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Üldosa
Ülevaade
HardieWindbreaker ™-i katteplaat on järgmise põlvkonna ilmastikukaitse õhutõke James Hardielt.
See on 9mm kiudtsementplaat, mida kasutatakse tuulutatavate fassaadide konstruktsiooni kaitsekihina .
HardieWindbreakeri plaati võib kasutada nii uusehitustel kui ka renoveeritavatel hoonetel. Seda saab
paigaldada teras- või puitsõrestikule ja selle kasutamisel pole vaja paigaldada eraldi veetõkkekangast. Plaadil on
veetõkestus, mis on kantud välisküljele ja servadele ning mis tõrjub niiskust ja aitab takistada niiskuse sissetungi.

NIISKUSKINDEL
Integreeritud
vett tõrjuv tõke,
veetõkkekangast
ei ole tarvis

TULEKINDEL
Mittepõlev
A2 tulekindlus,
tule kaitse kuni
60 minutit

TUULEKINDEL
Vastupidav
suurele
tuulekoormusele
5800 Pa UFL*

Miks kasutada HardieWindbreakeri plaate?
Oma suurepärase tulekindluse, veekindluse ja hingavusega aitab HardieWindbreakeri vooderdus võidelda
uusehitistel loodusjõududega.

Kiirem ehitus: varane kinnikatmine hoiab ära

Tugevam hoone: valmistatud tehnoloogilisest

viivitused ilma tõttu, kaotab vajaduse tegevuse

kiudtsemendist, mis suurendab hoonele jäikust.

ümberkavandamiseks ja vähendab seadmete plaaniväliseid rendikulusid. Need plaadid ei väändu ega

Eriti tugeva tuulega piirkondade jaoks:

tõmbu kokku ebasoodsate kliimatingimuste tõttu

plaadid aitavad tasakaalustada õhurõhku

ja neil on 12-kuuline garantii, kui nad jäävadki

välisseina õõnsustes, võimaldades hoonel

ehituse käigus katmata.

vastu pidada eriti tugeva tuulega piirkondades.

Lihtsam ehitus: täislahendus, mis on tänu

Garanteeritud ja katsetatud meelerahu heaks:

kiirkinnitusmeetoditele kergekaaluline, hõlpsasti

kiudtsemendist materjal, mis ei purune, paindu,

lõigatav ja paigaldatav.

paisu ega mädane. Plaadil on täielik
James Hardie 15-aastane garantii.

Palju ilmastikukindlam hoone: annab suurepärase ilmastikukindluse, sest paadi vett tõrjuv
kate peatab vee sissepääsu; plaadi hingavus
võimaldab niiskusaurudel välja pääseda.

* purunemise piirkoormus
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Tooted
HardieWindbreaker™ plaat
Kirjeldus

Mõõdud

Tumehalli värvi kiudtsemendist tuuletõkkeplaat, mis on esiküljelt
ja servadelt kaetud
niiskustõkkega.
Kaal: 13.1 kg/m2

Paksus: 9 mm

Artikkel nr

Pikkus

Laius

2400mm

1200mm

5000021

2700mm

1200mm

5000022

3000mm

1200mm

5000023

HardieBlade™
HardieBlade® saeketas
Kavandatud spetsiaalselt James Hardie® plaatide jaoks.
Soovitatav kasutada kiudtsemendi lõikamiseks, teemantteravikega
servad vähendavad tolmu teket ja väldivad ketta kiiret kulumist.
Saadaval Ø160, Ø190, Ø254, Ø305mm saeketta läbimõõduga.

Läbimõõt

Mõõdud

Artikkel nr

Ø160mm

20/16mm*

5300163

Tööriistad & tarvikud

Ø190mm

30/20mm*

5300164

Kruvid

Ø254mm

30mm

5300165

Ø305mm

30mm

5300166

HardieWindbreaker kruvid õhema terase jaoks
paksusega > 0.7mm > 2mm
Mõeldud kiudtsementplaatide paigaldamiseks terassõrestikule.
Keere ja pead on kavandatud kindlaks kinnituseks.
HardieWindbreaker™ plaadisüsteemi vormistav osa.
™

* vähendusseib kaasas

Metallprofiilid
Pakend

Karp 250tk

Värvus

Kullavärvi

Mõõdud

40mm x 3.9mm

Artikkel nr

79121

Z-profiil, galvaanitud teras 3000mm
Z-profiili võib kasutada korruste eraldussüsteemides.

