

nende pealispinda transpordi ja 

paigaldamise ajal kahjustuste eest. 

Kile kinnitub tootele ainult staatiliste 

laengu abil ja tänu sellele on kilet 

kerge eemaldada.

8 ÜLEVAADE JAMES HARDIE® FASSAADIKATETEST 



1.3 Plaatide ladustamine ja 

transportimine

Enne paigaldamist on oluline, et 

plaate hoitakse tasasel alusel ja 

kuivas ruumis. Üksteise peale tohib 

virnastada maksimaalselt 4 kauba-

alust. James Hardie® tooteid tuleb 

enne paigaldust kaitsta ebasoodsate 

ilmastikutingimuste eest. Õues 

ladustatavad tooted tuleb asetada 

alusprussidele ning katta vee ja tolmu 

eest kaitsmiseks veekindla kattega. 

Niiskeid tooteid ei tohi paigaldada. 

Kui tooted paigaldatakse niiskelt või 

märjalt, võivad liitekohtade piirkonnas 

tekkida kahjustused. James Hardie ei 

vastuta toodete valest ladustamisest 

ja käsitsemisest põhjustatud kahjus-

tuste eest.

1.4 Ehitusplatsi tingimused

Nagu kõik ehituses kasutatavad ma-

terjalid on ka James Hardie® tooted 

allutatud temperatuuri ja niiskuse 

toimel toimuvale paisumisele ja 

kahanemisele. Niiskunud plaate tohib 

kasutada alles pärast nende täielikku 

kuivamist. Kahjustunud tooteid ega 

tarvikuid ei tohi paigaldada.

HardiePlank®-fassaadipaneele tuleb paigal-
damise ajal kanda alati serviti asendis.

Tooted tuleb ladustada niiskuse eest 
kaitstult.

9ÜLEVAADE JAMES HARDIE® FASSAADIKATETEST 
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02 Hooldamine ja 
     korrashoid
Iga-aastane hooldus

Tavaliselt vajavad HardiePlank®-fas-

saadikatted oma omaduste, stabiilsu-

se ja funktsionaalsuse säilitamiseks 

väga vähe hooldamist. Iga-aastane 

kontrollimine (tuulutus, vuugid, 

kinnitus) ja võimalike kahjustuste 

kõrvaldamine on siiski soovitatav, et 

veelgi suurendada plaatide vanane-

miskindlust.

Keskkonnategurite mõju

Keskkonna- ja ilmastikutegurite ning 

vahetus läheduses kasvavate taimede 

mõju võib muuta paneelide välimust. 

Õhusaaste, tolm või puulehed võivad 

jätta fassaadikattele oma jälje. 

HardiePlank®-fassaadikatted on siiski 

väga ilmastikukindlad ning vastupida-

vad vetikate ja seente toimele, mäda-

nikule ja pehkimisele. Rannikupiirkon-

nas avaldab fassaadidele tugevat mõju 

soola ja peeni liivaosakesi sisaldav 

õhk. Nendes piirkondades on võimali-

ke kahjustuste vältimiseks soovitatav 

hooldusintervalli lühendada. Kontrol-

lige eelkõige akende ja uste nurkasid 

ning hoone piirdetarindit ilmastiku 

mõjule enim allutatud küljel.

Puhastamine

HardiePlank®-fassaadikatteid võib 

puhastada külma ja leige veega 

ning vajaduse korral lahja ja lahustit 

mittesisaldava, kodumajapidamises 

kasutatava puhastusainega. Puhasta-

mist tuleb alati alustada fassaadi üla-

osast ja liikuda tööjärjega ülevalt alla. 

Pärast puhastamist tuleb puhastatud 

ala piisava koguse külma veega üle 

loputada (ilma survepesurita). Enne 

kogu fassaadi puhastamist katsetage 

valitud puhastusmeetodit mõnel 

väiksemal pinnal, et kontrollida, et 

puhastusaine ei söövita fassaadi. 

Fassaade tuleb puhastada vähemalt 

üks kord aastas.

Oluline märkus

Kiudtsementfassaadide puhastamiseks ei tohi kasutada kõrgsurvepesurit, 

sest see võib pinda ja viimistluskihti kulutada ja kahjustada.

2
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03 HardiePlank® 
      välistingimustes
3.1 Kasutusvaldkonnad

Tsementkiudplaatide kasutusvald-

konda reguleerib standard EN 12467.

HardiePlank®-fassaadikatteid tohib 

kasutada kasutusvaldkondades, 

mis kuuluvad standardi EN 12467 

kohase kategooria A klassi 2 (suurim 

koormus).

 

3.2. Vananemiskindlus

Fassaadikatted on allutatud pidevalt 

muutuvatele ilmastikutingimustele. 

Vastava eriosa projekteerija peab 

seda arvestama kasutatavate ehitus-

materjalide ja sobivate kaitsemeet-

mete kavandamisel.

Erinevate ehitusmaterjalide kom-

bineerimisel tuleb tagada nende 

omavaheline kokkusobivus.

3.3 Dimensioonimine

Välistingimustesse paigaldatavate 

ehitustarindite dimensioonimisel 

tuleb esmalt teha tuulekoormuse 

arvutus. Seejuures tuleb arvesse 

võtta erinevaid parameetreid, näiteks 

paigalduskõrgust, geograafilist asu-

kohta (rannik, mäestik vms), kõrgust 

merepinnast ja asendit (ilmakaart). 

Tuulutusliistude samm on tavaliselt 

600 mm ja hoonete, mis on kõrgemad 

kui 4 täiskorrust, nurgapiirkondades 

400 mm. Kahtluse korral tuleb see 

lasta vastava eriala inseneril välja 

arvutada.

