
AquarocTM – tuulettuva rapattu julkisivujärjestelmä 

Suunnittelu- ja asennusohje    
    
Aquaroc-julkisivujärjestelmän suunnittelu- ja asennusohje on tarkoitettu 
ammattilaisille,  jotka pystyvät soveltamaan annettuja ohjeistuksia, ymmärtämään 
niihin liittyvät rajoitukset,  sekä ottamaan vastuun niiden soveltamisesta erityyppisten 
rakennuksien suunnittelussa ja toteuttamisessa.  
Suunnittelu- ja asennusohje koostuu järjestelmässä käytettävien materiaalien 
tuotekuvauksista, asennuksesta, varastoinnista sekä valmiin rakenteen huolto- ja 
kunnossapito-ohjeesta.  
Suunnittelu- ja asennusohjeen lopusta löytyy julkisivurakenteiden ohjeelliset 
rakennedetaljit. Liitteet AS-tunnuksella käsittää teräsprofiililla ja AW-tunnuksella 
puurimoituksella toteutetun seinärakenteen rakennedetaljit. 

AquarocTM – tuulduv fassaadide krohvimise 
süsteem

Projekteerimis- ja paigaldusjuhend
Aquaroci fassaadisüsteemi projekteerimis- ja paigaldusjuhend on mõeldud spetsialis-
tidele, kes suudavad rakendada esitatud juhiseid, mõista nendega seotud piiranguid 
ning võtta vastutust nende kasutamise suhtes erinevate hoonete projekteerimisel ja 
ehitamisel.
Projekteerimis- ja paigaldusjuhend koosneb süsteemis kasutatavate materjalide toote-
kirjeldustest, paigaldamise ja ladustamise juhistest ning valmiskonstruktsiooni hooldus-
juhendist.
Projekteerimis- ja paigaldusjuhendi lõpus on esitatud erinevate fassaadikonstruktsiooni 
detailide joonised. Joonised tunnusega AS puudutavad terasprofiiliga ja tunnusega AW 
puitsõrestikuga tehtud seinakonstruktsiooni detaile.
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Järjestelmäkuvaus 
Aquaroc–julkisivujärjestelmä on kosteusteknisesti varma ja kestävä järjestelmä, joka 
soveltuu 1-2 kerroksisten rakennusten rapattuihin julkisivuihin.  Järjestelmän luja ja 
yhtenäinen rappausalusta muodostuu Aquaroc sementtilevyistä (900 x 1200 mm), 
Aquaroc ATR 30 tuulettuvista ruoteista ja kulmaprofiileista. Vaihtoehtoisesti levyt 
voidaan kiinnittää puiseen koolausrimoitukseen. Levyjen kiinnityksessä käytetään 
ruostumattomia kiinnitysruuveja. Rappaustyöt tehdään käyttäen Weber-
levyrappaustuotteita tai niihin rinnastettavia tuotteita, jotka on testattu yhteensopiviksi 
levyrapattuihin julkisivuratkaisuihin. Aquaroc sementtilevyllä levytetyn seinän 
rappausjärjestelmään tulee kuulua saumojen vahvistusverkko, rappausta vahvistava 
rappausverkko, kulmavahvikkeet, aloitusprofiili sekä liikuntasaumaprofiili. Aquaroc–
julkisivujärjestelmä on läpäissyt TTY:llä tehdyt ankaria Suomalaisia sääolosuhteita 
vastaavat testit. 

1. AquarocTM-julkisivulevyn tuotekuvaus 
Aquaroc on molemmista pinnoista tiheällä lasikuitumatolla vahvistettu sementtilevy. 
Levyn pinta on luja, sileä ja käsitelty huokoisuuden minimoimiseksi, joten se soveltuu 
erinomaisesti rappausalustaksi julkisivurakenteisiin. Levy ei vety kastuessaan levy-
ytimen polystyreenin ansiosta. Levyn sivut ovat suorareunaisia (ilman ohennusta). 

 
Levyominaisuuksia: 

AquarocTM-julkisivulevyn koko 900 x 1200 mm
Paksuus 12,5 mm 
Tiheys  1080 kg/m3   (13,5 kg/m2)  
Kevyt ja helppo käsitellä 900 x1200 mm (1,08 m2) levy painaa vain 14,6 kg
Kosteuden- ja säänkestävä  
Alhainen veden imeytyminen 
Iskunkestävyys (Brinell >42 N/mm2) on suurempi kuin erikoiskovilla
kipsilevyillä 
Parantaa ulkoseinärakenteen ääneneristystä
Kuuluu rakennustarvikeluokkaan A2-s1,d0 (palamaton) 
Vesihöyryä läpäisevä 
Helppo asentaa ja työstää 

Süsteemi kirjeldus
Aquaroci fassaadisüsteem on niiskustehniliselt kindel ja vastupidav süsteem, mis so-
bib 1–2-korruseliste hoonete krohvitavaks fassaadiks. Süsteemi tugev ja kompaktne 
krohvimisalus koosneb Aquaroci tsementplaatidest (900 x 1200 mm), Aquaroci tuuldu-
vatest roovidest ja nurgaprofiilidest ATR 30. Teise võimalusena võib plaadid kinnitada 
puitsõrestikule. Plaatide kinnitamiseks kasutatakse roostevabasid kinnituskruve. Kroh-
vimistööd tehakse kasutades Weberi krohvitooteid või nendega samaväärseid tooteid, 
mis on testitud ja tunnistatud sobivaks kasutamiseks krohvitavate plaatidega fassaadi-
lahendustel. Aquaroci tsementplaadiga kaetud seina krohvimissüsteemi peavad lisaks 
kuuluma vuukide tugevdusvõrk, krohvi ennast tugevdav krohvivõrk, nurgatugevdused, 
alustusprofiil ning paisumisvuugi profiil. Aquaroci fassaadisüsteem on läbinud Tampere 
Tehnikaülikoolis (TTY) läbi viidud ranged Soome ilmastikutingimustele vastavad testid.

1. AquarocTM fassaadiplaatide tootekirjeldus
Aquaroc on mõlemalt poolelt tiheda klaaskiudkattega tugevdatud tsementplaat. Plaadi 
pind on tugev, sile ja poorsuse minimeerimiseks töödeldud, mistõttu see sobib suurepä-
raselt fassaadikonstruktsioonide krohvi aluspinnaks. Tänu polüstüreenist südamikule ei 
vetti plaat märjaks saamisel läbi. Plaadid on sirge servaga (ilma kaldservata).

Plaadi omadused
• AquarocTM fassaadiplaatide mõõtmed 900 x 1200 mm
• Paksus 12,5 mm
• Tihedus 1080 kg/m3 (13,5 kg/m2)
• Kerge ja lihtne käsitseda: 900 x 1200 mm (1,08 m2) plaat kaalub vaid 14,6 kg
• Niiskus- ja ilmastikukindel
• Vee imendumine väga väike
• Löögitugevus (Brinell > 42 N/mm2) on suurem kui tugevdatud kipsplaatidel
• Parandab välisseina heliisolatsiooni
• Kuulub ehitustoodete klassi A2-s1, d0 (mittesüttiv)
• Laseb läbi veeauru
• Lihtne paigaldada ja töödelda
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2. Aquaroc julkisivurakenteen täydentävät tuotteet

2.1. Aquaroc teräsprofiilien tuotekuvaus
Aquaroc teräsprofiilit valmistetaan DX51D+ZM250 teräslaadusta.
Kaikkien Aquaroc teräsprofiilien pituus on 3000 mm.

2.1.1. Aquaroc Tuulettuva Ruode ATR 30
Aquaroc ruoteet kuuluvat Gypsteel teräsprofiilien tuoteperheeseen ja ne
valmistetaan hyödyntäen patentoitua Gypsteel-valmistustekniikkaa, joka
optimoi teräksen ominaisuuksia. Myötölujitetusta teräksestä tulee jäykempi ja
ruuvit uppoavat ja pitävät siinä paremmin. Tuulettuvassa ruoteessa on halk. 20
mm reikä k100 mm välein jotka takaavat julkisivurakenteen riittävän
tuuletuksen.

2.1.2. Aquaroc AKP Kulmaprofiili 30/50, 50/50, 50/75
Aquaroc AKP kulmaprofiilit ovat sinkittyjä profiileja, joiden käyttö helpottaa ja
nopeuttaa asennustyötä. Profiileja käytetään rakennuksen kulmissa sekä
ikkunan- ja ovenpielissä levyjen kiinnitysalustana. Listaa löytyy kolmea eri
kokoa, 30 x 50 mm, 50 x 50 mm ja 50 x 70 mm.

2.1.3. Aquaroc AHL 29 Hiirilista
Aquaroc hiirilistaa käytetään julkisivurakenteessa estämään jyrsijöiden kulku 
tuuletusvälissä. Listassa olevat reikien johdosta julkisivurakenteen tuuletus
toimii normaalisti. Listaa käytetään seinien ala- ja yläreunoissa sekä ikkuna- ja
ovipielien yläreunoissa. Listan mitat ovat 29 x 29 mm.

Tuotenimi Tuote-
numero

Pituus,
mm

Vakio-
pakkaus,
kpl

Menekki
Käyttökohde

Aquaroc ATR 30 Tuulettuva
ruode

16539 3000 10 n. 2.2 m/m2

Aquaroc AHL 29
Hiirilista

16540 3000 15 Seinien ylä- ja 
alareunat

Aquaroc AKP 25/50
Kulmaprofiili

16541 3000 15 Ulkonurkat ja
ovi- ja 
ikkunapielet 

Aquaroc AKP 50/50
Kulmaprofiili

16542 3000 15 Ulkonurkat ja
ovi- ja 
ikkunapielet

Aquaroc AKP 75/50
Kulmaprofiili

16543 3000 15 Ulkonurkat ja
ovi- ja 
ikkunapielet

2. Aquaroci fassaadisüsteemi täiendavad tooted

2.1. Aquaroci terasprofiilide tootekirjeldus

Aquaroci terasprofiilid valmistatakse terasemargist DX51D+ZM250.
Kõikide Aquaroci terasprofiilide pikkus on 3000 mm.

Tootenimetus Toote-
kood

Pikkus, 
mm

Standard- 
pakend, tk

Kulu
Kasutuskoht

Aquaroc ATR 30
tuulduv roov

16539 3000 10 u 2,2 m/m2

Aquaroc AHL 29
tõkkeliist

16540 3000 15 Seinte üla- ja  
alaservad

Aquaroc AKP 25/50
nurgaprofiil

16541 3000 15 Välisnurgad ning 
ukse- ja aknalengid

Aquaroc AKP 50/50
nurgaprofiil

16542 3000 15 Välisnurgad ning 
ukse- ja aknalengid

Aquaroc AKP 75/50
nurgaprofiil

16543 3000 15 Välisnurgad ning 
ukse- ja aknalengid

2.1.1. Aquaroci tuulduv roov ATR 30
Aquaroci roovid kuuluvad Gypsteeli terasprofiilide tooteperre ja neid valmista-
takse kasutades patenteeritud Gypsteeli tootmistehnoloogiat, mis optimeerib 
terase omadusi. Tugevdatud teras muutub jäigemaks ning kruvid sobivad ja hoi-
avad selles paremini. Tuulduval roovil on 20 mm läbimõõduga auk iga 100 mm 
järel, mis tagab fassaadikonstruktsiooni piisava tuuldumise.

2.1.2. Aquaroci nurgaprofiilid AKP 30/50, 50/50, 50/75
Aquaroci nurgaprofiilid AKP on tsingitud profiilid, mille kasutamine lihtsustab ja 
kiirendab paigaldustöid. Profiile kasutatakse hoonete nurkades ning akna- ja uk-
selengidel plaatide kinnitusalusena. Profiile valmistatakse kolmes eri mõõdus: 
30 x 50 mm, 50 x 50 mm ja 50 x 70 mm.

2.1.3. Aquaroci katteliist AHL 29
Aquaroci katteliistu kasutatakse fassaadikonstruktsioonis takistamaks näriliste 
pääsemist tuulutusvahesse. Tänu liistus olevatele aukudele toimib fassaadi tuu-
lutus normaalsel moel. Liistu kasutatakse seinte ala- ja ülaservades ning akna- 
ja ukselengide ülaservades. Liiste valmistatakse mõõtmetega 29 x 29 mm.

