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Üldist

Fassaadiplaadid Ludox FB kujutavad endast pinnatud
või pindamata ehitusplaate. Ludox FB plaadid sobivad nii 
uusehitiste fassaadideks, vanade ehitiste fassaadide renoveerimi-
seks kui ka rõdupiireteks, soklite katmiseks ja trepikojade 
renoveerimiseks.

Fassaadiplaadid Ludox FB sisaldavad magneesiumoksiid ja mag-
neesiumkloriidi segu. Plaadid ei sisalda soolasid ja on täiesti
mineraalsed. Plaadid ei sisalda tervisele kahjulikke aineid.
Plaadid on ilmastiku- ja külmakindlad. Kasutusaja jooksul Ludox
FB fassaadiplaadid ei eralda mürgiseid gaase. Tulekindluse 
omadustelt on FB - fassaadiplaadid olemuselt põlematud ja 
süttimatud. Plaadid vastavad kõrgeimale tuletõkkeklassile - A1.

FB fassaadiplaadi eelised muude turul olevate fassaadiplaatide
ees:
1) Eriti suur löögikindlus
2) Suurem ilmastikukindlus
3) Ei sisalda soolasid
4) Mineraalne
5) Hallitust hülgav
6) Tootmisel madal CO tase2 

7) Ei vaja kinnitusvahenditele ettepuurimist
8) Kerge

 
Tellimustööna

Ludox FB fassaadiplaadi standardmõõdud on 8x1200x2700 mm. 
Standard värvus on hall. Kliendil on võimalik tellida plaate 
sobivas mõõdus, pindamata või pinnatud kattega. 



Tehnilised andmed

    Testitav artikkel           Näitajad 

Tihedus 3990±100 kg/m  

Tulepüsivusklass A1, s1, d0

Paindetugevus 21,5 Mpa

Niiskuse sisaldus 6,7 %

Paisumine märgumisel 0,32 %

Ph-tase 9-11

Soojusjuhtivus 0,21 W/mK

Käsitsemine ning ladustamine

Käsitsemine:
1. Plaatide peale ja -maha laadimisel ning nende ümberpaigutamisel 
ehitusplatsil tuleb neid käsitseda hoolikalt, et vältida servade,   
nurkade ja pindade kahjustamist.
2. Pakkealuste 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.



Käsitsemine ning ladustamine

Ladustamine:
1. Ludox FB plaate on soovitatav hoida katuse all vältimaks nende  
    vihma kätte sattumist.  
2. Kui plaate hoitakse siiski lahtise taeva all, tuleb nad katta veekin- 
    dla materjaliga - kilega. Plaate ei tohi asetada otse maapinnale,  
    vahe virna alumise plaadi ja maapinna vahel peab olema 

3. Plaate tuleb hoida kuival ja tasasel pinnal.
4. Plaate ei ole soovitav ladustada vertikaalses asendis.
5. Plaate tuleks eelnevalt hoida objektil 48 tundi, et kohaneda 

    vähemalt 100 mm.

    keskkonnaga ja saavutada õige niiskussisaldus.



Ettevaatusabinõud

Ettevaatusabinõud:
1. Ludox FB 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 servast.

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 FB plaadi 
töötlemine pikkade käistega särgi, pikkade pükste, mütsi ja kinnaste 
kandmist.



Ludox FB plaadi töötlemine

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

Olulised märkused:
1. Võimaluste piires paremaks kaitseks ja võimalikult madala hulga  

tolmu tekkimiseks alati kasutada jaos „Parim“ kirjeldatud töövõtteid.
2. Kasutada tööoperatsiooni teostamiseks kõige sobivamat 

3. Eelistada niisket koristust kuivale pühkimisele.

4. Plaadi nurkade piirkonnas ei tohi kruvid siseneda materjali 

5. Toestada alati kõik plaadi nurgad.

6. Kinnitada alati plaadid toestiku külge.

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

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 

Parim
*Kasutada spetsiaalset HEPA filtri ja tolmueemaldusega varustatud 

Rahuldav (üksnes õhukeste ja keskmise paksusega plaatide 

*Kasutada spetsiaalset HEPA filtri ja tolmueemaldusega ning sobiva 

tolmumaski ja kaitseprille.

    saetera.

    kaldega.

    plaadi  äärest.

    töökohas valitsevatest tingimustest:

  ketassaagi, valides sobiva lõiketera.

lõikamiseks)

  ketasteraga varustatud ketassaagi.



Ludox FB paigaldus
Tähelepanu!
Seinakonstruktsiooni projekteerides ja ehitades tuleb
alati arvestada, et plaadi taga peab olema tuulutuskanal,
mida ei tohi mitte mingitel tingimustel tõkestada soojustuse, 
pleki või horisontaaltugedega.

Õhuvahe laius peab olema vähemalt 15 mm.
Projekteerimisel tuleb arvestada fassaadi mõjutavate
teguritega, nagu võimalik niiskuselamine, kaldsademed,
niiskusmigratsioon, ehitise geograafiline asend, tuulekoormised 
jne. ehk tegurid, mida kõiki ei saa võtta arvesse koostades üldisi 
paigaldusjuhendeid.

Paigalduse järjekord:
- Seinakinnituselemendid / tasapinna loomine
- Horisontaalroovid
- Lisasoojustus + tuuletõke
- Püstroovid
- Vertikaalvuugilindid
- Fassaadiplaadid 

Aluskonstruktsioon
Enne paigaldamist tuleb kontrollida aluskonstruktsiooni tugevuse, 
ankurduse ja kinnituselementide tüüpide ning - koguste vastavust 
projektile.