Allolevas tabelis on esitatud maksi-

maalsed tuulekoormused ja neile 

vastavad HardiePlank®-fassaadikatte 

staatilise püsivuse arvutusväärtused.

Tuulekoormuse tabel

Alus-
tarindi 
tüüp

Karkassi 
vahekaugus 
[mm]

Kinnitusvahendid/
mõõtmed

Kinnitus-
vahendite 
samm [mm]

Max tuule-
koormus 
[kPa]

Puidust 
alus-
tarind 
(min. 
40×60 
mm)

600 3,0×50 mm rooste-
vabast terasest nael 
min. 3,0×50 mm

600 1,7 

400 I 600 Paslode rihvelnael 
min. 2,8×45×7 mm

400 I 600 1,87 I 1,33

600 Roostevabast 
terasest kruvi 
süvistatava peaga 
min. 4,0×45 mm, pea 
läbimõõt min. 7 mm, 
nt Reisser A2

600 1,4

Eurocode 5 kohaselt ei tohi kruvi lõhenemisohu tõttu tuulutusliistu tagaküljelt välja ulatuda.
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04 HardiePlank® paneelide  
     paigaldamine
HardiePlank®-fassaadikatted tuleb 

paigaldada üldtunnustatud tehniliste 

normide kohaselt.

Vajaduse korral tuleb välisseina 

soojustuse pinna peale paigaldada 

asjakohase ülekattega vihmakindel, 

auru läbilaskev tuuletõke.

James Hardie® tooteid ei tohi mitte 

kunagi paigaldada kohtadesse, kus 

püsib pidevalt seisev vesi. James 

Hardie® fassaadikatete paigalda-

misel tuleb alati järgida kohalikke 

ehituseeskirju.

4.1 Tööprotseduur

Üldist

Vettpidavad tuuletõkked on nõutavad 

seal, kus fassaadikatte taga olevad 

ehitusmaterjalid ei ole veekindlad / 

hüdrofoobseks muudetud. Vajaduse 

korral tuleb välisseinale kinnitada 

vihmakindel tuuletõke, kusjuures 

paanid tuleb paigutada vähemalt 

150 mm ülekattega, nii et kogu 

vesi voolaks väljapoole ära. James 

Hardie ei vastuta vee sattumise eest 

soojustuskihti.

Mõõtulõikamine

HardiePlank®-fassaadikatete mõõtu-

lõikamisel tuleb arvestada järgmist:

·   Alati tuleb kanda EL tehnilise tun-

nustusega tolmumaski (peentol-

mumask kaitseklassidest 2 ja 3).

·   Plaate tuleb lõigata alati õues.

·   Lõikeseade tuleb paigutada nii, 

et tuul ei puhu tolmu inimeste 

suunas.

Nurgaväljalõike korral tuleb plaadi murdumise vältimiseks sisenurka 
puurida vähemalt 8 mm läbimõõduga auk.

8 mm auk

Lõige

Nõuanne  
Lõiketööriista HardieGuillotine™ 
saab kasutada ka sisetingimus-
tes, sest see tekitab vähe tolmu.

12

4



Tööriistad:

Lõiketööriist HardieGuillotin™ või vähe 

tolmu tekitav käsiketassaag koos 

HardieBlade™-saeketta ja sobiva, 

HEPA-filtriga varustatud tolmuee-

maldusseadmega.

Väljalõiked

Kasutada tuleb kõvasulam-, bimetall- 

või teemantteraga tikk- või augusaage 

(nt. Boschi tikksaetera T 141 HM või 

samaväärset).

Pärast töö lõpetamist eemaldada 

HEPA-filtriga tolmuimeja abil tolm 

rõivastelt, tööriistadelt ja tööpiirkon-

nast või siduda tolm enne puhasta-

mist veega.

Servade isoleerimine

HardiePlank®-fassaadikatete ja 

dekoratiivliistude HardieTrim™ NT3™ 

mõõtulõikamisel tuleb kõik lõike-

servad enne paigaldamist töödelda 

servahermeetikuga ColourPlus™.

Pealekandmiseks on soovitatav ka-

sutada väikese kolmnurkse käsnaga 

värviaplikaatorit. See tagab parima 

töötulemuse. Värvi ei tohi kanda 

fassaadikatte esiküljele. Liigne värv 

tuleb tehases kaetud pindadelt kohe 

eemaldada.

ColourPlus™ servahermeetikut võib 

kasutada ka väikeste kriimustuste 

või lohkude parandamiseks, mis ei 

ole suuremad kui 6 mm. Hermeetikut 

tuleb kanda ainult väikeses koguses 

ja ainult vajalikesse kohtadesse, sest 

värv võib settida plaadi pealispinnale. 

Kui kahjustus on endiselt näha, tuleb 

see plaat välja vahetada.

Enne paneelide paigaldamist kanda lõike-
pindadele servahermeetikut ColourPlus™

13
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4.2 Aluskonstruktsioon

James Hardie® fassaadikatteid võib 

paigaldada nii monoliit- kui ka kerg-

konstruktsiooniga seintele. Massiiv-

seinad koosnevad tavaliselt betoonist 

või müüritisest koos lisasoojustuse-

ga. Kergseinad on tavaliselt suletud 

puitkonstruktsioonid, milles karkassi 

puitpostide vaheline tühimik on täide-

tud soojustusmaterjaliga.

