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Ludox SB ehitusplaat kujutab 
endast magneesiumoksiidi 
(MgO) ja magneesiumkloriidi 
(MgCl) baasil valmistatud 
ehitusplaati, mis omab 
tuntavaid eeliseid võrreldes 
tsemendi baasil valmistatud või 
tavalise kipsplaadiga: ta on tule- 
ja helikindel, niiskuskindel ja 
on mõeldud paigaldamiseks 
sisetingimustes.

Ludox SB plaati on kerge 
lõigata, saagida, kinnitada 
naelutamise või liimimise teel, 
värvida ja kasutada kattekihina. 
Plaadi üks külg on sile, mis 
annab võimaluse pahteldada 
jätkukohti, ja ilma raskusteta 
teda viimistleda ükskõik mis 
viisil, kas värvimisega, või 
tapeedi ja tekstiiliga katmise 
teel. Teine pool on kareda 
tekstuuriga plaadi seinale 
kinnitamiseks.
Ludox SB plaat ei sisalda 

lahusteid, formaldehüüdi, 
asbesti, õlisid ega muid aineid, 
mis võivad kahjustada 
keskkonda või põhjavett. Ludox 
SB plaadi saagimisel tekkivad 
puru ja tolm on ohutud ja neid 
võib panna tavalisse 
prügikonteinerisse. Ülejäägid 
kõlbavad teistkordseks 
kasutamiseks pärast 
jahvatamist tootjatehases.

Üldine iseloomustus



Käsitsemine ning ladustamine

Käsitsemine:
1. Plaatide peale ja maha laadimisel ning  nende ümberpaigutamisel 
ehitusplatsil tuleb neid käsitseda hoolikalt, et vältida äärte, nurkade ja 
pindade kahjustamist.
2. Aluste ümberpaigutamiseks tuleb alati kasutada tõstukit, võttes arvesse 
selle tõstejõu piiranguid.
3. Liigset või ilma vajaduseta plaatide painutamist tuleb vältida nende 
võimaliku kahjustamise ärahoidmiseks.
4. Üksikute plaatide kandmisel peab olema kaasatud vähemalt kaks                          
inimest. Plaati tuleb hoida vertikaalselt ja nii, et pikem külg oleks 
maapinnaga paralleelne.

Ladustamine:
1.Ludox SB plaate on soovitatav hoida katuse all vältimaks nende vihma 
kätte sattumist.  
2. Kui plaate hoitakse siiski lahtise taeva all, tuleb nad katta veekindla 
materjaliga - kilega. Plaate ei tohi asetada otse maapinnale, vahe virna 
alumise plaadi ja maapinna vahel peab olema vähemalt 100 mm.
3. Plaate tuleb hoida kuival ja tasasel pinnal.
4. Plaate ei ole soovitav asetada vertikaalasendisse.



Ettevaatusabinõud

Ettevaatusabinõud:
1. Ludox SB plaadid ei sisalda kantserogeenseid aineid. Vaatamata 
sellele tuleb nende töötlemisel tekkiva tolmu hingamisteedesse 
sattumise ärahoidmiseks kanda maski.
2. Vigastuste vältimiseks on soovitatav kinnaste kandmine. 
3. Plaadi nurkade piirkonnas ei tohi kruvid siseneda materjali kaldega.
4. Toestada alati kõik plaadi nurgad.
5.Kinnitada alati plaadid toestiku külge.
6. Kinnituskruvid peavad olema vähemalt 10mm - 20 mm kaugusel 
plaadi äärest.
7. Ludox SB plaadid ei kannata pikaajalist kokkupuudet veega, samas 
taluvad pikaajalist temperatuuri kõikumist. Veest läbiimbunud plaadid 
ei lagune, kuid kaotavad suure osa oma tugevusest.