ROOVITUS
Rõhtroovid
Rõhtroovide mõõtmed ja - samm määratakse konstruktsiooni 
projektlahendustes. Rõhtroovid kinnitatakse vanasse 
seinakonstruktsiooni ankurdatud kinnitusnurgikutele detailjooniste
kohaselt. Paigaldatavate kinnituselementide ning horisontaalroovi
abil korvatakse aluspinna ebatasasused, sest lõplik fassaadipind 
peab olema tasapinnas.



Ludox FB paigaldus
Vertikaalroovid
Püstroovi mõõtmed, - samm ning - kinnitus rõhtroovile määratakse 
konstruktsiooni projektlahendustes. Vajadusel tuleb seina alaserva 
ja horisontaalvuukide alla paigaldada erilised vertikaalroovi 
sarnased tugitükid.

Soojustus/Lisasoojustus
Soojustusmaterjali tüüp ja soojustuskihi paksus antakse 
konstruktsiooni projektlahendustes. Juhul, kui kasutatakse mitut 
soojustuskihti, ei tohi soojuskadude vältimiseks kihtide vuugid 
kattuda. Paigaldusel tuleb järgida soojustuse tootja ja 
konstruktsiooni projektlahenduses antud töö- ja kinnitusjuhendeid.

TUULETÕKKEPLAAT
Kasutades horisontaalroovi paksust pehmet soojustust võib 
kõvavilla kihi asemel kasutada 6 mm paksust Ludox SB plaati. 
Plaat kinnitatakse kas klambripüstoli või naeltega 300 mm 
vahedega horisontaalroovile. Tuuletõkkeplaat tuleb paigaldada nii,
et plaadi horisontaalvuuk satuks horisontaalroovi kohale ja 
püstvuuk jääks püstroovi alla. Juhul, kui seinakonstruktsioon 
jäetakse pikemaks ajaks plaadiga katmata tuleks tuuletõkkeplaadi 
kinnitustihedust tõsta.

Vuugid 
Vuugilintideks soovitame kasutada Tremco Illbrucki TP631
tihendit miinimum laiusega 30mm.
Vuugivahed võivad olla miinimum 1mm.



Ludox FB paigaldus



Ludox FB paigaldus

1. Kivisein
2. Soojustus
3. Tuuletõkkeplaat
4. Õhuvahe
5. Ludox FB 8mm
6. Püstroovitus
7. Vuugilint
8. Kruvi/nael

1. Kivisein
2. Soojustus
3. Tuuletõkkeplaat
4. Õhuvahe
5. Ludox FB 8mm
6. Püstroovitus
7. Vuugilint
8. Kruvi/nael



Ludox FB paigaldus

a. 10-15mm   g. 600mm  h. 200mm  k. 400mm või 600mm

b. min. 1mm  c. 10-15mm  g. 300mm  h. 200mm  k. 400mm või 600mm v. 10-15mm



Ludox FB paigaldus

a. 10-15mm
b. min 1mm
1. Kivisein
2. Soojustus
3. Tuuletõkkeplaat
4. Õhuvahe
5. Ludox FB 8mm
6. Roovitus
7. Vuugilint
8. Kruvi/nael

a. 10-15mm
b. min 1mm
1. Kivisein
2. Soojustus
3. Tuuletõkkeplaat
4. Õhuvahe
5. Ludox FB 8mm
6. Roovitus
7. Vuugilint
8. Kruvi/nael



Ludox FB paigaldus
a. 10-15mm
b. min 1mm
1. Kivisein
2. Soojustus
3. Tuuletõkkeplaat
4. Õhuvahe
5. Ludox FB 8mm
6. Horisontaalroovitus
7. Vuugilint
8. Kruvi/nael

c. 
d. 
f.
1. Kivisein
2. Soojustus
3. Tuuletõkkeplaat
4. Õhuvahe
5. Ludox FB 8mm
6. Vertikaalroovitus
7. Vuugilint
8. Kruvi/nael
9. ?
10. Aken

c. 
d. 
f.
1. Kivisein
2. Soojustus
3. Tuuletõkkeplaat
4. Õhuvahe
5. Ludox FB 8mm
6. Vertikaalroovitus
7. Vuugilint
8. Kruvi/nael
9. Veeplekk
10. Aken



Ludox FB paigaldus

c.
d.
f.
1. Kivisein
2. Soojustus
3. Tuuletõkkeplaat
4. Õhuvahe
5. Ludox FB 8mm
6. Vertikaalroovitus
7. Vuugilint
8. Kruvi/nael
9. Sarikas

b.
c.
1. Kivisein
2. Soojustus
3. Tuuletõkkeplaat
4. Õhuvahe
5. Ludox FB 8mm
6. Vertikaalroovitus
7. Vuugilint
8. Kruvi/nael

c.
f.
1. Kivisein
2. Soojustus
3. Tuuletõkkeplaat
4. Õhuvahe
5. Ludox FB 8mm
6. Vertikaalroovitus
7. Vuugilint
8. Kruvi/nael
9. Vundament



Ludox FB paigaldus



Ludox FB paigaldus



 Turu tee 30 
 Peetri, 75312,

Harjumaa
Eesti

www.ludoxoy.com
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