Puidust aluskonstruktsiooni kasuta-

mise korral tuleb arvestada järgmist:

Seentest ja putukatest põhjustatud 

kahjustuste vältimiseks tuleb katuse- 

ja fassaadikatte all kasutada tehnili-

selt kuivatatud puitu paigaldusniis-

kusega < 20%, mis vastab standardis 

DIN 68800-2 esitatud tänapäevastele 

ehitusnõuetele. Puidust aluskonst-

ruktsiooni kaitsmiseks väljastpoolt 

sissetungiva niiskuse eest soovitame 

kasutada ka EPDM-linti. Puit peab 

olema minimaalselt okaspuit stan-

dardi EN 14081-1 kohase tugevusk-

lassiga C24 või standardi DIN 4074-1 

kohase sorteerimisklassiga S10.

Puidust aluskonstruktsiooni 

paigaldamine

Puitkonstruktsiooni minimaalne 

paksus ei tohi olla alla 40 mm. Kui 

fassaadikate paigaldatakse otse 

massiivseinale, tuleb valida selline 

tuulutusliistude ristlõige, mis võimal-

dab naelad või kruvid kinnitada nii, et 

need ei tule teiselt poolt välja. 

Sirge fassaadipinna saamiseks tuleb 

vertikaalne aluskonstruktsioon kogu 

pinna ulatuses täpselt sirgeks rihtida.

Maapinna ja tuulutusliistude alumiste otste vahekaugus peab 
vastama ehituseeskirjadele, kuid olema vähemalt 160 mm.
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Tuulutusliistud 

Kui soovitakse paigaldada ka välimine 

soojustus, tuleb aluskonstruktsioonile 

vajaliku tuulutuse tagamiseks paigal-

dada tuulutusliistud. Aluskonst-

ruktsiooni ristlõige oleneb valitud 

soojustusmaterjalist, kuid nende 

mõõtmed peavad olema > 40×60 mm 

ja tuulutusliistud peavad olema kinni-

tatud aluskonstruktsiooni sammuga 

< 600 mm.

Tuulutusliistude tsentrite vahekau-

guste määramisel tuleb arvestada 

ka seina ebatasasust. Seinatüüblite 

vahekaugus peab olema < 800 mm.

Tuulutusliistudele tuleb puidu kaits-

miseks paigaldada EPDM-lint. See 

paigaldatakse HardiePlank®-

paneelide kõigi liitekohtade alla ja 

dekoratiivliistude HardieTrim™ NT3™ 

ühenduse juurde. Tagada tuleb liite-

kohtade taga paiknevate ülekatete 

piisav laius. Vertikaalselt paigaldatava 

HardiePlank®-fassaadikatte korral 

tuleb tuulutusliistud üleni EPDM-

lindiga katta.

Järgida tuleb kohalikes ehitusees-

kirjades esitatud tuleohutusnõudeid. 

Puitkonstruktsiooni tohib üldjuhul 

kasutada kuni 22 m kõrgustel 

hoonetel.

Oluline märkus

EPDM-linti ei tohi mitte kunagi 

venitada, sest see võib põhjus-

tada pragusid.

                                                                                               

EPDM-lint peab olema tuulu-

tusliistust > 10 mm laiem.

Tuulutusliistude ülaserva ja ülalpaikneva vertikaalpinna minimaalne vahekaugus.
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4.3 Dekoratiivliistude 

HardieTrim™ NT3™

kinnitusviis ja paigaldamine

Dekoratiivliistud HardieTrim™ NT3™

saab paigaldada lihtsalt naelapüstoliga, 

augu ettepuurimine ei ole vajalik. 

Õigesti reguleeritud naelutussügavus 

väldib toote kahjustamist. Dekoratiiv-

liistude HardieTrim™ NT3™ konstrukt-

siooni kinnitamisel peavad naelad 

tungima tuulutusliistudesse vähemalt 

22 mm sügavusele. Naelad lüüakse 

sisse kas pinnaga ühetasa või 1 mm 

võrra süvistatuna, nii et naelapead 

saab üle värvida.

Teine võimalus HardieTrim™ NT3™

kinnitamiseks on kasutada rooste-

vabast terasest kruvisid (3,5×50 mm, 

süvistatav pea). Selleks puuritakse 

dekoratiivliistudele HardieTrim™

NT3™ 3,5 mm kivipuuriga auk ette ja 

avardatakse niiviisi, et sellesse saab 

süvistada kruvipea. Kruvid tuleb veidi 

paneeli pinna sisse süvistada ja kruvi-

pead seejärel sobiva pahtliga katta, 

nii et pind jääb ühetasane.

Seejärel tuleb pahteldatud kruvipea 

veel ainult väikese pintsliga värvida, 

vältides värvi sattumist ümbritsevale 

pinnale.

Dekoratiivliistud HardieTrim™ NT3™

võib ka esmalt kindlal aluspinnal ette 

valmistada ja alles seejärel seina 

kinnitada. See tagab lihtsama, 

kiirema ja sirgema paigaldamise.

Kinnitusvahendid tuleb sisestada kas pinnaga ühetasa 
või maksimaalselt 1 mm võrra süvistatult.
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Oluline märkus:

Paigalduse ajal ei tohi kaitsekilet eemaldada. Nii saab naelapeadele 

kanda parandusvärvi, ilma et see satuks dekoratiivliistu pinnale. 

Kaitsekile võib eemaldada kas kohe pärast paigaldamist või alles pärast 

kõigi muude tööde lõpetamist.

Nurgakinnituste jaoks on soovitatav 

kasutada 1,6 mm läbimõõduga 

liistunaelu. Teine võimalus on augud 

ette puurida ja kasutada  eelpool 

kirjeldatud 3,5x50 mm roostevabast 

terasest kruvisid.