2. Aquaroc julkisivurakenteen täydentävät tuotteet

2.1. Aquaroc teräsprofiilien tuotekuvaus
Aquaroc teräsprofiilit valmistetaan DX51D+ZM250 teräslaadusta.
Kaikkien Aquaroc teräsprofiilien pituus on 3000 mm.

2.1.1. Aquaroc Tuulettuva Ruode ATR 30
Aquaroc ruoteet kuuluvat Gypsteel teräsprofiilien tuoteperheeseen ja ne
valmistetaan hyödyntäen patentoitua Gypsteel-valmistustekniikkaa, joka
optimoi teräksen ominaisuuksia. Myötölujitetusta teräksestä tulee jäykempi ja
ruuvit uppoavat ja pitävät siinä paremmin. Tuulettuvassa ruoteessa on halk. 20
mm reikä k100 mm välein jotka takaavat julkisivurakenteen riittävän
tuuletuksen.

2.1.2. Aquaroc AKP Kulmaprofiili 30/50, 50/50, 50/75
Aquaroc AKP kulmaprofiilit ovat sinkittyjä profiileja, joiden käyttö helpottaa ja
nopeuttaa asennustyötä. Profiileja käytetään rakennuksen kulmissa sekä
ikkunan- ja ovenpielissä levyjen kiinnitysalustana. Listaa löytyy kolmea eri
kokoa, 30 x 50 mm, 50 x 50 mm ja 50 x 70 mm.

2.1.3. Aquaroc AHL 29 Hiirilista
Aquaroc hiirilistaa käytetään julkisivurakenteessa estämään jyrsijöiden kulku 
tuuletusvälissä. Listassa olevat reikien johdosta julkisivurakenteen tuuletus
toimii normaalisti. Listaa käytetään seinien ala- ja yläreunoissa sekä ikkuna- ja
ovipielien yläreunoissa. Listan mitat ovat 29 x 29 mm.

Tuotenimi Tuote-
numero

Pituus,
mm

Vakio-
pakkaus,
kpl

Menekki
Käyttökohde

Aquaroc ATR 30 Tuulettuva
ruode

16539 3000 10 n. 2.2 m/m2

Aquaroc AHL 29
Hiirilista

16540 3000 15 Seinien ylä- ja 
alareunat

Aquaroc AKP 25/50
Kulmaprofiili

16541 3000 15 Ulkonurkat ja
ovi- ja 
ikkunapielet 

Aquaroc AKP 50/50
Kulmaprofiili

16542 3000 15 Ulkonurkat ja
ovi- ja 
ikkunapielet

Aquaroc AKP 75/50
Kulmaprofiili

16543 3000 15 Ulkonurkat ja
ovi- ja 
ikkunapielet
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2.2. Ruuvit 
Aquaroc QUB 25 (ATR 30 profiilin kiinnitys teräsrankaan
(ainesvahvuus 0,9-2,0 mm)
Aquaroc QU 45 (ATR 30 profiilin kiinnitys puurankaan)
Aquaroc QU 32 (AKP kulmaprofiilien kiinnitys puukoolaukseen) 
Aquaroc-levyn kiinnitys teräsprofiiliin tai puukoolaukseen
trumpettikantaisella QM-ST 35 RST-ruuvilla (nauhoitettu ruuvi, 
rasitusluokka C4) 

2.3. Rappausmateriaalit 
Tämän Aquaroc-julkisivujärjestelmän asennusohjeen pääasialliseksi pinnoitteeksi on
ohjeistettu Weberin kaksikerrosrappausjärjestelmä. Aquaroc–julkisivujärjestelmä
pinnoitettuna Weber kaksikerrosrappauksella on läpäissyt TTY:llä tehdyt ankaria
suomalaisia sääolosuhteita vastaavat testit. Rappaus on mahdollista toteuttaa myös 
muilla samaa tarkoitusta varten testatuilla rappausjärjestelmillä. Aquaroc-
sementtilevyllä levytetyn seinän rappausjärjestelmään tulee kuulua saumojen
vahvistusverkko (leveys >200 mm), rappausta vahvistava rappausverkko,
kulmavahvikkeet sekä alareunojen aloitusprofiilit. Rappauksessa pohja- ja
täyttölaastina käytetään weber.vetonit 410 ohutrappaus-laastia. Kts. Weber
työohjeet, alustan vaatimukset, pohjarappausten esikäsittely ja pintarappausten
jälkihoito ko. tuotekorteista.

2.3.1. Weber kaksikerrosrappaustuotteet 
Vetonit 410 Ohutrappauslaasti 
Lasikuituverkko (4 mm tai 6 mm) 
SilcoMaali
SilcoPinnoite

2.3.2. Weber kaksikerrosrappaus lisätarvikkeet
Kulmaprofiili (3305, 3052) 
Ikkunaprofiili (6448 V, 3712, 3721)
Aloituslista (3032, 6410, 401)
Tiivistysnauha
Liikuntasaumaprofiili (3341, 3071) 
Lasikuituverkko, # 4 mm tai 6 mm
Yläprofiili (3544)

3. Teräsprofiilien ja puisen koolauksen asennus
Aquaroc–julkisivujärjestelmän taustaksi käy kaikki tavanomaiset, riittävän lujat
ulkoseinän rakenteet joiden kokonaislämpö- ja kosteusliikkeet ovat alle 1 mm/m.
Alusrakenteessa esiintyvät epätasaisuudet oikaistaan tarvittaessa.

2.2. Kruvid

• Aquaroc QUB 25 (profiili ATR 30 kinnitamine teraskarkassile, materjali pak-
sus 0,9–2,0 mm)

• Aquaroc QU 45 (profiili ATR 30 kinnitamine puitkarkassile)
• Aquaroc QU 32 (nurgaprofiilide AKP kinnitamine puitsõrestikule)
• Aquaroci plaadi kinnitamine terasprofiilile või puitsõrestikule koonuspeakru-

videga QM-ST 35 RST (kruvilint, koormusklass C4)

2.3. Krohvimismaterjalid
Aquaroci fassaadisüsteemi peamiseks pinnakatteks on ette nähtud Weberi kahekihiline 
krohvisüsteem. Aquaroci fassaadisüsteem kaetuna Weberi kahekihilise krohviga on lä-
binud TTY-s tehtud ranged Soome ilmastikutingimustele vastavad testid. Krohvimiseks 
võib kasutada ka muid samal eesmärgil testitud krohvisüsteeme. Aquaroci tsement-
plaadiga kaetud seina krohvimissüsteemi peavad kuuluma vuukide tugevdusvõrk (laius 
≥ 200 mm), krohvi tugevdav krohvivõrk, nurgatugevdused ja alaservade alustusprofiilid. 
Krohvimisel kasutatakse alus- ja täitemördina krohvisegu weber.vetonit 410. Vt Weberi 
tööjuhiseid, nõudeid aluspinnale, aluskrohvi eeltöötlust ja pinnakrohvi järelhooldust vas-
tavatelt tootekaartidelt.

2.3.1. Weberi kahekihiline krohvisüsteem
• Krohvisegu Vetonit 410
• Klaaskiudvõrk (4 mm või 6 mm)
• Silco värv
• Silco pinnakate

2.3.2. Weberi kahekihilise krohvisüsteemi lisatarvikud
• Nurgaprofiil (3305, 3052)
• Aknaprofiil (6448 V, 3712, 3721)
• Alustusliist (3032 V, 6410, 401)
• Tihenduslint
• Paisumisvuugi profiil (3341, 3071)
• Klaaskiudvõrk # 4 mm või 6 mm
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3. Terasprofiilide ja puidust sõrestiku paigaldus
Aquaroci fassaadisüsteemi võib paigaldada kõigile tavapärastele piisavalt tugevatele 
välisseinakonstruktsioonidele, mille soojusest ja niiskusest tulenev liikumine jääb alla 1 
mm/m. Aluskonstruktsioonis olevad ebatasasused tuleb vajadusel siluda.

2.2. Ruuvit 
Aquaroc QUB 25 (ATR 30 profiilin kiinnitys teräsrankaan
(ainesvahvuus 0,9-2,0 mm)
Aquaroc QU 45 (ATR 30 profiilin kiinnitys puurankaan)
Aquaroc QU 32 (AKP kulmaprofiilien kiinnitys puukoolaukseen) 
Aquaroc-levyn kiinnitys teräsprofiiliin tai puukoolaukseen
trumpettikantaisella QM-ST 35 RST-ruuvilla (nauhoitettu ruuvi, 
rasitusluokka C4) 

2.3. Rappausmateriaalit 
Tämän Aquaroc-julkisivujärjestelmän asennusohjeen pääasialliseksi pinnoitteeksi on
ohjeistettu Weberin kaksikerrosrappausjärjestelmä. Aquaroc–julkisivujärjestelmä
pinnoitettuna Weber kaksikerrosrappauksella on läpäissyt TTY:llä tehdyt ankaria
suomalaisia sääolosuhteita vastaavat testit. Rappaus on mahdollista toteuttaa myös 
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kulmavahvikkeet sekä alareunojen aloitusprofiilit. Rappauksessa pohja- ja
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2.3.1. Weber kaksikerrosrappaustuotteet 
Vetonit 410 Ohutrappauslaasti 
Lasikuituverkko (4 mm tai 6 mm) 
SilcoMaali
SilcoPinnoite

2.3.2. Weber kaksikerrosrappaus lisätarvikkeet
Kulmaprofiili (3305, 3052) 
Ikkunaprofiili (6448 V, 3712, 3721)
Aloituslista (3032, 6410, 401)
Tiivistysnauha
Liikuntasaumaprofiili (3341, 3071) 
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3. Teräsprofiilien ja puisen koolauksen asennus
Aquaroc–julkisivujärjestelmän taustaksi käy kaikki tavanomaiset, riittävän lujat
ulkoseinän rakenteet joiden kokonaislämpö- ja kosteusliikkeet ovat alle 1 mm/m.
Alusrakenteessa esiintyvät epätasaisuudet oikaistaan tarvittaessa.
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3.1. Aquaroc teräsprofiilien asennus

3.1.1. Aquaroc ATR 30 tuulettuvien ruoteiden asennus
Aquaroc sementtilevyjen tukirakenteeksi kiinnitetään vaaka-asentoon Aquaroc
ATR 30 tuulettuvat ruoteet k450 mm jakovälillä, kts. piirustusnumero AS01.
Taustana voi olla puu-, tai teräsranka. Profiilit kiinnitetään taustarakenteeseen
Aquaroc QU-ruuveilla, vähintään 600 mm välein molemmista laipoista.
Päällekkäisten ruoderivien päät limitetään väh. 600 mm. Profiilin minimipituus
on vähintään kahden kiinnikevälin (1200 mm) mittainen. Profiilien päiden ja
muiden rakennusmateriaalien väliin jätetään 5 mm liikevara. Seinän alareunan
ensimmäinen profiili asennetaan k150 mm korkeudelle alareunasta. Aukkojen
ylä- ja alapuolelle lisätään ylimääräinen tuulettuva ruode, jos levyn reunasta on
yli 150 mm etäisyys ruoteisiin.

3.1.2. Aquaroc AKP kulmaprofiilien asennus 
Nurkat vahvistetaan Aquaroc AKP kulmaprofiileilla. Niitä käytetään
rakennuksen sisänurkissa ja ulkokulmissa sekä ikkunan- ja ovenpielissä
levyjen kiinnitysalustana. Profiilit kiinnitetään ATR 30 vaakaruoteisiin QUB 25-
ruuveilla ja puiseen koolausrimoitukseen QU 32-ruuveilla.

3.1.3. Aquaroc AHL 29 hiirilistan asennus 
Listaa käytetään seinien ala- ja yläreunoissa sekä ikkuna- ja ovipielien
yläreunoissa. Lista asennetaan tuuletusväliin ja kiinnitetään teräsrunkoon
QUB 25-ruuveilla ja puurunkoon QU 32-ruuveilla.

