
                            

                                                       
   

 

 

 

   



                                                                                                                                                         

                                                                          

 

Tulepüsivate seinade ehitus Ludox ehitusplaatidega 

 

Sissejuhatus 

Ludox Plus OÜ toote valikus olevate ehitusplaatidega ehitad efektiivselt ja aega säästvalt ega kahjusta 

teiste inimete tervist. Ludox Plus OÜ ehitusplaadid on sertifitseeritud A-kategooria sertifikaadiga ning 

vastab  Euroopa liidu kõrgeima tuletõkke klassi. Ludox Plus OÜ ehitusplaatide täpne tulepüsivuse 

klassifikatsioon on: A1,s1,d0. 

Ludox ehitusplaadid on analoogne gyproc ehitusplaatidele paigaldus viisi poolest. 

Antud sõlmlahendused on koostatud katseprotokollide alusel.  

Käesolevas juhendis  esitatud konstruktsioonid ,sõlmlahendused on üldistava ja soovitusliku 

iseloomuga ning on mõeldud ehitaja töö lihtsustamiseks. Lahenduse valikul lähtutakse objekti 

tulepüsivusele ja helikindlusele esitavatest nõuetest. Ludox Plus Oü ei võta endale vastutust arhitekti 

tehtud otsuste ega ehitaja poolt teostatud tööde kvaliteedi eest. 

Ludox ehitusplaate on  testitud ISO, BS EN, ASTM , CNS ja GB standardite kohaselt ning on heaks 

kiidetud maailmas juhtivate testimisorganisatsioonide poolt. Ludox ehitusplaadid omavad  CE 

märgistust. 
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Mittekandvad kergseinad metallkarkassil 

 Tulepüsivus 30 minutit ( kuiv siseruum ) 

 6 mm Ludox RMS FPB ehitusplaat mõlemal pool 1 kiht 

 Õhupilu 5mm 

 65 mm kivivill 80kg/m3 (esimene kiht 40 mm paksusega, teine kiht 25 mm paks ) 

 Roostevabast terasest kruvid. Omavaheline kaugus 20mm. Kaugus plaadi äärest 10-30mm. 

 Metallpost sammuga 600 mm . 

 Seina paksus 82 mm. 

 Vuugivahe- vuugitäide nt: akrüül silikoon ( tulekindel hermeetik elastne, vms ) 

 HARMONISEERITUD STANDARD : Tuletest BS476 osa 22 

 

  

 

   

    

 

 



                                                                                                                                                         

                                                                          

Kergseina sõlmjoonis. 

Sisesein-kergsein- siseruum 

 

1. Viimistlus – ( Armeering ) viimistlus,grunt värv,värv,  

2. Ludox ehitusplaat, Rms, Rms FPB ,Ludox Standard board. ( Märjade ruumidesse ,kõrge 

niiskusega kohtadesse paigaldatakse Ludox FB .) 6mm, 8mm,10mm, 12mm, 18 mm 

3. seina kandekonstruktsioon – ( puitkarkass, metallkarkass, )  

4. Soojus isolatsioon-mineraalvill,kivivill ,klaasvill. 

5. Ludox ehitusplaat 

6. Armeering viimistlus,grunt värv,värv 

 

  

 

 

 

 

 

Märkused:  

1. Järgida kasutatavate materjalide kasutusjuhendeid. 

2. Tulepüsivus sõltub plaadi paksusest ja kihtide arvust ja vastaval hoone tüübist, nõuetest ja 

seina asukohast. Järgida tabelit. Tulekindluse ja helikindluse saavutamiseks küsi täiendavat 

informatsiooni 

3. Plaatide viimistlemisel on soovitatud vuugivahed katta 3 kihilise pahtli, segu või krohviga. 

(Vajadusel kasutada armeerimis võrku.) . 

4. Plaatide tagumisele poolele  puitkonstruktsiooni sisemised vuugid täidetakse niiskuse 

tõkestamiseks niiskusekindla täitega näiteks akrüül,elastne hermeetik või muu.  

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                         

                                                                          

Fotod seina siselõikest  ja välislõikest.    
                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erinevaid tüüp seinu. Ehitusplaate võib kinnitada nii puitkarkassile kui ka metall karkassile. 

   Pilt.3 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

Märkused :  

 Kõrval pildil olev kitsamatest plaatidest sein on ehitatud plaatide lauisest 300x300mmx1200mm. 

Plaadi alumine äär on freesäärega laiuselt 25mm, sügav kuni 2mm. 

 

 



                                                                                                                                                         

                                                                          

 

Fassaadi paigaldus Ludox FB ehitusplaat. 

 

 

Märkused: 

 Paigaldusjuhised leiate kodulehelt http://www.ludoxoy.com/et/building-board-fixing-guide/ 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                         

                                                                          

 

 Mittekandvad kergseinad metallkarkassil  

 

 Tulepüsivus 60 minutit ( kuiv siseruum ) 

 8 mm või 9 mm Ludox RMS ehitusplaat mõlemal pool 1 kiht 

 Õhupilu 5mm 

 65 mm kivivill 80kg/m3 (esimene kiht 40 mm paksusega, teine kiht 25 mm paks ) 

 Roostevabast terasest isepuuriva ja koonuselise peaga kruvid ( m4 ,m6 kruvi tüüp, gyproki 

kruve on keelatud kasutada ) 

 Metallpost sammuga 600 mm . Posti paksus 66- 70 mm, x 50 mm x 0,5 mm või 50 x 50 x 

0,6mm. 