Kinnitada nurgaliistud kuni 400 mm 

sammuga, järgides kinnitusvahendite 

ettenähtud servakaugusi otstes 25 

mm ja külgedel 12 mm. Profiilliist 

HardieTrim™ NT3™ peab sokli juures 

ulatuma 10 mm võrra madalamale 

kui aluskonstruktsiooni alaserv. See 

tagab HardiePlank®-fassaadikatte 

alaserva nõuetekohase paigalduse.

Kui fassaad on kõrgem kui 3,65 m, 

tuleb dekoratiivliiste HardieTrim™ 

NT3™ põkkliitega jätkata. Soovitatav 

on teha sama nurga jätkukohad 

teineteise suhtes vähemalt 300 mm 

nihkega, mis tagab suurema jäikuse 

ja laitmatu esteetilise välimuse.

Dekoratiivliistude HardieTrim™ NT3™ kinnitamine.
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4.4 Dekoratiivliistude 

HardiePlank™ MetalTrim™

paigaldamine

Paigaldamine

Kinnitada nurgaprofiil roostevabast 

terasest naeltega ja jälgida seejuu-

res, et naelapead on pinnaga tasa 

või maksimaalselt 1 mm süvistatud. 

Teine võimalus on kasutada sobivaid 

süvistatava peaga roostevabast tera-

sest kruvisid.

Profiilide omavahel ühendamise kor-

ral tuleb veenduda, et need on täpselt 

eelmise profiili külge kinnitatud. 

Arvesse tuleb võtta alumiiniumi soo-

juspaisumist tugeva päikesekiirguse 

tingimustes.

Dekoratiivliistude HardiePlank™

MetalTrim™ kinnitamine

Dekoratiivliist tuleb kinnitada esmalt 

ülevalt, siis alt ja lõpuks keskelt, 

kusjuures kahe kinnituspunkti 

vahekaugus ei tohi ületada 1500 mm. 

Pärast paigaldamist tuleb kaitsekile 

tingimata kohe eemaldada. Vastasel 

juhul ei saa seda enam pärast fassaa-

dikatte paigaldamist kätte. Dekora-

tiivliistud peavad aluskonstruktsiooni 

üla- ja alaservast 10 mm üle ulatuma.

Dekoratiivliistud HardiePlank™ MetalTrim™ peavad üla- ja allservas 10 mm üle ulatuma.
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Oluline märkus:

Dekoratiivliistude HardiePlank™ MetalTrim™ kasutamise korral tuleb

arvesse võtta järgmist:

1. Dekoratiivliistud tuleb õigesse mõõtu lõigata sobiva sae 

     või plekikääridega.

2. Lõiked tuleb teha sirgelt ja puhtalt.

3. Jälgida, et dekoratiivliistud HardiePlank™ MetalTrim™ ei saaks 

     mõõtulõikamise ajal kahjustada.

Horisontaalne paigaldus

Kõige lihtsam viis esimese 

HardiePlank®-fassaadilaua õigeks 

paigaldamiseks on kasutada kombi-

neeritud alustus- ja tuulutusprofiile.

Alternatiivselt võib lõigata 

HardiePlank®-fassaadikattest 30 mm 

laiuse riba ja kinnitada selle täisnurk-

sele tuulutusprofiilile, et saavutada 

alumise paneeli kaldserv. Riba tuleb 

kinnitada allpaikneva konstruktsiooni 

külge. Kui alusribasid ei paigaldata, 

jätavad esimesed kolm-neli rida 

ebatasase üldpildi.

Fassaadi ja tuuletõkke vahele tuleb 

jätta vähemalt 20 mm laiune tuulu-

tusvahe. Sokli ja katusega piirnevates 

servades paiknevad õhu sisse- ja 

väljapääsupilud peavad olema vähe-

malt 10 mm laiused, et tagada piisav 

tuulutus. Sama kehtib õhu sisse- ja 

väljapääsupilude kohta uste ja akende 

peal ja all.

Seetõttu pakub James Hardie 

peale sokli tuulutusprofiili ka muid 

tuulutusprofiile igat tüüpi James 

Hardie® fassaadikatete jaoks. Need 

on saadaval kolmes paksuses (25, 

38 ja 50 mm) ning need sobivad kõigi 

enimkasutatavate karkassimaterjali-

de ristlõigetega. Profiilide paigalda-

misega katusega piirnevatesse ser-

vadesse ning akna- ja ukseavadesse 

saavutatakse tõhus tuulutus ja tekkiva 

niiskuse ärajuhtimine kondensaadina 

või difusiooni teel. Samal ajal on 

parimal võimalikul viisil tõkestatud 

putukate ja pisinäriliste soovimatu 

pääs tuulutusvahesse.

roheline: väljuv õhk
sinine: sisenev õhk

Sokli tuulutusprofiili kinnitamine.
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4.5 HardiePlank®-fassaadi-

katte kinnitamine ülekatte-

laudise põhimõttel

HardiePlank®-fassaadikatte saab 

hõlpsasti kinnitada naelapüstoliga, 

auke ei ole vaja ette puurida.

Naelutuspüstoli rõhk tuleb reguleerida 

selliseks, et naelapead on pinnaga 

tasa või maksimaalselt 1 mm võrra 

süvistatud. Kui nael tungib liiga 

sügavale või ei tungi piisavalt sügavale, 

võib materjal kahjustuda või seda ei 

kinnitata piisavalt tugevasti.

Kinnitamiseks kasutatakse tavaliselt 

peatükis 3.3 (tuulekoormuse tabelis) 

esitatud kinnitusvahendeid.

Esimese rea paigaldamine

Märkida alustarindile alustusprofiili 

alaservast 170 mm kõrgusele joon 

ja kontrollida, et see joon on loodis. 