3.2. Puisen koolausrimoituksen asennus

3.2.1. Puurimoitus 22 x 75 mm
Vaihtoehtoisesti Aquaroc-levytyksen alustarakenteena voidaan käyttää puisia
rimoituksia (puutavaran lujuusluokka vähintään T18 ja kosteus alle 20%),
Koolaus toteutetaan ristiinkoolauksena siten, että runkorakenteeseen
kiinnitetään pystyrimat > 22 x 75 mm, k600 mm välein ja näihin vaakarimat
> 22 x 75 mm, k450 mm välein. Rimat kiinnitetään runkorakenteeseen
galvanoiduilla nauloilla jotka tunkeutuvat > 2/3 pituudeltaan runkoon.
Puutavaran päiden väliin jätetään kosteus- ja lämpöliikkeiden takia 5 mm
liikevara. Puurakenteet suojataan rakennusaikana kosteudelta.
Rankarakenteen tulee sallia taustan esteetön tuulettuminen sokkelista
räystäälle asti. Seinään tuleville raskaille kiinnityksille tehdään erillisten
rakennesuunnitelmien mukaiset tukirakenteet, jotka kiinnittyvät
runkorakenteeseen. Kiinnitysosat on irrotettava ympäröivästä rappauksesta.
Aquaroc-levyrappausrakenteen liittymät muihin rakenteisiin tehdään
rakennesuunnitelmien mukaisesti.

3.1. Aquaroci terasprofiilide paigaldus
3.1.1. Aquaroci tuulduvate roovide ATR 30 paigaldus
Aquaroci tsementplaatide tugikonstruktsiooniks kinnitatakse horisontaalasend-
isse Aquaroci tuulduvad roovid ATR 30 sammuga 450 mm, vt joonist nr AS01. All 
võib olla puit- või teraskarkass. Profiilid kinnitatakse aluskonstruktsiooni külge 
kruvidega Aquaroc QU sammuga vähemalt 600 mm mõlemast äärest. Rooviri-
dade ühenduskohad peavad olema üksteise suhtes nihkega vähemalt 600 mm.  
Profiili miinimumpikkus peab olema vähemalt kaks kinnitusvahet (1200 mm). 
Profiilide otste ja muude ehitusmaterjalide vahele jäetakse 5 mm liikumisruumi. 
Seina alaserva esimene profiil paigaldatakse alaservast 150 mm kõrgusele. 
Avade üla- ja alapoolele lisatakse üks lisaroov, kui plaadi serva kaugus roovini 
on üle 150 mm.

3.1.2. Aquaroci nurgaprofiilide AKP paigaldus
Nurgad tugevdatakse Aquaroci nurgaprofiilidega AKP. Neid kasutatakse hoonete 
sise- ja välisnurkades ning akna- ja ukselengidel plaatide kinnitusalusena. Profi-
ilid kinnitatakse horisontaalroovidele ATR 30 kruvidega QUB 25 ja puitsõres-
tikule kruvidega QU 32.

3.1.3. Aquaroci katteliistu AHL 29 paigaldus
Liistu kasutatakse seinte ala- ja ülaservas ning akna- ja ukselengide ülaservas. 
Liist paigaldatakse tuulutusvahesse ja kinnitatakse teraskarkassile kruvidega 
QUB 25 ja puitkarkassile kruvidega QU 32.
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Teise võimalusena võib Aquaroci plaatide aluskonstruktsioonina kasutada puit-
sõrestikku (puitmaterjali tugevusklass vähemalt T18 ja niiskus alla 20%). Sõres-
tik tehakse ristsõrestikuna nii, et seina külge kinnitatakse püstliistud ≥ 22 x 75 
mm sammuga 600 mm ning nende peale horisontaalliistud ≥ 22 x 75 mm sam-
muga 450 mm. Liistud kinnitatakse aluskonstruktsiooni külge galvaniseeritud 
naeltega, mis tungivad ≥ 2/3 pikkuse osas konstruktsiooni sisse. Puitmaterjali 
otstesse jäetakse niiskusest ja soojusest tulenevate liikumiste jaoks 5 mm lii-
kumisruumi. Puitkonstruktsioonid kaitstakse ehitamise ajal niiskuse eest. Kon-
struktsioon peab laskma aluspinnal takistamatult soklist kuni räästani tuulduda. 
Seinale tulevate raskete esemete kinnitamiseks tehakse eraldi projektide alusel 
tugikonstruktsioonid, mis kinnitatakse aluskonstruktsiooni külge. Kinnitusosad 
peavad olema ümbritsevast krohvist eraldatud. Aquaroci fassaadikonstruktsioo-
ni ühendus muude konstruktsioonidega tehakse vastavalt ehitusprojektidele.

3.1. Aquaroc teräsprofiilien asennus

3.1.1. Aquaroc ATR 30 tuulettuvien ruoteiden asennus
Aquaroc sementtilevyjen tukirakenteeksi kiinnitetään vaaka-asentoon Aquaroc
ATR 30 tuulettuvat ruoteet k450 mm jakovälillä, kts. piirustusnumero AS01.
Taustana voi olla puu-, tai teräsranka. Profiilit kiinnitetään taustarakenteeseen
Aquaroc QU-ruuveilla, vähintään 600 mm välein molemmista laipoista.
Päällekkäisten ruoderivien päät limitetään väh. 600 mm. Profiilin minimipituus
on vähintään kahden kiinnikevälin (1200 mm) mittainen. Profiilien päiden ja
muiden rakennusmateriaalien väliin jätetään 5 mm liikevara. Seinän alareunan
ensimmäinen profiili asennetaan k150 mm korkeudelle alareunasta. Aukkojen
ylä- ja alapuolelle lisätään ylimääräinen tuulettuva ruode, jos levyn reunasta on
yli 150 mm etäisyys ruoteisiin.

3.1.2. Aquaroc AKP kulmaprofiilien asennus 
Nurkat vahvistetaan Aquaroc AKP kulmaprofiileilla. Niitä käytetään
rakennuksen sisänurkissa ja ulkokulmissa sekä ikkunan- ja ovenpielissä
levyjen kiinnitysalustana. Profiilit kiinnitetään ATR 30 vaakaruoteisiin QUB 25-
ruuveilla ja puiseen koolausrimoitukseen QU 32-ruuveilla.

3.1.3. Aquaroc AHL 29 hiirilistan asennus 
Listaa käytetään seinien ala- ja yläreunoissa sekä ikkuna- ja ovipielien
yläreunoissa. Lista asennetaan tuuletusväliin ja kiinnitetään teräsrunkoon
QUB 25-ruuveilla ja puurunkoon QU 32-ruuveilla.

3.2. Puisen koolausrimoituksen asennus

3.2.1. Puurimoitus 22 x 75 mm
Vaihtoehtoisesti Aquaroc-levytyksen alustarakenteena voidaan käyttää puisia
rimoituksia (puutavaran lujuusluokka vähintään T18 ja kosteus alle 20%),
Koolaus toteutetaan ristiinkoolauksena siten, että runkorakenteeseen
kiinnitetään pystyrimat > 22 x 75 mm, k600 mm välein ja näihin vaakarimat
> 22 x 75 mm, k450 mm välein. Rimat kiinnitetään runkorakenteeseen
galvanoiduilla nauloilla jotka tunkeutuvat > 2/3 pituudeltaan runkoon.
Puutavaran päiden väliin jätetään kosteus- ja lämpöliikkeiden takia 5 mm
liikevara. Puurakenteet suojataan rakennusaikana kosteudelta.
Rankarakenteen tulee sallia taustan esteetön tuulettuminen sokkelista
räystäälle asti. Seinään tuleville raskaille kiinnityksille tehdään erillisten
rakennesuunnitelmien mukaiset tukirakenteet, jotka kiinnittyvät
runkorakenteeseen. Kiinnitysosat on irrotettava ympäröivästä rappauksesta.
Aquaroc-levyrappausrakenteen liittymät muihin rakenteisiin tehdään
rakennesuunnitelmien mukaisesti.
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3.2.2. Nurkkien, kulmien ja pielien kiinnitysalusta
Nurkat, kulmat ja pielet vahvistetaan asentamalla Aquaroc AKP kulmaprofiilit
sisä- ja ulkonurkkiin sekä levytyksen taakse, kts. piir. nro. AS03, AS04, AW03
ja AW04. 
Profiilit kiinnitetään puiseen koolausrimoitukseen QU 32-ruuveilla. Levyt
ruuvataan kulmista k200 mm välein kulmaprofiileihin. Vaihtoehtoisesti kulmien
ja nurkkien vahvistuskoolaus voidaan toteuttaa puisella rimoituksella. 

4. Aquaroc julkisivulevyjen asennus

4.1. Levyjen ruuvaus 
Levyt kiinnitetään alustaan Aquaroc QM-ST 35 ruostumattomilla teräsruuveilla
200 mm kiinnikevälein. Ruuvien etäisyys levyreunasta vähintään 15 mm. Ruuvien
kanta tulee asettua levypinnan tasoon, eli kanta ei saa painua levyn sisään tai jäädä
koholle. Levyt eivät vaadi esiporausta, mutta alle 50 mm leveät kappaleet suositellaan
esiporattavaksi halkeamariskin välttämiseksi.

4.2. Levyttäminen
Aquaroc-levyt asennetaan puskuun ja päällekkäisten levyjen pystysaumat limitetään
vähintään 400 mm. Aukkojen ympärillä levyjako suunnitellaan siten, että aukkojen
nurkkiin ei tule suoraa levysaumaa, vaan levyt leikataan vähintään 150 mm yli
nurkan. Valmiissa rappausalustaksi levytetyssä seinässä ei saa olla yli 1 mm
suuruisia hammastuksia. Levyjen ja liittyvien rakennusosien väliin jätetään 5 mm
liikevara. 
Levyn tiiviimpi ja sileämpi tumma puoli tulee pintaan rappausalustaksi. Levyjen
etupuoli on merkitty tekstillä ”Aquaroc  13”.  

4.3. Levyjen käsittely ja katkaiseminen
Yksittäisiä levyjä tulee kantaa pystyasennossa. Levyjä ei saa nostaa lavalta lyhyestä
sivusta kiinni pitäen, levyn pitkän sivun tulee nostettaessa tukeutua alustaan. Levyt 
voidaan katkaista kipsilevyjen tapaan mattopuukolla joka on varustettu bi-
metalliterällä. Paras ja tarkin leikkuutulos saadaan käyttämällä timantti- tai
kovapalateräistä pyörösahaa, jossa on pölynkerääjä. Levyjen leikkaaminen pölyä ja
melua tuottavilla laitteilla edellyttää henkilösuojainten käyttöä. 

4.4. Liikuntasaumat
Julkisivurakenteeseen tehdään liikuntasauma aina taustarakenteessa olevan
rakenteellisen liikuntasauman kohdalle tai vähintään 10 m välein. Liikuntasaumojen
toteutusvaihtoehdot on esitetty detaljeissa AS10 ja AW10. Rakenteellisten
liikuntasaumojen kohdalle tulee tehdä vähintään 5 mm leveä liikuntasauma myös 
levyyn ja rappauskerrokseen. Liikuntasaumassa käytetään ennen rappausta
asennettavaa liikuntasaumaprofiilia esim. Weber 3341 tai saumanauhaa ja
saumamassaa.

3.2.2. Sise- ja välisnurkade ning lengide kinnitusalus
Sise- ja välisnurgad ning lengid tugevdatakse paigaldades Aquaroci nurgaprofii-
lid AKP sise- ja välisnurkadesse ning plaatide taha, vt jooniseid nr AS03, AS04, 
AW03 ja AW04.
Profiilid kinnitatakse puitsõrestiku külge kruvidega QU 32. Plaadid kruvitakse 
nurkadest 200 mm sammuga nurgaprofiilide külge. Teise võimalusena võib sise- 
ja välisnurkade tugevduse teha puitsõrestiku abil.

4. Aquaroci fassaadiplaatide paigaldamine

4.1. Plaatide kinnikruvimine
Plaadid kinnitatakse aluspinna külge Aquaroci roostevabade teraskruvidega QM-ST 35 
sammuga 200 mm. Kruvide kaugus plaadi servast vähemalt 15 mm. Kruvide pead pea-
vad jääma plaadi pinnaga tasa, pea ei tohi minna plaadi sisse ega jääda kõrgemale. 
Plaatidesse ei ole üldjuhul vaja auke ette puurida, kuid plaatidele laiusega alla 50 mm
soovitatakse lõhenemise vältimiseks siiski augud ette puurida.