HardieWindbreaker™ kruvid puidu või terase jaoks
Mõeldud kiudtsementplaatide paigaldamiseks puit- või terassõrestikule.
Keere ja pead on kavandatud kindlaks kinnituseks.
HardieWindbreaker ™ süsteemi vormistav osa.
Pakend

Karp 500tk

Värvus

Kullavärvi

Pakend

Pakis 5tk

Värvus

Galvaanitud teras

Mõõdud

(15 x 15 x 15mm) x 3m pikk

Artikkel nr

5300493

h-profiil, galvaanitud teras 3000mm horisontaalsete vuukide jaoks
h-profiili võib kasutada toestamata horisontaalsete plaadi liitekohtade
korral suurema stabiilsuse saamiseks.

Mõõdud

35mm x 3.9mm

50mm x 3.9mm

Pakend

Pakis 5tk

Artikkel nr

79120

79122

Värvus

Galvaanitud teras

Mõõdud

(55 x 15 x 15mm) x 3m length

Artikkel nr

5300491

HardieTape™
HardieTape™ tihendusteip
Plaatide liitekohtade tihendamiseks õhupidava liite saamiseks.

H-profiil, galvaanitud teras 3000mm vertikaalsete vuukide jaoks
H-profiili võib kasutada toestamata plaadi vertikaalsetes liitekohtades
suurema stabiilsuse saamiseks.

Värvus

Läbipaistev

Mõõdud

50mm x 25m

Pakend

Pakis 5tk

Artikkel nr

6060004

Värvus

Galvaanitud teras

Mõõdud

(55 x 15 x 35mm) x 3m pikk

Artikkel nr

5300492

* Jälgige, et teip kantaks peale siledalt, õhumullideta, selleks võib kasutada sobivat
kaabitsat või rulli.
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Ladustamine

Käsitsemine

Enne paigaldamist ladustada lapiti ja hoida kuivas. Ladustamisel võib panna üksteise peale maksimaalselt

Plaate tuleb alati kanda kahekesi ja hoida serviti. Neid ei tohi kunagi kanda lapiti, sest siis võivad plaadid

neli alust. Väljas ladustatavad tooted tuleb katta veekindla kattega lisaks toote enda ümbrisele. Veekindel

painduda.

kate ei tohi katta aluse puitmaterjali, et oleks tagatud küllaldane tuuldumine. James Hardie ei vastuta
kahjustuste eest, mille põhjuseks on toote ebaõige ladustamine või käsitsemine.

✔

✔
Ladustada lapiti

Maksimaalselt neli alust ülestikku

✔
Veekindel kate ja toote ümbris

✖
Mitte jätta katmata

✔
Plaatide kandmine serviti hoides

✖
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Lõikamine

Ettevalmistus

Ohutus

Tarind

Nagu kõigi teiste ehitusmaterjalide korral, tuleb ka siin arvesse võtta ohutusnõudeid. Lõikamisel ja puurimisel

Seinatarind, mille külge HardieWindbreaker™ plaat kinnitatakse, peab olema ise piisavalt tugev ja jäik, et

tekib tolm ja selle vastu tuleb rakendada ettevaatusabinõusid. Kiudtsementplaatide tolmu kirjeldatakse kui

vastata kohalike ehituseeskirjade nõuetele projekteeritud omakaalu ning muutuvate koormuste korral. Tarind

mineraaltolmu ja kasutada võib EL-i heakskiiduga respiraatoreid koos järgmiste lõikamisvõtetega, et veelgi

võib olla tehtud puidust või metallist. James Hardie ei vastuta projekti ega aluskonstruktsiooni tugevuse eest,

vähendada tolmu teket.

kahtluse korral konsulteerige mõne ehitusinseneriga. Vooderdusmaterjali tugikandurid ja muud koormused
peavad olema kinnitatud läbi plaadi puit- või metallkonstruktsiooni külge.

Lõikamisjuhised

Vastuvõetav
lõikamismeetod

Lihvimine / sisselõiked /
puurimine / töötlemine

väljas:

Tolmu vähendav ketassaag koos

Kui on vajalik lihvimine, sisse-

1. Seadke lõikamiskoht nii, et

Lõikamine peab alati toimuma

Tuulekoormus
HardieBlade™ saekettaga (ainult

lõigete tegemine, puurimine või

tuul puhuks tolmu kasutajast

väikeste või keskmiste lõigeteks).

muu mehaaniline töötlemine,

ja teistest vahetus läheduses

Minimaalne lõikamismeetod (ainult

tuleb alati kanda tolmurespiraatorit

olijatest eemale.

väikesed või keskmised lõiked).

kohalike nõuete järgi (nt EN 149,

Karastatud hammastega käsisaag

FFP2/3) ja hoiatada teisi

Ära kasuta saagi siseruumides

läheduses olijaid.