See märgib esimese paigaldatava 

HardiePlank®-paneeli ülaserva 

paigalduskõrgust ja tagab tilgaserva 

10 mm üleulatuse alustusprofiili 

alaservast.
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Teise ja järgmiste ridade 

paigaldamine

HardiePlank®-fassaadikatte teine rida 

paigaldatakse esimese rea suhtes 

30 mm ülekattega. Ühtlase fassaadi-

pildi saavutamiseks on oluline tagada 

selline ülekate paigalduse vältel kogu 

pinna ulatuses.

150 mm peale reguleeritud paigaldus-

tööriist GeckoGauge võimaldab 

fassaadikatte kiiret ja täpset paigalda-

mist. Alternatiivselt võib tuulutusliis-

tule tõmmata ülemise laua ülaservast 

150 mm kõrgemal paikneva joone. See 

märgib HardiePlank®-fassaadikatte 

järgmise rea ülaserva kõrgust. Vähe-

malt iga neljanda või viienda rea järel 

tuleb vesiloodiga kontrollida paneeli 

ülaserva horisontaalset täpsust.

Allpool olev pilt näitab käsitsi 

paigaldust.

Jätkukohad

Saagida HardiePlank® tuulutusliistu 

keskjoone kohast sirge ja puhta 

lõikega läbi ning hajutada jätkukohad, 

tehes vähemalt kahe või enama 

järjestikuse paneelirea põkkliited 

erinevatele tuulutusliistudele.

Lühim HardiePlank® laudis peab 

ulatuma vähemalt üle kahe alus-

konstruktsiooni rea.

Paneeliotsad tuleb kokku lükata 

mõõduka jõuga, ilma liigse surveta. 

Liitekoha taha tuleb alati paigaldada 

EPDM-lint. EPDM-lindi alumine serv 

peab ulatuma all paikneva paneeli 

peale, kuid ei tohi lindi peale paigal-

datava paneeli alt välja paista.

Vältida tuleb üksteise kohal reas paiknevaid 
jätkukohti.
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James Hardie soovitab toote ja hoone 

tolerantside tasandamiseks kasutada 

kõigis nurkades ja servades, nt hoone 

piirdetarindites ning ukse- ja akna-

raamide juures 2–4 mm laiust vuuki. 

See soodustab ka vihmavee äravoola-

mist vertikaalsetest vuukidest.

HardiePlank®-fassaadikatte viimase 

rea kinnitamine

Enamikul juhtudel ei lõppe paneelide 

viimane rida täpselt vajalikul kõrgu-

sel ja HardiePlank®-paneelid tuleb 

õigesse laiusesse lõigata. 

Mõõta ülemise piirneva pinna ja 

viimase paneelirea ülaserva vahe-

kaugus ja lisada 20 mm. See tagab 

alaservas õige 30 mm ülekatte ja 

ülaservas 10 mm tuulutuspilu.

Hoonel peavad nii konstruktsioonis 

kui ka voodris olema deformatsiooni-

vuugid. Soojuspaisumisest põhjus-

tatud pingete tasakaalustamiseks 

soovitame fassaadi iga 12 m järel 

teha nii horisontaal- kui ka vertikaal-

suunalised deformatsioonivuugid.

Seinaläbiviigud

Torude või veekraanide jaoks läbivii-

kude tegemisel tuleb kasutada kõva-

sulamteraga augusaagi. Ava peab 

olema toru läbimõõdust umbes 6 mm 

võrra suurem. Pärast toru paigalda-

mist tuleb allesjäänud pilu sulgeda 

püsivalt elastse tihendusmassiga 

(mitte silikooniga). Ava liiga suure 

läbimõõdu korral tuleb allesjäänud 

ava esmalt sulgeda näiteks polüure-

taanist tihenduslindiga. Seejärel täita 

allesjäänud süvend püsivalt elastse 

tihendusmassiga.

Koormustaluvus

HardiePlank®-fassaadikate ja deko-

ratiivliistud HardieTrim™ NT3™ ei ole 

ette nähtud nihke- ega kande-

koormuste vastuvõtmiseks. Kui 

fassaadikatted ja dekoratiivliistud 

peavad kandma lisakoormusi, tuleb 

nende kinnitused teha aluspinda, st 

kandetarinditesse.
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Alternatiivsed paigalduslahendused

Vertikaalne, kaaslaudise tüüpi 

paigaldus

HardiePlank®-fassaadikatte saab 

paigaldada ka vertikaalselt. Verti-

kaalse paigaldamise lihtsustamiseks 

tuleb horisontaalsed distantsliistud 

kinnitada vertikaalsele tuulutus-

liistule. Seejärel paigaldatakse 

HardiePlank®-paneelid 120 mm 

vahedega, nii et 2. kihi 

paneelid paiknevad vasakul ja paremal 

30 mm ülekattega. 

HardiePlank®-fassaadikatte paigal-

damisel vertikaalse kaaslaudisena 

võib kasutada sobiva pikkusega roos-

tevabast terasest naelu või kruvisid 

(kinnitussügavus puidus vähemalt 

22 mm). Esimese kihi korral võib 

kasutada näiteks rihvelnaelu ja 

kinnitada HardiePlank®-fassaadikate, 

lüües naelad distantsliistu ülaservast 

15 mm kaugusele.

Pealmise kihi kinnitamiseks võib ka-

sutada roostevabast terasest naelu ja 

kruvisid. Kinnitada see kiht distants-

liistu ülaservast 35 mm kaugusele, 

siis ei satu kinnitusvahendid omavahel 

kokku. Pealmise kihi paneelid tuleb 

kinnitada välisservast 15 mm kau-

gusele, nii jäävad kinnitusvahendid 

täpselt ülekatte keskele.