4.2. Plaatide paigaldamine
Aquaroci plaadid paigaldatakse serv serva vastu ja plaadiridade püstvuugid peavad 
jääma üksteisest vähemalt 400 mm kaugusele. Avade ümber planeeritakse plaatide 
jagunemine nii, et avade nurkadesse ei jääks plaadivuuki, vaid plaadid lõigatakse vä-
hemalt 150 mm üle nurga. Krohvimispinnaks valmis tehtud seinal ei või olla üle 1 mm 
kõrgusi servi. Plaatide ja liituvate konstruktsiooniosade vahele jäetakse 5 mm liikumis-
ruumi.
Plaadi tihedam ja siledam tume pool peab jääma pealepoole krohvimispinnaks. Plaati-
de esipool on tähistatud tekstiga ”Aquaroc 13”.

4.3. Plaatide käsitsemine ja lõikamine
Üksikuid plaate tuleb kanda püstasendis. Plaate ei tohi tõsta aluselt lühikesest servast 
kinni hoides. Plaadi pikk serv peab tõstmisel alusele toetuma. Plaate võib sarnaselt 
kipsplaadile lõigata vaibanoaga, mis on varustatud bimetallteraga. Parima ja täpseima 
lõiketulemuse saab kasutades teemant- või kõvasulamketta ning tolmukogujaga saagi. 
Plaatide lõikamine tolmu ja müra tekitavate seadmetega eeldab isikukaitsevahendite 
kasutamist.

4.4. Paisumisvuugid
Fassaadikonstruktsiooni tehakse paisumisvuuk alati aluskonstruktsioonis oleva konst-
ruktsioonilise paisumisvuugi kohale või vähemalt 10 m vahega. Paisumisvuukide teos-
tamise variandid on esitatud joonistel AS10 ja AW10. Konstruktsioonilise paisumisvuugi 
kohale tuleb teha vähemalt 5 mm paisumisvuuk ka plaati ja krohvikihti. Paisumisvuugis 
kasutatakse enne krohvimist paigaldatavat paisumisvuugiprofiili, nt Weber 3341, või 
vuugilinti ja vuugimassi.

3.2.2. Nurkkien, kulmien ja pielien kiinnitysalusta
Nurkat, kulmat ja pielet vahvistetaan asentamalla Aquaroc AKP kulmaprofiilit
sisä- ja ulkonurkkiin sekä levytyksen taakse, kts. piir. nro. AS03, AS04, AW03
ja AW04. 
Profiilit kiinnitetään puiseen koolausrimoitukseen QU 32-ruuveilla. Levyt
ruuvataan kulmista k200 mm välein kulmaprofiileihin. Vaihtoehtoisesti kulmien
ja nurkkien vahvistuskoolaus voidaan toteuttaa puisella rimoituksella. 

4. Aquaroc julkisivulevyjen asennus

4.1. Levyjen ruuvaus 
Levyt kiinnitetään alustaan Aquaroc QM-ST 35 ruostumattomilla teräsruuveilla
200 mm kiinnikevälein. Ruuvien etäisyys levyreunasta vähintään 15 mm. Ruuvien
kanta tulee asettua levypinnan tasoon, eli kanta ei saa painua levyn sisään tai jäädä
koholle. Levyt eivät vaadi esiporausta, mutta alle 50 mm leveät kappaleet suositellaan
esiporattavaksi halkeamariskin välttämiseksi.

4.2. Levyttäminen
Aquaroc-levyt asennetaan puskuun ja päällekkäisten levyjen pystysaumat limitetään
vähintään 400 mm. Aukkojen ympärillä levyjako suunnitellaan siten, että aukkojen
nurkkiin ei tule suoraa levysaumaa, vaan levyt leikataan vähintään 150 mm yli
nurkan. Valmiissa rappausalustaksi levytetyssä seinässä ei saa olla yli 1 mm
suuruisia hammastuksia. Levyjen ja liittyvien rakennusosien väliin jätetään 5 mm
liikevara. 
Levyn tiiviimpi ja sileämpi tumma puoli tulee pintaan rappausalustaksi. Levyjen
etupuoli on merkitty tekstillä ”Aquaroc  13”.  

4.3. Levyjen käsittely ja katkaiseminen
Yksittäisiä levyjä tulee kantaa pystyasennossa. Levyjä ei saa nostaa lavalta lyhyestä
sivusta kiinni pitäen, levyn pitkän sivun tulee nostettaessa tukeutua alustaan. Levyt 
voidaan katkaista kipsilevyjen tapaan mattopuukolla joka on varustettu bi-
metalliterällä. Paras ja tarkin leikkuutulos saadaan käyttämällä timantti- tai
kovapalateräistä pyörösahaa, jossa on pölynkerääjä. Levyjen leikkaaminen pölyä ja
melua tuottavilla laitteilla edellyttää henkilösuojainten käyttöä. 

4.4. Liikuntasaumat
Julkisivurakenteeseen tehdään liikuntasauma aina taustarakenteessa olevan
rakenteellisen liikuntasauman kohdalle tai vähintään 10 m välein. Liikuntasaumojen
toteutusvaihtoehdot on esitetty detaljeissa AS10 ja AW10. Rakenteellisten
liikuntasaumojen kohdalle tulee tehdä vähintään 5 mm leveä liikuntasauma myös 
levyyn ja rappauskerrokseen. Liikuntasaumassa käytetään ennen rappausta
asennettavaa liikuntasaumaprofiilia esim. Weber 3341 tai saumanauhaa ja
saumamassaa.
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5. Liittyvät rakennusosat 

5.1. Ikkunavesipellit ja muut pellitykset
Ikkunavesipellit asennetaan ennen rappausta. Mikäli ikkuna-aukon leveys on yli
1,5 m, ikkunavesipellit kiinnitetään alustaan enintään 1 m välein. Ikkunavesipeltien
reunat muotoillaan RT–kortin 80–10632 kohdan 4 kuvan 26 b/26 a mukaisesti.
Vesipeltien asennus, kanttaukset ja kallistukset toteutetaan siten, ettei sadevesi
pääse seinärakenteisiin. Ikkunavesipellin kaltevuuden on oltava vähintään 1:2,5.
Taustan tuuletus suunnitellaan, siten että ilman kulku on esteetön ikkunan kohdalla.
Pellitystöissä liittyviin rakenteisiin noudatetaan RT–kortin 80–10632 ohjeita. Pellit on
suojattava työn ajaksi rappausroiskeilta. 

5.2. Raskaat kiinnitykset
Raskaat kiinnitykset kuten palotikkaat, telineet yms. kiinnitetään rakennuksen
runkoon ylettyvillä kiinnikkeillä. Kiinnitykset suunnitellaan, siten että kiinnityspisteet
tulee olla irti rappauksesta ja mahdollistaa levyrappauksen kosteus- ja
lämpöelämisestä johtuvat liikkeet.

5.3. Liitokset muihin rakennusmateriaaleihin ja rakennusosiin
Aquaroc-levyt, koolaukset ja rappaus jätetään vähintään 5 mm irti liittyvistä
rakenteista ja rakennusosista. Rappauksen ja liittyvän rakennusosan tai rakenteen
välisessä saumassa käytetään joustavia säänkestäviä saumamassoja,
saumatiivisteitä tai tiivistysprofiileja kosteusteknisen tiiveyden takaamiseksi.

6. Rappaus

6.1. Yleistä
Rappauspinnan etäisyys maan pinnasta on oltava vähintään 400 mm.
Parvekelaattojen ja katosten yläpuolella rappauspinnan etäisyys vaakapinnoista tulee
olla vähintään 200 mm. Rappauspinnan värin heijastusarvon (vaaleusaste) tulee olla
vähintään 20%. 
Rappauksessa pohja- ja täyttölaastina käytetään weber.vetonit 410 ohutrappaus-
laastia. Pintarappaustapa on vaihtoehtoisesti roiskepinta, hierretty rappauspinta,
harjattu pinta, piirto pinta tai hierretty ja maalattu rappauspinta. Alustan vaatimukset,
pohjarappausten esikäsittely ja pintarappausten jälkihoito ja työohjeet Weber 
tuotekorteista.
Rappaustyöstä on pidettävä työmaapäiväkirjaa, johon merkitään käytetyt materiaalit
ja työmenetelmät, työvaiheet sekä työolosuhteet (lämpötila, sade, auringonpaiste,
tuuli). Ennen rappaustyön aloittamista tarkastetaan kaikki rapattavat pinnat ja
korjataan tarvittaessa rappausalusta ja tehdyt suojaukset. Tarkastuksen tulokset
merkitään työmaapäiväkirjaan. Ennen työn aloittamista on varmistuttava siitä, että
ilman ja alustan lämpötila rappaustyön aikana ja kaksi vuorokautta sen jälkeen on
pohja- ja pintarappauksessa vähintään + 5 ºC. SilcoPinnoitetta käytettäessä ilman ja
alustan lämpötilan on oltava seitsemän vuorokauden ajan vähintään +5 ºC.
Rappausvalmisteiden osalta tässä esitetyt menetelmät ovat ohjeellisia. Tarkemmat
tiedot tuotteiden käytöstä löytyvät Weber-tuotteiden tuotekorteista.
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tuuli). Ennen rappaustyön aloittamista tarkastetaan kaikki rapattavat pinnat ja
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merkitään työmaapäiväkirjaan. Ennen työn aloittamista on varmistuttava siitä, että
ilman ja alustan lämpötila rappaustyön aikana ja kaksi vuorokautta sen jälkeen on
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Rappausvalmisteiden osalta tässä esitetyt menetelmät ovat ohjeellisia. Tarkemmat
tiedot tuotteiden käytöstä löytyvät Weber-tuotteiden tuotekorteista.
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6.2. Suojaukset
Laastille arat pinnat, kuten lasi-, alumiini- ja maalatutpinnat tulee suojata
laastiroiskeilta. 

6.3. Ikkuna- ja ovipielien tiivistys 
Ikkunaprofiilit kiinnitetään tarrateippikiinnityksellä ikkuna- tai ovikarmiin ennen
rappausta. Ikkunaprofiiliin kiinnitetään ikkunan suojamuovi teippikiinnityksellä.

6.4. Levysaumojen vahvistus
Rappaustyö aloitetaan vahvistamalla Aquaroc-levyjen saumat. Levyjen saumoissa
käytetään vahvikkeena lasikuituverkosta leikattua 200 mm:n levyistä
vahvistuskaistaa. Lasikuituverkot asennetaan painamalla vahvike tuoreeseen
ohutrappauslaastiin, joka on levitetty tasaiseksi kerrokseksi vahvennettavalle alueelle.
Vahvikkeet tulee uppoutua ohutrappauslaastiin, siten että se on kokonaan laastin
ympäröimä.
Sauma-alueiden ja pohjarappauksen laastin levitys voidaan tehdä koneellisesti
rappauspumpulla tai käsin teräslastalla voimakkaasti painaen Aquaroc-levyyn. 

6.5. Rappausvahvikkeiden asennus
Rappausta vahventavat lisätarvikkeet kuten aloituslistat, kulmasuojat ja
lasikuituverkot asennetaan painamalla vahvike tuoreeseen ohutrappauslaastiin, joka
on levitetty tasaiseksi kerrokseksi vahvennettavalle alueelle. Vahvikkeet tulee
uppoutua ohutrappauslaastiin, siten että se on kokonaan laastin ympäröimä.
Levytyksen alareunassa käytetään aloituslistaa. Levytyksen yläreunassa, myös
aukkojen kohdalla, käytetään yläprofiilia.
Aukkojen nurkkiin asennetaan rappausverkosta leikatut vahvikkeet kooltaan noin
400 x 250 mm 45º kulmaan. Iskuille altistuvilla alueilla voidaan käyttää myös
panssariverkkoa, jolloin rappauskerroksen paksuuden tulee olla vähintään 10 mm. 

6.6. Pohjarappaus ja rappausverkon asennus
Pohjarappaus tehdään kahtena kerroksena. Ensimmäinen pohjarappauskerros
levitetään koko seinäpinnalle edellisten rappauskerrosten kuivuttua, siten että
kokonaiskerrospaksuudeksi muodostuu kauttaaltaan vähintään 4 mm.
Lasikuituverkko painetaan koko levyalalle tuoreeseen laastikerrokseen teräslastalla,
siten että verkko on kokonaan laastin ympäröimä. Verkko ei saa painua
laastikerroksen pohjaan rappauslevyä vasten, vaan sen täytyy sijoittua
mahdollisimman keskelle rappauskerrosta. Verkon saumat limitetään vähintään
100 mm. Toinen laastikerros voidaan levittää edellisen kuivuttua. Noudata työssä
laastinvalmistajan antamia kuivumisaikoja.
Pohjarappauskerrosten kokonaispaksuuden tulee olla minimissään 6 - 7 mm.
Maalattavissa pinnoissa hieman jäykistynyt laastipinta voidaan hiertää esim.
vaahtomuovihiertimellä tasaiseksi.