Ventilatsioon:
Õhus hõljuvate osakeste kontsentratsiooni lubatud piirides hoidmiseks 
kasutada üld- või kohtväljatõmmet.
Hingamisteede kaitse:
Soovitatav tolmumaski kasutamine.
Silmade kaitse:
Materjali lõikamisel on soovitatav tolmukindlate kaitseprillide 
kasutamine.
Naha kaitse:
Soovitatav vaba liikumist võimaldava mugava tööriietuse kandmine. 
Vältimaks tolmu ja puru otsest kontakti nahaga eeldab Ludox SB plaadi 
töötlemine pikkade käistega särgi, pikkade pükste, mütsi ja kinnaste 
kandmist.



Ludox SB plaadi töötlemine

Lihvimine,puurimine ja muud operatsioonid:
Sooritades ülalmainitud operatsioone tuleks kindlasti kanda tolmumaski.

Olulised märkused:
1. Võimaluste piires paremaks kaitseks ja võimalikult madala hulga tolmu tekkimiseks alati kasutada 
jaos „Parim“ kirjeldatud töövõtteid.

2. Kasutada teostatava operatsiooni teostamiseks kõige sobivamat saetera.

3. Eelistada niisket koristust kuivale pühkimisele.

4. Plaadi nurkade piirkonnas ei tohi kruvid siseneda materjali kaldega.

5. Toestada alati kõik plaadi nurgad.

6.Kinnitada alati plaadid toestiku külge.

7. Kinnituskruvid peavad olema vähemalt 10mm - 20 mm kaugusel plaadi  äärest.

8. Ludox Standard plaadid ei kannata pikaajalist kokkupuudet veega, samas taluvad pikaajalist 
temperatuuri kõikumist. Veest läbiimbunud plaadid ei lagune, kuid kaotavad suure osa oma tugevusest.

Lõikamine:
1. Lõikeseade peab olema asetatud nii, et õhuvool puhuks tekkiva tolmu eemale lõikajast ja teistest 
läheduses töötavatest inimestest.
2. Kasutada üht järgmistest viisidest sõltuvalt töömahust ja töökohas valitsevatest tingimustest:

Parim
* Plaadi lõikamiseks teha sisselõige kasutades spetsiaalset kõva teraga- või murtava teraga nuga ja 
seejärel murda plaat pikki lõikejoont. (Selle töövõtte kasutamise võimalikkus sõltub paigaldatava plaadi 
paksusest).
*Kasutada tsementplaadi lõikamiseks mõeldud elektrilisi käsitöö lõikeriistu.

Keskmine
*Kasutada spetsiaalset HEPA filtri ja tolmueemaldusega varustatud ketassaagi, valides sobiva lõiketera.

Rahuldav (üksnes õhukeste ja keskmise paksusega plaatide lõikamiseks)
Kasutada spetsiaalset HEPA filtri ja tolmueemaldusega ning sobiva ketasteraga varustatud ketassaagi.



Tehnilised andmed
Testitav artikkel  Näitajad  Alus  

Tegelik tihedus  0,8 -1,5 t/m3  EN 12467  

Niiskuse sisaldus  max 8 %  EN 12467  

Kokkutõmme  max 0,3 %  EN 12467  

Paisumine vee mõjul  max 0,6 %  EN 12467  

Vastupidavus kruvi 
välja tõmbele  

min 70 N/mm  EN 12467  

Vastupidavus 
dehalogeenimise suhtes  

Ei moodustu vett ega 
niiskust  

EN 12467  

Kloriidiooni 
kontsentratsioon  

max 10 %  EN 12467  

Süttivus  A1 mittesüttiv  EN 1716  

Tulepüsivus  min 2 tundi  

90 mm vahesein 6 mm 
paksuse (MgO) plaadiga 
mõlemal pool sõrestikku  

Tulepüsivus  min 4 tundi  

99 mm vahesein 12 mm 
paksuse (MgO) plaadiga 
mõlemal pool sõrestikku  

Heliisolatsioon  min 42 dB  9 mm paksune (MgO) 
plaat + 75 mm pruss + 

50 mm kivivilla  

Paindetugevus  min 16 MPa  9mm plaat  

Löögikind lus  min 5,5 kJ/m2  9mm plaat  

Keskkonnasõbralikkus  
Radiatsiooni, asbesti ja 

formaldehüüdi 
puudumine  

GB656 -2001  

Vee läbilaskvus  
Ei lase läbi vett ega 

niiskust  CEC95:97  

Vastupidavus leelistele   / 9/ آلیآلي  

Soojusjuhtivus  0,14 9 W/m*K  Keskmisel temperatuuril 
30 +/ -5 C  

Värv  K riitvalge   



Toote omadused

Mittepõlev:
Tunnustatud mittepõleva materjalina.