Paigaldamine kaaslaudise põhimõttel.
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4.6 Avatud vuukidega paigaldus

Fassaadikatte paigaldamisel on või-

malik ka avatud vuukidega teostus-

variant. Kinnitamiseks kasutada 

HardiePanel™-kruvisid, tuulutusliist 

tuleb tingimata katta EPDM-lindiga 

(tuulutusliistust 10 mm võrra laiem). 

Tuulutusliistud peavad olema vähe-

malt 40 mm paksused.

A

B Bm
ax
. 8
 m
m

C

Puidust aluskonstruktsioon

Kaugus A Kaugus B Kaugus C

HardiePanel™-kruvi pea 
läbimõõt 12 mm

30 mm max. 90 mm max. 600 mm

Horisontaalselt avatud vuukide korral peab tuulutusliistu laius olema vähemalt 100 mm.
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05 Katuse räästa / 
     katuse räästakastide 
     katmine
HardiePlank®-fassaadikatteid võib 

kasutada ka katuse räästa ja katuse 

räästakastide katmiseks. Selleks 

tuleb paneelid kinnitada puitalus-

tarindi külge HardiePanel™-kruvide 

abil maksimaalse sammuga 420 mm 

ja värvi poolest sobiva kruvipeaga. 

HardiePlank®-fassaadipaneelid tuleb 

puitkonstruktsiioni külge kinnitada 

vähemalt 2 kruviga ristumispunkti 

kohta. Paneelid võib seejuures 

paigaldada nii kaaslaudisena kui ka 

avatud vuukidega.
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06 Tehnilised andmed / 
     sõlmed
6.1 Horisontaalne paigaldus

1

3

4

6

7

1 Massiivsein

2 Horisontaalselt paigaldatud aluskonstruktsioon

3 Vertikaalselt paigaldatud tuulutusliist ristlõikega vähemalt 40x60 mm 

4 EPDM-lint

5 Soojustusmaterjal

6 Hajutatult paiknevad vuugid, HardiePlank®-paneeli minimaalne pikkus 
on kaks konstruktsiooni vahet, st kinnitusega kolmandal tuulutusliistul

7 Vastavalt ehituseeskirjadele, kuid vähemalt 150 mm

2

5

600 mm

6
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6.2 Paigaldustööriist Gecko Gauge

Tähelepanu:
Kaks alumist paneeli tuleb 
täpselt paika rihtida. 
Kõik ülejäänud paneelid saab 
paigaldada Gecko Gauge abil. 
Täpsem teave on esitatud 
komplekti kuuluvas kasutus-
juhendis.

1. Kohaleasetamine 2. Fikseerimine

3. Järgmise HardiePlank®-paneeli kohaleasetamine 

4. Naelte või kruvidega kinnitamine (ilma ettepuurimiseta)

Seejärel vabastada Gecko Gauge ja korrata 
samme 1–4, kuni kogu fassaad on valmis.

6
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6.3 Karniis-viilulaud

1

10

5

1 Tuulutusprofiil

2 Tuulutusvahe

3 Karniis-viilulaud

4 Kinnitusvahendid vastavalt peatükk 3.3

5 HardiePlank®-fassaadikate

6 EPDM-lint

7 Horisontaalselt paigaldatud aluskonstruktsioon

8 Vertikaalselt paigaldatud tuulutusliist ristlõikega vähemalt 40x60 mm

9 Soojustus

10 Kandev aluspind

9

8

7

6

4

2

3

vähemalt. 10 mm

10 mm

6
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6.4 Soklisõlm

1 EPDM-lint

2 Müürikividest sein

3 Kinnitusvahendid vastavalt peatükk 3.3

4 HardiePlank®-fassaadikate

5 Horisontaalselt paigaldatud aluskonstruktsioon

6 Vertikaalselt paigaldatud tuulutusliist ristlõikega vähemalt 40x60 mm

7 Sokli tuulutusprofiil

8 Tuulutusvahe

9 10 mm üleulatus

10 Vähemalt 150 mm

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

6

29TEHNILISED ANDMED / SÕLMED 



6.5 Sisenurk dekoratiivliistuga HardieTrim™ NT3™

1 Müüritis

2 Aluskonstruktsiooni vaheline soojustus

3 Vertikaalselt paigaldatud tuulutusliist ristlõikega vähemalt 40x60 mm

4 EPDM-lint

5 Dekoratiivliist HardieTrim™ NT3™

6 HardiePlank®-fassaadikate

7 Kinnitusvahendid vastavalt peatükk 4.3

8 Kinnitusvahendid vastavalt peatükk 3.3

12345 678

6
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1 Kandev aluspind

2 Aluskonstruktsiooni vaheline soojustus

3 Vertikaalselt paigaldatud tuulutusliist ristlõikega vähemalt 40x60 mm

4 EPDM-lint

5 Kinnitusvahendid vastavalt peatükk 3.3

6 HardiePlank®-fassaadikate

7 Dekoratiivliistud HardieTrim™ NT3™

6.6 Välisnurk dekoratiivliistuga HardieTrim™ NT3™

6

5

4

3

2

1

7

6
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6.7 Sisenurk dekoratiivliistuga HardiePlank™ MetalTrim™