6.2. Kaitsekatted
Krohvisegu suhtes tundlikud pinnad, nt klaas, alumiinium ja värvipinnad, tuleb krohvi-
pritsmete eest kinni katta.

6.3. Akna- ja ukselengide tihendamine
Aknaprofiilid kinnitatakse teipkinnitite abil akna- või ukselengidele enne krohvimise 
alustamist. Aknaprofiilile kinnitatakse teibi abil akna kaitsekile.

6.4. Plaadivuukide tugevdamine
Krohvimistööd alustatakse tugevdades Aquaroci plaatide vuuke. Plaatide vuukides 
kasutatakse tugevduseks klaaskiudvõrgust lõigatud 200 mm laiusi tugevdusribasid. 
Klaaskiudvõrgu ribad paigaldatakse surudes need värskesse krohvisegusse, mis on 
tugevdatavale alale kantud ühtlase kihina. Tugevdusribad peavad vajuma krohvisegu 
sisse nii, et nad oleks täielikult segust ümbritsetud.
Vuukide ja aluskihi krohvimise võib teha näiteks krohvipumba abil või käsitsi teraskellu-
ga tugevalt Aquaroci plaadi vastu surudes.

6.5. Krohvitugevduste paigaldamine
Krohvi tugevdavad lisatarvikud nagu alustamisliistud, nurgakaitsed ja klaaskiudvõrgud 
paigaldatakse surudes need värskesse krohvisegusse, mis on tugevdatavale alale kan-
tud ühtlase kihina. Tugevdused peavad vajuma krohvisegu sisse nii, et nad oleks täieli-
kult segust ümbritsetud. Plaatide alaservas kasutatakse alustamisliistu. Plaatide ülaser-
vas ja ka avade juures kasutatakse ülaprofiili.
Avade nurkadesse paigaldatakse krohvivõrgust lõigatud tugevdused suurusega umbes 
400 x 250 mm 45º nurga all. Lööke saavates kohtades võib kasutada armeerimisvõrku, 
mispuhul peab krohvikihi paksus olema vähemalt 10 mm.

6.6. Aluskrohv ja krohvivõrgu paigaldus
Aluskrohv kantakse peale kahe kihina. Esimene aluskrohvi kiht kantakse kuivale seina-
pinnale nii, et kogu kihi paksuseks jääks igas kohas vähemalt 4 mm. Klaaskiudvõrk su-
rutakse kogu plaatide alal teraskellu abil värskesse krohvikihti nii, et võrk oleks täielikult 
segust ümbritsetud. Võrk ei tohi vajuda läbi krohvikihi plaatide vastu, vaid peab jääma 
võimalikult krohvikihi keskele. Võrgu ühenduskohad tehakse ülekattega vähemalt 100 
mm. Teine segukiht kantakse peale pärast eelmise kuivamist. Töös tuleb järgida krohvi-
segu tootja esitatud kuivamisaegu.
Aluskrohvi kihtide kogupaksus peab olema minimaalselt 6–7 mm. Värvitavatel pindadel 
võib pisut kuivanud krohvipinna nt vahtplastist hõõrutiga tasaseks hõõruda.

6.2. Suojaukset
Laastille arat pinnat, kuten lasi-, alumiini- ja maalatutpinnat tulee suojata
laastiroiskeilta. 

6.3. Ikkuna- ja ovipielien tiivistys 
Ikkunaprofiilit kiinnitetään tarrateippikiinnityksellä ikkuna- tai ovikarmiin ennen
rappausta. Ikkunaprofiiliin kiinnitetään ikkunan suojamuovi teippikiinnityksellä.

6.4. Levysaumojen vahvistus
Rappaustyö aloitetaan vahvistamalla Aquaroc-levyjen saumat. Levyjen saumoissa
käytetään vahvikkeena lasikuituverkosta leikattua 200 mm:n levyistä
vahvistuskaistaa. Lasikuituverkot asennetaan painamalla vahvike tuoreeseen
ohutrappauslaastiin, joka on levitetty tasaiseksi kerrokseksi vahvennettavalle alueelle.
Vahvikkeet tulee uppoutua ohutrappauslaastiin, siten että se on kokonaan laastin
ympäröimä.
Sauma-alueiden ja pohjarappauksen laastin levitys voidaan tehdä koneellisesti
rappauspumpulla tai käsin teräslastalla voimakkaasti painaen Aquaroc-levyyn. 

6.5. Rappausvahvikkeiden asennus
Rappausta vahventavat lisätarvikkeet kuten aloituslistat, kulmasuojat ja
lasikuituverkot asennetaan painamalla vahvike tuoreeseen ohutrappauslaastiin, joka
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uppoutua ohutrappauslaastiin, siten että se on kokonaan laastin ympäröimä.
Levytyksen alareunassa käytetään aloituslistaa. Levytyksen yläreunassa, myös
aukkojen kohdalla, käytetään yläprofiilia.
Aukkojen nurkkiin asennetaan rappausverkosta leikatut vahvikkeet kooltaan noin
400 x 250 mm 45º kulmaan. Iskuille altistuvilla alueilla voidaan käyttää myös
panssariverkkoa, jolloin rappauskerroksen paksuuden tulee olla vähintään 10 mm. 

6.6. Pohjarappaus ja rappausverkon asennus
Pohjarappaus tehdään kahtena kerroksena. Ensimmäinen pohjarappauskerros
levitetään koko seinäpinnalle edellisten rappauskerrosten kuivuttua, siten että
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vaahtomuovihiertimellä tasaiseksi.
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6.7. Primerointi
Primerina käytetään pintarappauksen sävyistä weber.vetonit SilcoMaalia, joka
levitetään ohuina peittävinä kerroksina siveltimellä, telalla tai maaliruiskulla.
SilcoMaali toimii rappauksessa pohjavärinä. SilcoMaalin annetaan kuivua 12 tuntia
ennen pintarappausta.

6.8. Pintarappaus
Pintarappaus tehdään käyttäen weber.vetonit SilcoPinnoitetta. Ennen pinnoitusta
tehdään aina mallisuoritus värisävyn ja kuvioinnin varmistamiseksi. Pintarappaus
suoritetaan pinnoite- tai suppiloruiskulla siten, ettei häiritseviä työsaumoja synny. 
Pintarappauslaasti levitetään teräslastalla tai koneellisesti ja hierretään tasaiseksi 
esim. polyuretaanihiertimellä (koko 120 x 260 mm). Jos lopulliseksi pinnaksi on
valittu harjattu pinta, levitetään ensimmäinen pinnoitekerros tasaiseksi alustaksi. 
Ensimmäisen kerroksen kovetuttua levitetään toinen kerros pinnoitetta joka harjataan.
Harjatun pinnan tekeminen kasvattaa SilcoPinnoitteen menekin kaksinkertaiseksi 
(n. 6 - 8 kg/m2).

6.9. Pinnan maalaus
Tasaiseksi hierretty pohjalaastipinta tai pintalaasti maalataan weber.vetonit
SilcoMaalilla. Maalaus voidaan tehdä maalaustelalla, siveltimellä tai tarkoitukseen
soveltuvalla maaliruiskulla. Maalaus tehdään kahteen kertaan.

6.10. Viimeistelytyöt
Ennen suojauksien poistoa varmistetaan rappauspinnan kelpoisuus. Suojaukset
poistetaan valmiita pintoja vahingoittamatta ja mahdolliset laastiroiskeet poistetaan
harjaamalla ja tarvittaessa vedellä. Liikuntasaumat tiivistetään elastisella
tiivistysmassalla tai esipuristetulla tiivistenauhalla. Syöksytorvet, tikkaat ja muut
ripustukset asennetaan paikalleen.

7. Huolto ja kunnossapito
Rakennuksen elinkaaren aikana rakenteita tulee tarkkailla säännöllisesti. Mahdolliset
vuodot, joiden kautta vesi pääsee valumaan julkisivurakenteeseen, korjataan heti.
Tukkeutuneet veden johdatukset on avattava välittömästi. Kriittisiä kohtia ovat esim.
räystäät, syöksytorvet, vesikatto sekä kaikki liitosdetaljit mm. ikkunat. Likaantunut
rappauspinta voidaan pestä tai pinnoittaa uudelleen. Uudelleenpinnoituksessa
käytetään mahdollisimman hyvin alkuperäistä pinnoitusta vastaavaa materiaalia eli
weber.vetonit SilcoPinnoitetta. Vaihtoehtoisesti se voidaan myös maalata
weber.vetonit SilcoMaalilla. Vaurioitunut rappauspinta tulee korjata mahdollisimman
nopeasti tämän ohjeistuksen mukaisilla tuotteilla. Uudelleenpinnoitus tehdään
vastaavilla materiaaleilla joilla alkuperäinen pinnoitus on tehty.

6.7. Kruntimine
Krundina kasutatakse pinnakrohvi toonis weber.vetonit Silco värvi, mis kantakse krohvi-
le õhukeste katvate kihtidena pintsli, rulli või pritsi abil. Silco värv on krohvimisel krunt-
värviks. Silco värvil lastakse enne pinnakrohvi paigaldamist 12 tundi kuivada.

6.8. Pinnakrohv
Pinnakrohviks kasutatakse weber.vetonit Silco pinnakatet. Enne selle pealekandmist 
tehakse alati proov vajaliku värvitooni ja mustri tagamiseks. Pinnakrohvimine tehakse 
pinnakatte- või lehterpritsiga nii, et ei teki segavaid töövuuke. Pinnakrohv aetakse teras-
kellu või masina abil laiali ning hõõrutakse nt polüuretaanist hõõrutiga (mõõtmed 120 x 
260 mm) ühtlaseks. Kui lõplikuks pinnaks on valitud harjatud pind, kantakse esimene 
pinnakatte kiht peale tasase alusena. Pärast esimese kihi kõvastumist kantakse peale 
teine kiht, mis harjatakse. Harjatud pinna tegemine suurendab Silco pinnakatte kulu 
kahekordseks (u 6–8 kg/m2).

6.9. Pinna värvimine
Tasaseks hõõrutud aluskrohv või pinnakrohv värvitakse weber.vetonit Silco värviga. 
Värvimiseks võib kasutada rulli, pintslit või sobivat värvipritsi. Värvitakse kaks korda.

6.10. Viimistlustööd
Enne kaitsekatete eemaldamist kontrollitakse krohvipinda. Kaitsekatted eemaldatak-
se valmis pindu kahjustamata ja võimalikud krohvipritsmed eemaldatakse harjates ja 
vajadusel veega. Paisumisvuugid tihendatakse elastse tihendusmassi või eelpressitud 
tihenduslindiga. Seejärel paigaldatakse vihmaveetorud, redelid ja muud tarvikud.

7. Hooldus ja korrashoid
Hoone kasutamise ajal tuleb konstruktsioone regulaarselt jälgida. Võimalikud lekked, 
mille kaudu vesi võib konstruktsiooni vahele pääseda, tuleb kohe parandada. Ummistu-
nud veeäravooluavad tuleb koheselt puhastada. Kriitilised kohad on nt räästad, vihma-
veetorud, katus ning kõik ühenduskohad, ka aknad. Määrdunud krohvipinda võib pesta 
või uuesti katta. Uueks katmiseks tuleks kasutada võimalikult hästi algsele pinnale vas-
tavat materjali ehk weber.vetonit Silco pinnakatet. Teise võimalusena võib pinna värvida 
weber.vetonit Silco värviga. Kahjustunud krohvipind tuleb võimalikult kiiresti parandada 
käesolevale juhendile vastavate toodete abil. Uus krohvimine tuleb teha algsele kattele 
vastavate materjalide abil.

6.7. Primerointi
Primerina käytetään pintarappauksen sävyistä weber.vetonit SilcoMaalia, joka
levitetään ohuina peittävinä kerroksina siveltimellä, telalla tai maaliruiskulla.
SilcoMaali toimii rappauksessa pohjavärinä. SilcoMaalin annetaan kuivua 12 tuntia
ennen pintarappausta.