Veekindel:
Vastupidav niiskusele kõrge niiskusega paikades ja ei kihistu ega lagune niiskuse kestva toime tagajärjel.

Ilmastikukindel:
Vastupidav temperatuuri kõikumisele ja rasketele ilmastikutingimustele.

Heliisolatsioon:
Tagab hea heliisolatsiooni.

Termoisolatsioon:
Tagab head termoisolatsiooni ja ohutust.

Mittelagunev:
Ei lagune kuivas ega niiskes keskkonnas.

Löögikindel:
Vastupidav tugevate löökide suhtes.

Vastupidav kahjuritele ja hallitusele:
Kaitseb kahjurite sissetungi eest ja pärsib hallituse teket.

Kergekaaluline ja kestev:
Kaalub vähe, kuid on kõva ja vastupidav.

Ei deformeeru:
Stabiilsete mõõtmetega. Ei deformeeru. Paisumine ja kokkutõmbumine minimaalsed.

Tugev ja hoiab hästi kinnitusvahendeid:
 Eelpuurimine ei ole vajalik.

Tootmine ja viimistlus:
Toodetakse ka kärgstruktuuriga ja vineeri, laminaadi või vinüüliga kaetuna.

Kasutamine:
Ideaalne vaheseinte ehitamiseks kuivades ja niisketes kohtades.

Lõhnatu ja mittemürgine:
Ei lõhna. Ei sisalda asbesti, kristallilist ränidioksiidi ega mürgiseid uurea- või fenoolformaldehüüdil 
baseeruvaid liime.

Kerge töödelda ja paigaldada:
Saab saagida, lõigata, puurida, klammerdada ja liimida. Õhemaid plaate saab painutada tagamaks projektis 
ettenähtud kuju.

Veeauru läbilaskev. Hingav.



Pindade katmine värviga
Sisetingimustes soovitame kasutada Vivacolor või Teknos siseviimistlus värve. Enne
värvimist, sisetingimustes kindlasti katta pinnad kruntvärviga. 

Välitingimustes on nõutud kasutada hingavaid värve. Soovitame kasutada Vivacolor
Facade välisvärve. Kui välisvärvi sees puudub kruntvärv, tuleb pinnad eelnevalt katta 
kruntvärviga.

Tolerants

Lubatud plaadi mõõtude tolerants:

Pikkus : 0-3 mm
Laius: 0-3 mm
Paksus kuni 6 mm: +/- 0,20 mm
Paksus 6-10 mm: +/- 0,20 mm
Paksus üle 10 mm: +/- 0,30 mm
Diagonaalis: max 5 mm

Kinnitamine

Fikseerimaks hästi plaati konstruktsiooni soovitame kasutada Essve tsingitud või C4 
puitlaastkruve (KEELATUD ON KASUTADA NN. MUST KIPSIKRUVI). Nendel 
kruvidel on kooniline pea, et vältida lõhenemist või pragunemist, kui kruvid plaati sisse 
kruvida. Metallist karkassile paigaldades võivad kruvi pikkused varieeruda 22-35 mm. 
Puitkonstruktsioonil on kruvi pikkus 45 mm. Kruvide vahemaa peab olema 150 mm kuni 
250 mm maksimaalselt. Soovitatav kruvi kaugus servast on 15 - 20 mm (Fig.1). Kruvid 
tuleb kinnitada plaati sirgelt ehk 90 kraadise nurgaga. Lisaks võib plaate kinnitada 
klambrite, naeltega ning liimiga. Klambrite kinnitamiseks kasutada pneumaatilisi 
tööriistu.