1 Müüritis

2 Aluskonstruktsiooni vaheline soojustus

3 Vertikaalselt paigaldatud tuulutusliist ristlõikega vähemalt 40x60 mm

4 EPDM-lint

5 HardiePlank®-fassaadikate

6 Sisenurgaprofiil HardiePlank™ MetalTrim™

7 Kinnitusvahendid vastavalt peatükk 3.3

12346 57

6
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1 Müüritis

2 Aluskonstruktsiooni vaheline soojustus

3 Vertikaalselt paigaldatud tuulutusliist ristlõikega vähemalt 40x60 mm

4 EPDM-lint

5 HardiePlank®-fassaadikate

6 Kinnitusvahendid vastavalt peatükk 3.3

7 Välisnurgaprofiil HardiePlank™ MetalTrim™

6.8 Välisnurk dekoratiivliistuga HardiePlank™ MetalTrim™

6

5

4

3

2

1

6

7

6
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6.9 Viil

Märkus:
Viilu piirkonnas paigaldatakse tuulutusliistude (samm < 600 mm) vahele 
HardiePlank®-paneelide kaldotste kinnitamiseks kaks lühikest lisaliistu.6
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1 HardiePlank®-fassaadikate

2 Kinnitusvahendid vastavalt peatükk 3.3

3 Vertikaalselt paigaldatud tuulutusliist ristlõikega vähemalt 40x60 mm

4 Deformatsioonivuuk

5 EPDM-lint

6 Aluskonstruktsiooni vahel paiknev soojustus; 
konstruktsioon tuleb paisuvuugi juures katkestada

6.10 Deformatsioonivuuk

HardiePlank®-fassaadikattesse soovitame iga 12 meetri järel 
teha deformatsioonivuuk.

1 2 3 4 65

6

35TEHNILISED ANDMED / SÕLMED 



6.11 Akna ülaserva ühendus

1 Müüritis

2 Soojustus

3 Horisontaalselt paigaldatud aluskonstruktsioon

4 EPDM-lint

5 HardiePlank®-fassaadikate

6 Sokli tuulutusprofiil

7 Vertikaalselt paigaldatud tuulutusliist ristlõikega vähemalt 40x60 mm

8 HardiePlank®-fassaadikate

1

3

4

8

5

2

7

6

10 mm

6
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6.12 Aknalaua ühendus

1 Aknalaud

2 Tuulutuspilu (min. 10 mm)

3 Kinnitusvahendid vastavalt peatükk 3.3

4 HardiePlank®-fassaadikate

5 EPDM-lint

6 Horisontaalselt paigaldatud aluskonstruktsioon

7 Vertikaalselt paigaldatud tuulutusliist ristlõikega vähemalt 40x60 mm

1

3

4

5

2

7

6

vähemalt 10 mm

10 mm

6
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6.13 Aknapale sõlm

1 Sobiv vetthülgav vuugilint (isepaisuv tihend)

2 Müüritis

3 HardiePlank®-fassaadikate

4 Aluskonstruktsiooni vaheline soojustus

5 Vertikaalselt paigaldatud tuulutusliist ristlõikega vähemalt 40x60 mm

6 EPDM-lint

7 Horisontaalselt paigaldatud aluskonstruktsioonristlõikega vähemalt 
40x60 mm

8 Fassaadikate HardiePlank® või HardiePanel® – tagakülg värvida enne 
paigaldust

6

5

4

3

2

1

7

8

6
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1 Sobiv vetthülgav vuugilint (isepaisuv tihend)

2 Müüritis

3 Fassaadikate HardiePlank® või HardiePanel® – tagakülg värvida enne 
paigaldust

4 Aluskonstruktsiooni vaheline soojustus

5 Vertikaalselt paigaldatud tuulutusliist ristlõikega vähemalt 40x60 mm

6 EPDM-lint

7 HardiePlank®-fassaadikate

8 Välisnurgaprofiil HardiePlank™ MetalTrim™

6

5

4

3

2

1

7

8

6
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1 EPDM-lint

2 Jäik või pooljäik soojustus

3 Vähemalt 20 mm tuulutusvahe

4 Horisontaalselt paigaldatud aluskonstruktsioonristlõikega vähemalt 
40x60 mm

5 Vertikaalne HardiePlank®-fassaadikate, ülekate 30 mm

6.14 Vertikaalne paigaldus kaaslaudise põhimõttel

2 3 4 5 1

6
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6.15 Horisontaalne paigaldus avatud dekoratiivvuukidega

1 Kandev aluspind

2 Horisontaalselt paigaldatud aluskonstruktsioon

3 Vertikaalselt paigaldatud tuulutusliist vähemalt 40×60 mm (jätkukohas 
kasutada laiemat liistu)

4 EPDM-lint

5 Soojustus

6 UV-kindel, auru läbilaskev tuuletõke

7 Maks. 8 mm dekoratiivvuuk, vähemalt 1 mm dekoratiivvuuk

8 Hajutatult paiknevad vuugid, HardiePlank®-paneelide miinimumpikkus 
on kaks tuulutusliistu vahet

9 Vastavalt ehituseeskirjadele, kuid vähemalt 150 mm

1

3

4

6

7

2

5

Max.600 mm

6

9

6
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6.15.1 Karniis-viilulaud

1 Tuulutusprofiil

2 Tuulutuspilu

3 Karniis-viilulaud

4 10 mm tuulutusvuuk

5 HardiePlank®-fassaadikate

6 EPDM-lint

7 Kinnitusvahendid vastavalt ptk 4

8 Horisontaalselt paigaldatud aluskonstruktsioon

9 Vertikaalselt paigaldatud tuulutusliist ristlõikega vähemalt 40×60 mm

10 Soojustus

11 Kandev aluspind

12 UV- kindel, auru läbilaskev tuuletõke

1

11

5

10
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4

12

vähemalt 10 mm
10 mm
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6.15.2 Soklisõlm