6.8. Pintarappaus
Pintarappaus tehdään käyttäen weber.vetonit SilcoPinnoitetta. Ennen pinnoitusta
tehdään aina mallisuoritus värisävyn ja kuvioinnin varmistamiseksi. Pintarappaus
suoritetaan pinnoite- tai suppiloruiskulla siten, ettei häiritseviä työsaumoja synny. 
Pintarappauslaasti levitetään teräslastalla tai koneellisesti ja hierretään tasaiseksi 
esim. polyuretaanihiertimellä (koko 120 x 260 mm). Jos lopulliseksi pinnaksi on
valittu harjattu pinta, levitetään ensimmäinen pinnoitekerros tasaiseksi alustaksi. 
Ensimmäisen kerroksen kovetuttua levitetään toinen kerros pinnoitetta joka harjataan.
Harjatun pinnan tekeminen kasvattaa SilcoPinnoitteen menekin kaksinkertaiseksi 
(n. 6 - 8 kg/m2).

6.9. Pinnan maalaus
Tasaiseksi hierretty pohjalaastipinta tai pintalaasti maalataan weber.vetonit
SilcoMaalilla. Maalaus voidaan tehdä maalaustelalla, siveltimellä tai tarkoitukseen
soveltuvalla maaliruiskulla. Maalaus tehdään kahteen kertaan.

6.10. Viimeistelytyöt
Ennen suojauksien poistoa varmistetaan rappauspinnan kelpoisuus. Suojaukset
poistetaan valmiita pintoja vahingoittamatta ja mahdolliset laastiroiskeet poistetaan
harjaamalla ja tarvittaessa vedellä. Liikuntasaumat tiivistetään elastisella
tiivistysmassalla tai esipuristetulla tiivistenauhalla. Syöksytorvet, tikkaat ja muut
ripustukset asennetaan paikalleen.

7. Huolto ja kunnossapito
Rakennuksen elinkaaren aikana rakenteita tulee tarkkailla säännöllisesti. Mahdolliset
vuodot, joiden kautta vesi pääsee valumaan julkisivurakenteeseen, korjataan heti.
Tukkeutuneet veden johdatukset on avattava välittömästi. Kriittisiä kohtia ovat esim.
räystäät, syöksytorvet, vesikatto sekä kaikki liitosdetaljit mm. ikkunat. Likaantunut
rappauspinta voidaan pestä tai pinnoittaa uudelleen. Uudelleenpinnoituksessa
käytetään mahdollisimman hyvin alkuperäistä pinnoitusta vastaavaa materiaalia eli
weber.vetonit SilcoPinnoitetta. Vaihtoehtoisesti se voidaan myös maalata
weber.vetonit SilcoMaalilla. Vaurioitunut rappauspinta tulee korjata mahdollisimman
nopeasti tämän ohjeistuksen mukaisilla tuotteilla. Uudelleenpinnoitus tehdään
vastaavilla materiaaleilla joilla alkuperäinen pinnoitus on tehty.
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7.1. Varastointi työmaalla
Aquaroc- levyjen varastoinnissa tulee noudattaa huolellisuutta. Levyt ovat
varastoinnin, käsittelyn ja asennuksen aikana suojattava pakkaselta, auringolta ja
kosteudelta. Ne varastoidaan suoralle tukevalle alustalle aluspuiden päälle.
Työmaalla levynippuja saa pinota enintään neljä päällekkäin. Levynippujen
päällyspuoli suojataan aina pakkauksen omalla muovikalvolla tai rakennusmuovilla.
Levynippuja ei saa paketoida ja levyjen sekä peitteen alle on järjestettävä kunnollinen
tuuletus. 

Lisätietoja Aquaroc-julkisivujärjestelmästä

Gyproc tekninen tuki, 020 775 4290
Tuotepäällikkö Petri Tapio, 040 584 8376

7.1. Ladustamine tööobjektil
Aquaroci plaatide ladustamisel peab olema hoolikas. Plaate tuleb ladustamise, käitlemi-
se ja paigaldamise ajal kaitsta külma, päikese ja niiskuse eest. Plaadid tuleb ladustada 
tugevale alusele aluspuude peale. Tööobjektil võib üksteise peale panna maksimaal-
selt neli plaadipakki. Plaadipakkide pealispind tuleb kaitsta pakendi oma kile või muu 
ehituskilega. Plaadipakke ei tohi tihedalt kinni pakkida. Plaadid peavad saama katte all 
korralikult tuulduda.

Lisateave Aquaroci fassaadisüsteemi kohta

7.1. Varastointi työmaalla
Aquaroc- levyjen varastoinnissa tulee noudattaa huolellisuutta. Levyt ovat
varastoinnin, käsittelyn ja asennuksen aikana suojattava pakkaselta, auringolta ja
kosteudelta. Ne varastoidaan suoralle tukevalle alustalle aluspuiden päälle.
Työmaalla levynippuja saa pinota enintään neljä päällekkäin. Levynippujen
päällyspuoli suojataan aina pakkauksen omalla muovikalvolla tai rakennusmuovilla.
Levynippuja ei saa paketoida ja levyjen sekä peitteen alle on järjestettävä kunnollinen
tuuletus. 

Lisätietoja Aquaroc-julkisivujärjestelmästä

Gyproc tekninen tuki, 020 775 4290
Tuotepäällikkö Petri Tapio, 040 584 8376

Gyproc tehniline tugi: 
Kalle Kapanen, +372 605 7973
kalle.kapanen@saint-gobain.com
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Piirustusluettelo

Piirustusluettelo sisältää seuraavat Aquaroc-julkisivujärjestelmän detaljipiirustukset

Teräksinen koolausjärjestelmä:

AS 01 Levytyskaavio, profiilijako ja ruuvaus 2.1.2013

AS 02 Vaakaleikkaus ja pystyleikkaus 2.1.2013

AS 03 Vaakaleikkaus, ulkokulma 2.1.2013

AS 04 Vaakaleikkaus, sisänurkka 2.1.2013

AS 05 Pystyleikkaus, seinän liitos sokkeliin 2.1.2013

AS 06 Seinän ja ikkunan yläosa 2.1.2013

AS 07 Pystyleikkaus, liitos paneeliseinään 2.1.2013

AS 08 Vaakaleikkaus, ikkuna- tai oviliitos 2.1.2013

AS 09 Pystyleikkaus, ikkunan tai oven yläosa ja ikkunan alaosa 2.1.2013

AS 10 Liikuntasauma 2.1.2013

AS 11 Saumojen, nurkkien ja pielien vahvistusverkotus 2.1.2013

Puinen koolausjärjestelmä:

AW 01 Levytyskaavio, profiilijako ja ruuvaus 2.1.2013

AW 02 Vaakaleikkaus ja pystyleikkaus 2.1.2013

AW 03 Vaakaleikkaus, ulkokulma 2.1.2013

AW 04 Vaakaleikkaus, sisänurkka 2.1.2013

AW 05 Pystyleikkaus, seinän liitos sokkeliin 2.1.2013

AW 06 Seinän ja ikkunan yläosa 2.1.2013

AW 07 Pystyleikkaus, liitos paneeliseinään 2.1.2013

AW 08 Vaakaleikkaus, ikkuna- tai oviliitos 2.1.2013

AW 09 Pystyleikkaus, ikkunan tai oven yläosa ja ikkunan alaosa 2.1.2013

AW 10 Liikuntasauma 2.1.2013

Piirustusluettelo

Piirustusluettelo sisältää seuraavat Aquaroc-julkisivujärjestelmän detaljipiirustukset

Teräksinen koolausjärjestelmä:

AS 01 Levytyskaavio, profiilijako ja ruuvaus 2.1.2013

AS 02 Vaakaleikkaus ja pystyleikkaus 2.1.2013

AS 03 Vaakaleikkaus, ulkokulma 2.1.2013

AS 04 Vaakaleikkaus, sisänurkka 2.1.2013

AS 05 Pystyleikkaus, seinän liitos sokkeliin 2.1.2013

AS 06 Seinän ja ikkunan yläosa 2.1.2013

AS 07 Pystyleikkaus, liitos paneeliseinään 2.1.2013

AS 08 Vaakaleikkaus, ikkuna- tai oviliitos 2.1.2013

AS 09 Pystyleikkaus, ikkunan tai oven yläosa ja ikkunan alaosa 2.1.2013

AS 10 Liikuntasauma 2.1.2013

AS 11 Saumojen, nurkkien ja pielien vahvistusverkotus 2.1.2013

Puinen koolausjärjestelmä:

AW 01 Levytyskaavio, profiilijako ja ruuvaus 2.1.2013

AW 02 Vaakaleikkaus ja pystyleikkaus 2.1.2013

AW 03 Vaakaleikkaus, ulkokulma 2.1.2013

AW 04 Vaakaleikkaus, sisänurkka 2.1.2013

AW 05 Pystyleikkaus, seinän liitos sokkeliin 2.1.2013

AW 06 Seinän ja ikkunan yläosa 2.1.2013

AW 07 Pystyleikkaus, liitos paneeliseinään 2.1.2013

AW 08 Vaakaleikkaus, ikkuna- tai oviliitos 2.1.2013

AW 09 Pystyleikkaus, ikkunan tai oven yläosa ja ikkunan alaosa 2.1.2013

AW 10 Liikuntasauma 2.1.2013

Jooniste loend
Jooniste loend sisaldab järgmisi Aquaroci fassaadisüsteemi detailide jooniseid

Terasest aluskarkass 
AS 01 Plaatimisskeem, profiilide jagunemine ja kinnikruvimine 2.1.2013
AS 02 Horisontaal- ja vertikaalläbilõiked 2.1.2013
AS 03 Horisontaalläbilõige, välisnurk 2.1.2013
AS 04 Horisontaalläbilõige, sisenurk 2.1.2013
AS 05 Vertikaalläbilõige, seina ühendus sokliga 2.1.2013
AS 06 Seina ja akna ülaosa 2.1.2013
AS 07 Vertikaalläbilõige, ühendus paneelseinaga 2.1.2013
AS 08 Horisontaalläbilõige, ühendus akna ja uksega 2.1.2013
AS 09 Vertikaalläbilõige, akna või ukse ülaosa ja akna alaosa 2.1.2013
AS 10 Paisumisvuuk 2.1.2013
AS 11 Vuukide, nurkade ja lengide tugevdusvõrk 2.1.2013

Puidust aluskarkass 
AW 01 Plaatimisskeem, profiilide jagunemine ja kinnikruvimine 2.1.2013
AW 02 Horisontaal- ja vertikaalläbilõige 2.1.2013
AW 03 Horisontaalläbilõige, välisnurk 2.1.2013
AW 04 Horisontaalläbilõige, sisenurk 2.1.2013
AW 05 Vertikaalläbilõige, seina ühendus sokliga 2.1.2013
AW 06 Seina ja akna ülaosa 2.1.2013
AW 07 Vertikaalläbilõige, ühendus paneelseinaga 2.1.2013
AW 08 Horisontaalläbilõige, ühendus akna ja uksega 2.1.2013
AW 09 Vertikaalläbilõige, akna või ukse ülaosa ja akna alaosa 2.1.2013

AW 10 Paisumisvuuk 2.1.2013
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Aquaroc tuuletettu rappausjärjestelmä, teräksinen koolausjärjestelmä 
Aquaroci tuulduv krohvisüsteem, terasest aluskarkass



12

K
onstruktsioonidetail

O
bjekt

A
Q

U
A

R
O

C
I TU

U
LD

U
V

 FA
S

S
A

A
D

IS
Ü

S
TE

E
M

P
rojekt nr

S
isu

P
laatim

isskeem
, profiilide jagunem

ine ja kinnikruvim
ine

M
õõtkava

Ü
levaatus

-
K

uupäev
Joonis nr

A
S

 01

P
Õ

H
IM

Õ
TTE

JO
O

N
IS

P
aisum

isvuuk vahega ≤ 10 m

M
in 400

Liikum
isvaru 5 m

m

D
E

T 2
M

õõtkava 1 : 10

Läbilõige A
–A

M
õõtkava 1 : 5

1.
A

quaroci tuulduv roov ATR
 30 sam

m
uga

450 m
m

, ülekate järgm
isele püstprofiilile

2.
A

quaroci fassaadiplaat 12,5 m
m

, plaadid
paigaldatakse serv serva vastu

3.
A

quaroc Q
S

TW
 32

4.
A

quaroc A
K

P 50/75 või 50/30
5.