Vaheseina ehitus metallkarkassile

Vaheseina ehitamiseks soovitame standardset õhukest profiili, mis on tsingitud teraslehest 
CD, UD, CW, UW, MW alates paksusega 0,5 mm. Konstruktsioonis pead arvestama Ludox 
SB plaadi laiust 1200 mm. Püstroovituse vahemaa peaks olema 600 mm. Seina ehituseks 
soovitame kasutada 8, 10 või 12mm Ludox Standard plaati.

Vuugilint 

Ludox SB 

Kruvi 

Soojustus 

C profiil 

Kruvi 

Ludox SB 

Soojustus 

U profiil 

C profiil 

Kruvi

Ludox SB

Soojustus

U profiil

C profiil Kruvi 



Vaheseina ehitus metallkarkassile
Seina detailid, mida saab ehitada karpprofiilide abil 8mm, 10mm ja 12mm 
plaadile on näidatud allpool ning samal detaile võib kasutada 15 või 100 C, U või 
M tsingitud profiilidel.

Ludox kruvi

Ludox SB 8mm

Ludox SB 8mm

Karkass
Soojustus

Ludox SB 8mm

Soojustus

Karkass
Ludox kruvi



Ludox SB paigaldamine puitkarkassile

Ludox soovitab kasutada Essve puitlaastplaadi kruve. 

Kruvi pikkus on 3x plaadi paksusest.

Vertikaalpostide omavaheline kaugus maksimaalselt on 600mm, kui kasutatakse 1200mm 
laia Ludox SB plaati.

Plaadi asetus

Ludox SB plaadid tuleks kinnitada karkassi vertikaalselt. Oluline on enne paigaldust teha 
kuluarvestust, et vähendada plaadi raiskamist ning jätta minimaalselt vuuke. Kui võimalik, 
vältida plaatide paigaldust horisontaalselt. Horisontaalne paigutus on soovitatav siis, kui 
karkassi maksimaalne kõrgus on 900mm või 1200mm. Horisontaalne plaatide paigutus on 
soovitatav fassaadidel või piiretel. 

Plaadi paigaldus

Kinnitused tuleks plaati kinnitada miinimum 12mm plaadi äärest ning miinimum 50mm 
plaadi nurgast. Kinnitused tuleb kinnitada mööda plaadi äärt ning kinnituste kaugus 
üksteisest ei tohiks ületada 200mm.

200mm max.
Alusvööl ja küljepostil

300mm max.
keskpostil



Ludox SB paigaldamine puitkarkassile



Ludox SB paigaldamine puitkarkassile



Ludox SB paigaldamine puitkarkassile
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veeauru läbilaskev
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Puitpost

12mm min.

50mm posti laius



Ludox SB paigaldamine puitkarkassile

Ludox SB

12mm, min.

1 mm

roovits

Ludox SB

0 mm

roovits

Ludox SB

akrüül või silikon



Ludox SB paigaldamine puitkarkassile



Ripplae konstruktsioon

Ripplagedes soovitame kasutada 6mm, 8mm või 10mm Ludox SB plaate või Ludox CB 
ripplae plaate. Plaadid on fikseeritud konstruktsiooni kruvidega, kui on kasutatud C, U 
või M tsingitud profiile. Kui lae konstruktsioonis on kasutatud T-liiste soovitame 
kasutada Ludox CB ripplae plaate. 

Profiilid
Ludox SB plaate on võimalik saada allolevate profiilidena.

Ludox SB plaati saab kinnitada kas puitkarkassile või teraskarkassile. Karkass peab vastama 
kõigile kohalikele ehitus regulatsioonidele. Ludox SB plaat tuleb kinnitada toestatud ning 
kinnitatud karkassile. Maksimaalne karkassi samm on 600mm tsentrist tsentrisse. 

Tagamaks piisavalt toetust kruvidele, klambritele või naeltele peab olema puitposti laius 
miinimum 42mm ja metallposti laius miinimum 36mm. Kui neid miinimume ei ole võimalik 
saavutada, tuleb lisada juurde veel üks post, et tagada kinnituste minimaalne 12mm kaugus 
plaadi äärest.
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