1 EPDM-lint

2 Kandev aluspind

3 Vertikaalselt paigaldatud tuulutusliist ristlõikega vähemalt 40×60 mm

4 HardiePlank®-fassaadikate

5 Kinnitusvahendid vastavalt ptk 4

6 Horisontaalselt paigaldatud aluskonstruktsioon

7 UV- kindel, auru läbilaskev tuuletõke

8 Sokli tuulutusprofiil

9 10 mm üleulatus

10 Tuulutuspilu

11 Vähemalt 150 mm

10

9

8

6

5
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6.16 Profiilide mõõtmed ja tööriistad

Tootekood

Dekoratiivliistud HardieTrim™ NT3™

Mõõdud: 
90 × 3 655 × 25 mm

Lumivalge (Arctic White) 5671402

Cashmere (Sail Cloth) 5691402

Must (Midnight Black) 5951402

Mõõdud: 
140 × 3 655 × 25 mm

Lumivalge (Arctic White) 5671422

Cashmere (Sail Cloth) 5691422

Must (Midnight Black) 5951422

Sokli tuulutusprofiil

Pikkus: 3 m. Alustusprofiili ja tuulutus-
profiili kombinatsioon.
Saadaval kolme erineva sügavusega 
vastavalt enim kasutatavatele karkassi 
mõõtmetele:

25 mm 6053010

38 mm 5300183

50 mm 5300184

Tuulutusprofiil

Pikkus: 3 m. Saadaval kolme erineva 
sügavusega vastavalt enim kasutatava-
tele karkassi mõõtmetele:

25 mm 6053011

38 mm 5300186

50 mm 5300187

HardieTrim™-metallprofiilid HardiePlank®-fassaadikatete jaoks

Sisenurgad saadaval 
21 värvi-
toonis

Välisnurgad saadaval 
21 värvi-
toonis

2520

2
0

2
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Tootekood

EPDM-tihenduslint

Paksus: 0,7 mm.
UV-kindel lint James Hardie® fassaadi-
katte liitekohtade tihendamiseks.
Laiused:

60 5300153

80 5300154

100 5300151

120 5300152

Saeketas HardieBlade™

Saeketas on konstrueeritud nii, et saagi-
misel tekiks minimaalselt tolmu. Tänu 
teemantterale on see pika kasutus-
kestvusega ja tagab püsivalt täpsed 
lõiked. HardieBlade™-saekettad sobivad 
enamikule elektrilistele juhtmega või 
akutoitel ketassaagidele.

Ø 160 5300163

Ø 190 5300164

Ø 254 5300165

Ø 305 5300166

Lõiketööriist HardieGuillotine™

See spetsiaalselt konstrueeritud käsi-
tööriist lõikab HardiePlank®-paneele 
kiiresti ja täpselt ning tagab purunemis-
kindla, pragudeta ja tolmuvaba lõika-
mise.

5300157

Paigaldustööriist Gecko Gauge

Paigaldustööriist HardiePlank®-
fassaadikattele, mis lihtsustab panee-
lide kohaleasetamist ja paigaldajal on 
tänu sellele võimalik töötada üksinda.

5000015

Täpsemat teavet kõigi toodete kohta leiate James Hardie® kehtivast Euroopa hinnakirjast.

6

45TEHNILISED ANDMED / SÕLMED 



07 Värvused ja 
     pealispinna variandid
HardiePlank®-fassaadikatted on 

saadaval 21 värvitoonis ja paistavad 

silma eriti pikaajalise vastupidavuse 

poolest. Tavapäraste fassaadikatetega 

võrreldes on nende suureks eeliseks 

ka paigaldamise lihtsus ja kujundus-

võimaluste rohkus.

HardiePlank®-fassaadikatetel on 

loodusliku puiduga võrreldav kaunis 

välimus, kuid samal ajal on neil 

ka kiudtsementtoodete erakordne 

vastupidavus.

HardiePlank®-fassaadikatted on saadaval 

kas puidutekstuuriga või sileda pinnaga.

Puidustruktuur Sile

21 tooni ja 5 värviteemat

Hallid toonid

Antratsiithall
Anthracite Grey 

Metallhall
Iron Grey

Must
Midnight Black

Kiltkivihall
Grey Slate

Pärlhall
Pearl Grey

Neutraalsed toonid

Ränihall
Cobble Stone

Espresso
Rich Espresso

Monterey Taupe
Monterey Taupe

Cashmere
Sail Cloth

Soojad toonid

Kastanpruun 
Chestnut Brown

Pähkelpruun
Timber Bark

Khakipruun
Khaki Brown

Rootsi punane
Traditional Red

Külmad toonid

Terashall
Boothbay Blue

Uduhall
Light Mist

Lumivalge
Arctic White

Õhtusinine
Evening Blue

Värsked toonid

Salveiroheline
Mountain Sage

Samblaroheline
Heathered Moss

Õrnroheline
Soft Green

Kreemvalge
Woodland Cream
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08 Välisilmed

Horisontaalne paigaldus avatud vuugiga

Kinnitamine toimub naeltega või pinna-
kattega kaetud peadega kruvidega

Võimalik paigaldada ka osale pinnale, nt 
krohvitud pindadega kombineeritult.

Iga maja on osa teda ümbritsevast 

tervikust, olgu linnas või maal. See-

tõttu projekteeritakse James Hardie® 

tooted nii, et need sulanduvad loomu-

likult keskkonda. Me aitame ehitada 

maju, mis on ümbrusega täielikus 

kooskõlas.

James Hardie® fassaadikatted sobi-

vad ideaalselt ka muudele pinda-

dele ja annavad moodsale kodule 

ainulaadse välimuse. Kasutage meie 

kujundusvõimaluste paindlikkust ja 

andke oma majale maksimaalselt 

efektne välisilme.

Kaaslaudis

Fassaadikatteid HardiePlank® ja HardiePanel® saab ideaalselt kombineerida moodsa 
fassaadi kujundamiseks.
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