2. Kasutage üht järgnevatest
meetoditest olenevalt lõigete

Ära kasuta sellist ketassae

hulga järgi.

ketast, millel ei ole HardieBlade'i

Tähtis märkus

saeketta tootemärki.

Maksimaalseks kaitseks (vähima

Eelistatud
lõikamismeetod

tekitamiseks) soovitab

sisselõigeteta servaga teemant-

soovitab James Hardie alati

ketast, sest need tekitavad liiga
palju tolmu.

kasutada võimaluse korral

ketta ja HEPA vaakumvälja-

Tolmu ja jääkide koristamisel

Tolmu mõju vähendamiseks võib

tõmbega.

ärge kunagi pühkige kuivalt,

võib kasutada HSE heakskiiduga

sest see võib ränitolmu osakesi

respiraatoreid koos ülaltoodud lõikamis-

üles kasutaja vahetusse

võtetega. Kui on ikka veel mingi

lähedusse lennutada. Niisutage

probleem seoses tolmusisaldusega

prahti peene veeuduga, et

või te ei saa ülaltoodud lõikamisvõtteid

takistada pühkimisel tolmu

kasutada, võite alati nõu pidada töö-

lendumist või kasutage HEPA
tolmuimejat.

keskkonna spetsialistiga või võtta

on varustatud HardieBlade™ sae-

Puit
44mm x 92mm

Sõrestikupostide Kinnitite tüüp ja mõõdud
vahekaugus (mm)
Kuni 600

(min. mõõdud)

koguse sissehingatava tolmu
Ära kasuta lõikamiseks käia ega

Tolmu vähendav ketassaag, mis

Konstruktsioon

Kinnituste
vahekaugus
vertikaal (mm)

Suurim
tuulekoormus
(kPa)

IM360 Paslode
Ringshank nael
(5mm x 51mm)

200

1.6

IM45 Paslode nael
(6mm x 35mm)

200

1.6

Ring/Rille nael kinnitus
(7mm x 36mm)

200

1.93

HardieBacker™ plaadikruvi (6mm x 32mm)

200

1.86

Klamberkinnitused
(38mm)

200

1.4

Peitpeakruvikinnitus
(6mm x 32mm)

200

1.9

Terasest pneumopüstoli
naeltega kinnitus
(6mm x 38mm)

200

1.46

'eelistatud' tasemel lõikamismeetodit.

Metall C profiil
1.2mm x 100mm x
50mm
(min mõõdud)

Kuni 600

ühendust James Hardie-ga.
Märkus. Katsetatud ja hinnatud EAD 090062-00-0404 järgi, mis asendab ETAG 034 (2)

Järgige alati
tööriista tootja

Lisateabe saamiseks vaadake meie

ohutussoovitusi.

materjali ohutuskaarti, mis on
kättesaadav veebilehel:
www.jameshardie.co.uk
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Paigaldus
Horisontaalse toetamata plaadi servade kinnitus
Plaat kinnitatakse aluskonstruktsiooni profiili külge kas HardieWindbreakeri kruvide, naelte või klambritega
(sõltuvalt sellest, kas alusraamistik on puidust või terasest). Kinnituspunktide suurim vahe 200mm.
• Profiilide suurim vahekaugus = 600mm
• Kinnituspunktide suurim vahe = 200mm

600mm

• Vähim kinnituskaugus plaadi servast = 12mm
• Vähim kinnituskaugus plaadi nurgast (detail A)
• Horisontaalne nurgast = 50mm
• Vertikaalne nurgast = 75mm
Valikulised kinnitused

Metallprofiilid on valikulised kinnitused. Vajaduse korral võib Z-profiili kasutada lisatoe andmiseks korruste
eralduskõrgusel. Lisatoe andmiseks toetamata horisontaalse plaadi servadele võib kasutada h-profiili. Lisatoe
andmiseks toetamata vertikaalse plaadi servadele võib kasutada H-profiili.

Metallprofiilid ei ole tulepüsivuse jaoks vajalikud.