A
quaroc Q

U
B

 31

D
E

T 1
M

õõtkava 1 : 10

Saint-G
obain Ehitustooted AS, Peterburi tee 75, 10145 Tallinn, tel +372 620 9510, w

w
w.gyproc.ee



13

HORISONTAALLÄBILÕIGE

VERTIKAALLÄBILÕIGE

1. Gyproci siseviimistlusplaat 12,5 mm
2. Aurutõke 0,2 mm
3. Terasprofiil, samm 600 mm
4. Isoveri mineraalvill
5. Glasroci tuuletõkkeplaat GHS 9 Storm või GTS 9
6. Aquaroci tuulduv roov ATR 30, samm 450 mm
7. Aquaroci fassaadiplaat 12,5 mm
8. Sobiv plaatide krohvimise süsteem

Konstruktsioonidetail
Objekt AQUAROCI TUULDUV FASSAADISÜSTEEM Projekt nr

Sisu Horisontaal- ja vertikaalläbilõige

Mõõtkava Ülevaatus - Kuupäev Joonis nr AS 02

Liigitus 
Tulepüsivusklass Gyproci käsiraamatu alusel

Heliisoleerivus õhu kaudu, R’W Gyproci käsiraamatu alusel

R’W + C50-3150 Gyproci käsiraamatu alusel

Saint-Gobain Ehitustooted AS, Peterburi tee 75, 10145 Tallinn, tel +372 620 9510, www.saint-gobain.ee
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1. Gyproci siseviimistlusplaat 12,5 mm
2. Aurutõke 0,2 mm
3. Terasprofiil, samm 600 mm
4. Isoveri mineraalvill
5. Glasroci tuuletõkkeplaat GHS 9 Storm või GTS 9
6. Aquaroci tuulduv roov ATR 30, samm 450 mm
7. Aquaroci fassaadiplaat 12,5 mm
8. Sobiv plaatide krohvimise süsteem
9. Gyproci nurgaprofiil HR 60/60
10. Aquaroci nurgaprofiil AKP 50/75
11. Krohvisüsteemi nurgaliist

HORISONTAALLÄBILÕIGE
VÄLISNURK

Liigitus 
Tulepüsivusklass Gyproci käsiraamatu alusel

Heliisoleerivus õhu kaudu, R’W Gyproci käsiraamatu alusel

R’W + C50-3150 Gyproci käsiraamatu alusel

Konstruktsioonidetail
Objekt AQUAROCI TUULDUV FASSAADISÜSTEEM Projekt nr

Sisu Horisontaalläbilõige, välisnurk

Mõõtkava Ülevaatus - Kuupäev Joonis nr AS 03

Saint-Gobain Ehitustooted AS, Peterburi tee 75, 10145 Tallinn, tel +372 620 9510, www.gyproc.ee
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HORISONTAALLÄBILÕIGE
SISENURK

1. Sobiv plaatide krohvimise süsteem
2. Aquaroci fassaadiplaat 12,5 mm
3. Aquaroci tuulduv roov ATR 30, samm 450 mm
4. Glasroci tuuletõkkeplaat GHS 9 Storm või GTS 9
5. Isoveri mineraalvill
6. Terasprofiil, samm 600 mm
7. Aurutõke 0,2 mm
8. Aquaroci nurgaprofiil AKP 50/75
9. Gyproci nurgaprofiil HR 60/60
10. Gyproci siseviimistlusplaat 12,5 mm

Liigitus 
Tulepüsivusklass Gyproci käsiraamatu alusel

Heliisoleerivus õhu kaudu, R’W Gyproci käsiraamatu alusel

R’W + C50-3150 Gyproci käsiraamatu alusel

Konstruktsioonidetail
Objekt AQUAROCI TUULDUV FASSAADISÜSTEEM Projekt nr

Sisu Horisontaalläbilõige, sisenurk

Mõõtkava Ülevaatus - Kuupäev Joonis nr AS 04

Saint-Gobain Ehitustooted AS, Peterburi tee 75, 10145 Tallinn, tel +372 620 9510, www.gyproc.ee
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VERTIKAALLÄBILÕIGE

1. Gyproci siseviimistlusplaat 12,5 mm
2. Aurutõke 0,2 mm
3. Terasprofiil, samm 600 mm
4. Isoveri mineraalvill
5. Glasroci tuuletõkkeplaat GHS 9 Storm või GTS 9
6. Aquaroci tuulduv roov ATR 30, samm 450 mm
7. Aquaroci fassaadiplaat 12,5 mm
8. Sobiv plaatide krohvimise süsteem
9. Aquaroci katteliist AHL 29
10. Krohvisüsteemile vastav alustusliist
11. Sokkel

Liigitus 
Tulepüsivusklass Gyproci käsiraamatu alusel

Heliisoleerivus õhu kaudu, R’W Gyproci käsiraamatu alusel

R’W + C50-3150 Gyproci käsiraamatu alusel

Konstruktsioonidetail
Objekt AQUAROCI TUULDUV FASSAADISÜSTEEM Projekt nr

Sisu Vertikaalläbilõige, seina ühendus sokliga

Mõõtkava Ülevaatus - Kuupäev Joonis nr AS 05

Saint-Gobain Ehitustooted AS, Peterburi tee 75, 10145 Tallinn, tel +372 620 9510, www.gyproc.ee
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1. Gyproci siseviimistlusplaat 12,5 mm
2. Aurutõke 0,2 mm
3. Terasprofiil, samm 600 mm
4. Isoveri mineraalvill
5. Glasroci tuuletõkkeplaat GHS 9 Storm või GTS 9
6. Aquaroci tuulduv roov ATR 30, samm 450 mm
7. Aquaroci fassaadiplaat 12,5 mm
8. Sobiv plaatide krohvimise süsteem
9. Aquaroci katteliist AHL 29
10. Krohvisüsteemile vastav alustusliist
11. Ülaprofiil
12. Aknaprofiil
13. Tihenduslint

VERTIKAALLÄBILÕIGE

Liigitus 
Tulepüsivusklass Gyproci käsiraamatu alusel

Heliisoleerivus õhu kaudu, R’W Gyproci käsiraamatu alusel

R’W + C50-3150 Gyproci käsiraamatu alusel

Konstruktsioonidetail
Objekt AQUAROCI TUULDUV FASSAADISÜSTEEM Projekt nr

Sisu Seina ja akna ülaosa

Mõõtkava Ülevaatus - Kuupäev Joonis nr AS 06

Saint-Gobain Ehitustooted AS, Peterburi tee 75, 10145 Tallinn, tel +372 620 9510, www.gyproc.ee
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VERTIKAALLÄBILÕIGE

Liigitus 
Tulepüsivusklass Gyproci käsiraamatu alusel

Heliisoleerivus õhu kaudu, R’W Gyproci käsiraamatu alusel

R’W + C50-3150 Gyproci käsiraamatu alusel

Konstruktsioonidetail
Objekt AQUAROCI TUULDUV FASSAADISÜSTEEM Projekt nr

Sisu Vertikaalläbilõige, ühendus paneelseinaga

Mõõtkava Ülevaatus - Kuupäev Joonis nr AS 07

1. Aquaroci tuulduv roov ATR 30, samm 450 mm
2. Terasprofiil, samm 600 mm
3. Isoveri mineraalvill
4. Glasroci tuuletõkkeplaat GHS 9 Storm või GTS 9
5. Gyproci siseviimistlusplaat
6. Aquaroci fassaadiplaat 12,5 mm
7. Sobiv krohvisüsteem
8. Aquaroci katteliist AHL 29
9. Krohvisüsteemile vastav alustusliist
10. Plekk
11. Fassaadiplaadid

Saint-Gobain Ehitustooted AS, Peterburi tee 75, 10145 Tallinn, tel +372 620 9510, www.gyproc.ee
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HORISONTAALLÄBILÕIGE

1. Leng
2. Aknaprofiil
3. Aquaroci nurgaprofiil AKP 30/50
4. Sobiv plaatide krohvimise süsteem
5. Aquaroci fassaadiplaat 12,5 mm
6. Aquaroci tuulduv roov ATR 30, samm 450 mm
7. Glasroci tuuletõkkeplaat GHS 9 Storm või GTS 9
8. Teras- või puitsõrestik, samm 600 mm
9. Isoveri mineraalvill
10. Aurutõke 0,2 mm
11. Gyproci siseviimistlusplaat

Liigitus 
Tulepüsivusklass Gyproci käsiraamatu alusel

Heliisoleerivus õhu kaudu, R’W Gyproci käsiraamatu alusel

R’W + C50-3150 Gyproci käsiraamatu alusel

Konstruktsioonidetail
Objekt AQUAROCI TUULDUV FASSAADISÜSTEEM Projekt nr

Sisu Horisontaalläbilõige, ühendus akna või uksega

Mõõtkava Ülevaatus - Kuupäev Joonis nr AS 08

Saint-Gobain Ehitustooted AS, Peterburi tee 75, 10145 Tallinn, tel +372 620 9510, www.gyproc.ee
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VERTIKAALLÄBILÕIGE

1. Gyproci siseviimistlusplaat
2. Aurutõke
3. Terasprofiil, samm 600 mm
4. Aquaroci fassaadiplaat 12,5 mm
5. Sobiv plaatide krohvimise süsteem
6. Aquaroci tuulduv roov ATR 30, samm 450 mm
7. Glasroci tuuletõkkeplaat GHS 9 Storm või GTS 9
8. Krohvisüsteemile vastav alustusliist
9. Aquaroci katteliist AHL 29
10. Tihendusliist
11. Veeplekk
12. Ülaprofiil
13. Aknaprofiil

Liigitus 
Tulepüsivusklass Gyproci käsiraamatu alusel

Heliisoleerivus õhu kaudu, R’W Gyproci käsiraamatu alusel

R’W + C50-3150 Gyproci käsiraamatu alusel

Konstruktsioonidetail
Objekt AQUAROCI TUULDUV FASSAADISÜSTEEM Projekt nr

Sisu Vertikaalläbilõige, akna või ukse ülaosa ja akna alaosa

Mõõtkava Ülevaatus - Kuupäev Joonis nr AS 09

Saint-Gobain Ehitustooted AS, Peterburi tee 75, 10145 Tallinn, tel +372 620 9510, www.gyproc.ee
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HORISONTAALLÄBILÕIGE
PAISUMISVUUK

1. Vuugi põhjalint
2. Elastne vuugimass
3. Paisumisvuugi profiil
4. Glasroci tuuletõkkeplaat GHS 9 Storm või GTS 9
5. Gypsteeli tuulduv katteprofiil 30 mm
6. Aquaroci fassaadiplaat 12,5 mm
7. Sobivad krohvitavad plaadid

Liigitus 
Tulepüsivusklass Gyproci käsiraamatu alusel

Heliisoleerivus õhu kaudu, R’W Gyproci käsiraamatu alusel

R’W + C50-3150 Gyproci käsiraamatu alusel

Konstruktsioonidetail
Objekt AQUAROCI TUULDUV FASSAADISÜSTEEM Projekt nr

Sisu PAISUMISVUUK

Mõõtkava Ülevaatus - Kuupäev Joonis nr AS 10

Vuugimassiga paisumisvuuk

Liistuga paisumisvuuk

Konstruktsiooniline paisumisvuuk

Saint-Gobain Ehitustooted AS, Peterburi tee 75, 10145 Tallinn, tel +372 620 9510, www.gyproc.ee
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1. Alustusliist
2. Vuukide tugevdamine, laius 200 mm
3. Nurgaprofiil või nurgarull
4. Nurgatugevdus 250 x 450 mm

VÕRGUD

Liigitus 
Tulepüsivusklass Gyproci käsiraamatu alusel

Heliisoleerivus õhu kaudu, R’W Gyproci käsiraamatu alusel

R’W + C50-3150 Gyproci käsiraamatu alusel

Konstruktsioonidetail
Objekt AQUAROCI TUULDUV FASSAADISÜSTEEM Projekt nr

Sisu Vuukide, nurkade ja lengide tugevdusvõrk

Mõõtkava Ülevaatus - Kuupäev Joonis nr AS 11

Saint-Gobain Ehitustooted AS, Peterburi tee 75, 10145 Tallinn, tel +372 620 9510, www.gyproc.ee
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Aquaroc tuuletettu rappausjärjestelmä, puinen koolausjärjestelmä Aquaroci tuulduv krohvisüsteem, puidust aluskarkass
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HORISONTAALLÄBILÕIGE