200mm

200mm

Detail A
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Vertikaalse toetamata plaadi servade kinnitus

Plaadi liitekohtade tihendamine
HardieWindbreaker™ plaadid paigaldatakse põkkliitega ja neid võib paigaldada vertikaalselt või horisontaalselt.
Kõik plaatide liitekohad tihendatakse HardieTape™ tihendusteibiga. Teip kinnitatakse kõigepealt horisontaalsetele
liitekohtadele ja seejärel kleebitakse üle vertikaalsete liitekohtade. Kõik liitekohad tuleb tihendada, et saavutada
12-kuulist katmata oleku aega. HardieWindbreakeri teip on läbipaistev ja seega võib seda kasutada avatud liitekohtadega vooderdamisel nähtavale jäämise probleemita.

600mm
Selleks et tagada teibi kindel pealekandmine plaadi pinnale ilma mullideta, võib kasutada mõnda sobivat
kaabitsat või rullikut Jälgige alati, et teibi keskjoon oleks kohakuti plaatide liitekoha keskjoonega.

Märkus. Tihendusteip on vajalik ainult plaatide liitekohtade jaoks, aga mitte kinnitusvahendite peade katmiseks.

Vertikaalsete plaatide paigaldus

200mm
200mm

Horisontaalsete plaatide paigaldus
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Fassaad

Tulekindlus

James Hardiel on valik kiudtsemendist voodrilahendusi fassaadide jaoks, sealhulgas HardiePlank® -i voodrilauad

Konstruktsiooni ülevaade

ja HardiePanel ®-i vooderdus. Tervikliku süsteemse lahendusega James Hardielt tagate kauakestva voodrilahenduse,
mis annab meelerahu ja vajab vaid minimaalset hooldust.

Tuleohutuse klassifikatsioon

Süsteemi spetsifikatsioon

Lisateabe saamiseks minge palun veebilehele www.jameshardie.eu
Metallkonstruktsioon, 60min tulepüsivus (EI 60) mõlemast suunast
2 x 12.5mm
Standardsed kipsplaadid
Konstruktsioon
100mm x 1.2
600mm vahekaugus
(min paksus 0.6)
90mm x 30 kg/m 3 mineraalvill
(miinimum)
HardieWindbreaker™ plaat 9mm

Puitkonstruktsioon, 60 min tulepüsivus (REI 60) mõlemast suunast
2 x 12.5mm
Standardsed kipsplaadid
Konstruktsioon
38 x 140mm puitkonstruktsioon
600mm vahekaugus
195mm x 30 kg/m3 mineraalvill
(miinimum)

HardieWindbreaker™ plaat 9 mm

Tuletundlikkus
HardieWindbreaker™ tuuletõkkeplaat on A2, s1-d0 tuletundlikkusega ja vastab UK ehituseeskirjadele
välisseina konstruktsiooni kohta.
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Tervis & ohutus

Garantii

Vältige tolmu sissehingamist

HardieWindbreaker™ plaat ja lisatarvikud on kaetud 15-aastase tootegarantiiga.
Üksikasju meie garantii ning tähtaegade ja tingimuste kohta vaadake palun veebilehelt www.jameshardie.eu

James Hardie tooted sisaldavad kristalset räni. Seda mineraali leidub igal pool maailmas (sageli liiva kujul) ja
seega kasutatakse seda üldiselt paljudes ehitustoodetes (nagu tellised, betoon, klaasvill ja abrasiivmaterjalid).
See mineraal iseenesest on inertne, aga teatud ehitusvõtted, nagu puurimine, kiirlõikamine ja lihvimine, võivad
eraldada peenosakestega tolmu, mis võib olla tervisele ohtlik.

Peenosakestega ränitolmu ülemäärane või pikaajaline sissehingamine võib tekitada kopsuhaiguse, mida
kutsutakse silikoosiks. On olemas ka mõned tõendid, et see võib pikemaajalisel sissehingamisel suurendada
kopsuvähi tekkeriski. Suitsetamine võib samuti seda riski suurendada. Nagu suitsetamine, sõltub ka
peenosakestega ränitolmust tulenev risk ajast ja kontsentratsioonist.

Kontroll
Selleks, et pärssida või vähendada peenosakestega ränitolmu sissehingamist, tuleb rakendada järgmisi
meetmeid nende töötajate kaitseks, kes töötavad ränitolmu sisaldavate toodetega:
Tegutsege töötlemise ajal väljas või hästi ventileeritavas ruumis, võimaluse korral eraldi alal või teistest
töötajatest eemal ja allatuult;
Kasutage kontrollitud tolmutekkega lõikeriistu, nagu HardieBlade™ saeketas vähetolmutava ketassae küljes,
millega on ühendatud tolmu eemaldav HEPA filtriga tolmuimeja (vt James Hardie tööriistu);
Lõikamisel, puurimisel või lihvimisel kandke alati FFP2/3 respiraatorit või täismaski, mis on reguleeritud ja
vastab regulatiivsetele soovitustele ja millel on CE-märgised ja/või mis on täielikult sertifitseeritud asjakohase
EN-standardi kohaselt, kui see on rakendatav;

Hoidke töökeskkond puhtana ja eemaldage praht nii kiiresti kui võimalik;

Tegutsemist lõpetades eemaldage tolm riietelt, tööriistadelt ja tööalalt HEPA filtriga tolmuimeja abil või
niisutage seda enne kokkupühkimist tolmu üleskeerutamise vähendamiseks veega.

James Hardie tooted ei ole ohtlikumad kui paljud teised kristalset räniliiva sisaldavad ehitusmaterjalid. Selle
teabe kaudu loodame tõhustada väljaõpet ehitustööstuses ning ehitamist riiklike tervishoiu- ja
ohutuseeskirjade nõuete kohaselt.

Lisateabe saamiseks vaadake meie paigaldusjuhiseid ja materjali ohutuskaarti, mis on kättesaadav veebilehel
www.jameshardie.eu või helistage James Hardie telefoninumbril 012 1311 3480.
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Toote teave
Mõõtmed

Hüdrotermilised omadused

Paksus

9.0

mm

Vee absorptsioon (24 h 105 °C, 24 h vees, EN12467)

24.9

%

Laius

1200

mm

Niiskuse liikumine

0.5

mm/m

Pikkus

2400/2700/3000

mm

Veepidavus (EN12467)

Piiskadeta

Visuaalne

Paksus

+/-0.9

mm

Veeauru difusioonitakistus (Z-arv)

0.79

GPa m² s/kg

Laius

+/-3.6

mm

Veeauru difusioonitakistus

5786

s/m

Pikkus

+/-5.0

mm

Veeauru difusiooni ekvivalentne õhukihi paksus

0.16

Sd (m)

Veeaurutakistus

87

MN s/(gm)

Veeauru difusioonitakistustegur (µ-väärtus)

17.43

µ

Veeauru difusioonitakistus

0.79

MN s/g

Mõõtmete tolerantsid (EN 12467, tase 1)

Veeauru läbilaskvuse omadused (EN12572-C)

Füüsikalised omadused
Tihedus, kuivalt, minimaalne (EN12467)

>1300

kgm³

Tihedus, kuivalt, keskmine (EN12467)

1350

kg/m³

Keskmine mass (sh 5% niiskust)

13.1

kg/m²

Tulekindlus

Niiskussisaldus (saatmisel tehasest, ASTM C1185)

5-8

%

Tuletundlikkus

A2-s1, d0

EN13501

Õhu läbilaskvus (EN12114)

0.0 (ainult plaat)
m³/m²h Pa
0.0103 (teibitud vuukidega)

Tuleohutuse klassifikatsioon (tulepüsivus)

K1 10

EN13501-2

Muud omadused

Mehaanilised omadused (EN12467) – painde elastsusmoodul (MOE)

Kandevõime
E-moodul pikikiudu, ümbritsev

3.19

GPa

E-moodul pikikiudu, ümbritsev

4.23

GPa

Pikikiudu, ümbritsev

11.14

MPa

Ristikiudu, ümbritsev

15.87

MPa

Soojuspaisumistegur

4.0 x 10-⁶/ °C

mm/m °C

Soojusjuhtivus (ISO 8301, EN 12667)

0.263

λ10 W/(mK)

Paindetugevus (EN12467) – painde purunemismoodul (MOR)

Termilised omadused

Tuulekoormused – tuulekoormuse üksikasjade kohta vt lk 11.

Võtke meiega ühendust.
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© 2019 James Hardie Europe GmbH.
™ ja © tähistavad ettevõtte James Hardie Technology Limited
ja James Hardie Europe GmbH registreeritud kaubamärke.
James Hardie garantii kehtib kõigile meie kiudtsemendist toodetele.
Tähtaegu ja tingimusi vaadake palun veebilehelt www.jameshardie.co.uk/warranty.

Meie ametlik esindus Eestis:
Tervemaja OÜ
Tähe 135A
50107 Tartu
Telefon +372 705 509
E-post: tervemaja@tervemaja.ee
www.tervemaja.ee
James Hardie Europe GmbH
Bennigsen Platz 1
40470 Düsseldorf
Telefon +49 800 386 4001
E-post: fermacell@jameshardie.de
www.jameshardie.eu