1. Gyproci siseviimistlusplaat 12,5 mm
2. Aurutõke 0,2 mm
3. Puitliist, samm 600 mm
4. Isoveri mineraalvill
5. Glasroci tuuletõkkeplaat GHS 9 Storm või GTS 9
6. Puidust ristsõrestik, ≥ 22 x 75, samm 600 + ≥ 22 x 75,

samm 450
- Aquaroci plaadi all olev sõrestik sammuga 450 mm

7. Aquaroci fassaadiplaat 12,5 mm
- Aquaroci roostevabad kruvid, samm 200 mm

8. Sobiv plaatide krohvimise süsteem

VERTIKAALLÄBILÕIGE

Liigitus 
Tulepüsivusklass Gyproci käsiraamatu alusel

Heliisoleerivus õhu kaudu, R’W Gyproci käsiraamatu alusel

R’W + C50-3150 Gyproci käsiraamatu alusel

Konstruktsioonidetail
Objekt AQUAROCI TUULDUV FASSAADISÜSTEEM Projekt nr

Sisu Horisontaal- ja vertikaalläbilõige

Mõõtkava Ülevaatus - Kuupäev Joonis nr AW 02

Saint-Gobain Ehitustooted AS, Peterburi tee 75, 10145 Tallinn, tel +372 620 9510, www.gyproc.ee
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HORISONTAALLÄBILÕIGE
VÄLISNURK

1. Gyproci siseviimistlusplaat 12,5 mm
2. Aurutõke 0,2 mm
3. Puitliist, samm 600 mm
4. Isoveri mineraalvill
5. Glasroci tuuletõkkeplaat GHS 9 Storm või GTS 9
6. Puidust ristsõrestik, ≥ 22 x 75, samm 600 + ≥ 22 x 75,

samm 450
- Aquaroci plaadi all olev sõrestik sammuga 450 mm

7. Aquaroci fassaadiplaat 12,5 mm
- Aquaroci roostevabad kruvid

8. Sobiv plaatide krohvimise süsteem
9. Gyproci nurgaprofiil HR 60/60
10. Aquaroci nurgaprofiil AKP 50/75
11. Krohvisüsteemi nurgaliist

Liigitus 
Tulepüsivusklass Gyproci käsiraamatu alusel

Heliisoleerivus õhu kaudu, R’W Gyproci käsiraamatu alusel

R’W + C50-3150 Gyproci käsiraamatu alusel

Konstruktsioonidetail
Objekt AQUAROCI TUULDUV FASSAADISÜSTEEM Projekt nr

Sisu Horisontaalläbilõige, välisnurk

Mõõtkava Ülevaatus - Kuupäev Joonis nr AW 03

Saint-Gobain Ehitustooted AS, Peterburi tee 75, 10145 Tallinn, tel +372 620 9510, www.gyproc.ee
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HORISONTAALLÄBILÕIGE
SISENURK

1. Sobiv plaatide krohvimise süsteem
2. Aquaroci fassaadiplaat 12,5 mm

– Aquaroci roostevabad kruvid
3. Puidust ristsõrestik, ≥ 22 x 75, samm 600 + ≥ 22 x 75, 

samm 450
4. Glasroci tuuletõkkeplaat GHS 9 Storm või GTS 9
5. Isoveri mineraalvill
6. Puitliist, samm 600 mm
7. Aurutõke 0,2 mm
8. Aquaroci nurgaprofiil AKP 50/75
9. Gyproci nurgaprofiil HR 60/60
10. Gyproci siseviimistlusplaat 12,5 mm

Liigitus 
Tulepüsivusklass Gyproci käsiraamatu alusel

Heliisoleerivus õhu kaudu, R’W Gyproci käsiraamatu alusel

R’W + C50-3150 Gyproci käsiraamatu alusel

Konstruktsioonidetail
Objekt AQUAROCI TUULDUV FASSAADISÜSTEEM Projekt nr

Sisu Horisontaalläbilõige, sisenurk

Mõõtkava Ülevaatus - Kuupäev Joonis nr AW 04

Saint-Gobain Ehitustooted AS, Peterburi tee 75, 10145 Tallinn, tel +372 620 9510, www.gyproc.ee
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VERTIKAALLÄBILÕIGE

1. Gyproci siseviimistlusplaat 12,5 mm
2. Aurutõke 0,2 mm
3. Puitliist, samm 600 mm
4. Isoveri mineraalvill
5. Glasroci tuuletõkkeplaat GHS 9 Storm või GTS 9
6. Puidust ristsõrestik, ≥ 22 x 75,

samm 600 + ≥ 22 x 75, samm 450
7. Aquaroci fassaadiplaat 12,5 mm
8. Sobiv plaatide krohvimise süsteem
9. Aquaroci katteliist AHL 29
10. Krohvisüsteemile vastav alustusliist
11. Sokkel

Liigitus 
Tulepüsivusklass Gyproci käsiraamatu alusel

Heliisoleerivus õhu kaudu, R’W Gyproci käsiraamatu alusel

R’W + C50-3150 Gyproci käsiraamatu alusel

Konstruktsioonidetail
Objekt AQUAROCI TUULDUV FASSAADISÜSTEEM Projekt nr

Sisu Vertikaalläbilõige, seina ühendus sokliga

Mõõtkava Ülevaatus - Kuupäev Joonis nr AW 05

Saint-Gobain Ehitustooted AS, Peterburi tee 75, 10145 Tallinn, tel +372 620 9510, www.gyproc.ee
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VERTIKAALLÄBILÕIGE

1. Gyproci siseviimistlusplaat 12,5 mm
2. Aurutõke 0,2 mm
3. Teras- või puitsõrestik, samm 600 mm
4. Isoveri mineraalvill
5. Glasroci tuuletõkkeplaat GHS 9 Storm või GTS 9
6. Puidust ristsõrestik, ≥ 22 x 75,

samm 600 + ≥ 22 x 75, samm 450
7. Aquaroci fassaadiplaat 12,5 mm

- Aquaroci roostevabad kruvid QM-ST 35
8. Sobiv plaatide krohvimise süsteem
9. Aquaroci katteliist AHL 29
10. Krohvisüsteemile vastav alustusliist
11. Ülaprofiil
12. Aknaprofiil
13. Tihenduslint

Liigitus 
Tulepüsivusklass Gyproci käsiraamatu alusel

Heliisoleerivus õhu kaudu, R’W Gyproci käsiraamatu alusel

R’W + C50-3150 Gyproci käsiraamatu alusel

Konstruktsioonidetail
Objekt AQUAROCI TUULDUV FASSAADISÜSTEEM Projekt nr

Sisu Seina ja akna ülaosa

Mõõtkava Ülevaatus - Kuupäev Joonis nr AW 06

Saint-Gobain Ehitustooted AS, Peterburi tee 75, 10145 Tallinn, tel +372 620 9510, www.gyproc.ee
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VERTIKAALLÄBILÕIGE

1. Puidust ristsõrestik, ≥ 22 x 75, 
samm 600 + ≥ 22 x 75, samm 450

2. Puitliist, samm 600 mm
3. Isoveri mineraalvill
4. Glasroci tuuletõkkeplaat GHS 9 Storm või GTS 9
5. Gyproci siseviimistlusplaat 12,5 mm
6. Aquaroci fassaadiplaat 12,5 mm

- Aquaroci roostevabad kruvid
7. Sobiv krohvisüsteem
8. Gyproci tuulduv nurgaliist 30/30
9. Krohvisüsteemile vastav alustusliist
10. Plekk

Liigitus 
Tulepüsivusklass Gyproci käsiraamatu alusel

Heliisoleerivus õhu kaudu, R’W Gyproci käsiraamatu alusel

R’W + C50-3150 Gyproci käsiraamatu alusel

Konstruktsioonidetail
Objekt AQUAROCI TUULDUV FASSAADISÜSTEEM Projekt nr

Sisu Vertikaalläbilõige, ühendus paneelseinaga

Mõõtkava Ülevaatus - Kuupäev Joonis nr AW 07

Saint-Gobain Ehitustooted AS, Peterburi tee 75, 10145 Tallinn, tel +372 620 9510, www.gyproc.ee
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HORISONTAALLÄBILÕIGE

1. Leng
2. Aknaprofiil
3. Krohvisüsteemi nurgaliist
4. Aquaroci nurgaprofiil AKP 30/50
5. Aquaroci fassaadiplaat 12,5 mm

- Aquaroci roostevabad kruvid
6. Puidust ristsõrestik, ≥ 22 x 75, samm 600 + ≥ 22 x 75, samm 450
7. Glasroci tuuletõkkeplaat GHS 9 Storm või GTS 9
8. Puitliist, samm 600 mm
9. Isoveri mineraalvill
10. Aurutõke 0,2 mm
11. Gyproci siseviimistlusplaat
12. Sobiv plaatide krohvimise süsteem

Liigitus 
Tulepüsivusklass Gyproci käsiraamatu alusel

Heliisoleerivus õhu kaudu, R’W Gyproci käsiraamatu alusel

R’W + C50-3150 Gyproci käsiraamatu alusel

Konstruktsioonidetail
Objekt AQUAROCI TUULDUV FASSAADISÜSTEEM Projekt nr

Sisu Horisontaalläbilõige, ühendus akna või uksega

Mõõtkava Ülevaatus - Kuupäev Joonis nr AW 08

Saint-Gobain Ehitustooted AS, Peterburi tee 75, 10145 Tallinn, tel +372 620 9510, www.gyproc.ee
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VERTIKAALLÄBILÕIGE

1. Gyproci siseviimistlusplaat
2. Aurutõke
3. Terasprofiil, samm < 600 mm
4. Aquaroci fassaadiplaat 12,5 mm
5. Sobiv plaatide krohvimise süsteem
6. Puidust ristsõrestik, ≥ 22 x 75,

samm 600 + ≥ 22 x 75, samm 450
7. Glasroci tuuletõkkeplaat GHS 9 Storm või GTS 9
8. Krohvisüsteemile vastav alustusliist
9. Aquaroci katteliist AHL 29
10. Aknaprofiil
11. Veeplekk
12. Ülaprofiil

Liigitus 
Tulepüsivusklass Gyproci käsiraamatu alusel

Heliisoleerivus õhu kaudu, R’W Gyproci käsiraamatu alusel

R’W + C50-3150 Gyproci käsiraamatu alusel

Konstruktsioonidetail
Objekt AQUAROCI TUULDUV FASSAADISÜSTEEM Projekt nr

Sisu Vertikaalläbilõige, akna või ukse ülaosa ja akna alaosa

Mõõtkava Ülevaatus - Kuupäev Joonis nr AW 09

Saint-Gobain Ehitustooted AS, Peterburi tee 75, 10145 Tallinn, tel +372 620 9510, www.gyproc.ee
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HORISONTAALLÄBILÕIGE
PAISUMISVUUK

Vuugimassiga paisumisvuuk

Liistuga paisumisvuuk

Konstruktsiooniline paisumisvuuk

1. Vuugi põhjalint
2. Elastne vuugimass
3. Paisumisvuugi profiil
4. Glasroci tuuletõkkeplaat GHS 9 Storm või GTS 9
5. Puidust ristsõrestik, ≥ 22 x 75, samm 600 + ≥ 22 x 75, samm 450
6. Aquaroci fassaadiplaat 12,5 mm
7. Sobivad krohvitavad plaadid

Liigitus 
Tulepüsivusklass Gyproci käsiraamatu alusel

Heliisoleerivus õhu kaudu, R’W Gyproci käsiraamatu alusel

R’W + C50-3150 Gyproci käsiraamatu alusel

Konstruktsioonidetail
Objekt AQUAROCI TUULDUV FASSAADISÜSTEEM Projekt nr

Sisu PAISUMISVUUK

Mõõtkava Ülevaatus - Kuupäev Joonis nr AW 10

Saint-Gobain Ehitustooted AS, Peterburi tee 75, 10145 Tallinn, tel +372 620 9510, www.gyproc.ee