 Seina paksus 88 mm. 

 Vuugivahe- vuugitäide akrüül, silikoon ( tulekindel hermeetik elastne, vms. ) 

 Nr 9. kivi sein,betoonsein. 

 HARMONISEERITUD STANDARD : Tuletest BS476 osa 22 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



                                                                                                                                                         

                                                                          

 

Suitsutõkke sein 

Tehniline Informatsioon  

Tulekindlus EI 120 minutit 

Seina paksus on 80mm. Maksimaalne seina kõrgus 3010 mm. 

1. Ludox RMS, Ludox RMS FPB, Ludox FB 12 mm mõlemal pool  1 kihti. 

2. 3 mm või 6 mm Ludoxi plaat täiteks( posti kaitseks) laius 90mm vertikaal posti peale. 

Mõlemal pool seina posti  

3. Kivivill 80kg / m3 x 50 mm paks  

4.  Horisontaalne metall post kinnitusega põrandale ( 2 korda horisontaal post ,üks lakke teine 

seina kinnitudes ) . 50mm x 40mm x 0,6 mm 

5. Vertikaalne metallpost,  sammuga 600mm, posti paksus 50mm x 50mm x 0,6mm 

6. M4 tüüpi kruvid kinnitus keskele,kruvide omavaheline kaugus 200mm, äärest 10mm 

7. M6 tüüpi ise puurivapeaga kruvi polt. Poltide kinnitused iga 600 mm tagant. 

8. Kivivillaga tihend 10mm paks 50 mm lai. ( Rock Wool seal 10 mm thik and 50 mm wide ) 

alumine pilt. 

Märkused: Illustratsioon fotod. 

  

 

 

 

 



                                                                                                                                                         

                                                                          

 
 

Märkused: 

 Tulekindlus 2 tundi , Harmoniseeritud standard BS EN 1364 part 1 

 Postide peale kinnitatakse välimise plaadi alla 3 mm või 6 mm( võib ka paksem olla) plaat mis 

on posti kaitseks kuumuse eest, ning on vastavalt metallposti laiune. 

 Järgida tuleb kasutatavate materjalide kasutusjuhendeid. 

 

 

 

  

  

   

 

 



                                                                                                                                                         

                                                                          

VAHELAGI-PUIT 

 

1. Põrandakate 

2. Aluskate 

3. Alus plaat Ludox RMS 12 mm,18 mm 

4. Mürasummutus plaat 

5. Laudis 

6. Vahelae puittalad ,isolatsioon 

7. Ehituspaber 

8. Alusplaat Ludox RMS ,RMS FPB 6mm, 8mm, 10mm, 

 (Ludox FB niiskeruumi lae alusplaat 8mm ) 

9. Karkass, õhkvahe 

10.  Ehitusplaat Ludox RMS 6, 8 ,10 mm. 

11. Siseviimistlus, 

 

 

 

 

 

MÄRKUSED: 

1. Järgida tuleb kõikide tootja poolsete toodete kasutusjuhendeid. 

2. Tulekindlus 1 kiht mõlemal pool seina 8 mm plaati võrdub 60 minutit. 

2 kihti 8 mm plaati on 240 minutit tulekindlust. 

 

 



                                                                                                                                                         

                                                                          

 

RIPPLAGI 

 

 

1. Siseviimistlus 

2. Raudbetoonist põrandaplaat 

3. Mürasummutusplaat 

4. Vahelae kandekonstruktsioon – monoliitne raudbetoon, õõnespaneel vms 

5. Riputuskarkass, õhkvahe 

6. Ehitusplaat Ludox RMS 6mm, 8 mm, 10mm ( Ludox CB. ripplaeplaat. Sobib 

paigaldada moodullae karkassile.) 

7. Siseviimistlus 

 

 

MÄRKUSED:   

 Ludox CB ripplaeplaaadile eraldi viimistlust ei teostata. Ludox CB ripplaeplaate on 

saadaval mõõtudega 600x600x5mm, 1200x600x5mm,  

 Järgida kõikide toodete kasutusjuhiseid. 

 60 minutilise tulekindluse saavutamiseks tuleb kasutada villa õhkvahe vahele 

Vaata järmisel lehel konstruktsiooni illustratiivset pilti. 

 



                                                                                                                                                         

                                                                          

 

 

Tulepüsiv lagi 60 minutit. Harmoniseeritud standard BS 1364 : part 2 

1. Ludox ehitusplaat 2x 6mm, või 1 x 8 mm Ludox RMS ehitusplaat, Ludox CB ripplae plaat  

2. 25 mm isepuuriva peaga roostevabast terasest kruvid keskohast 200 mm kinnitus 

vahega. 

3. Riputus karkass, sammuga 600 mm ( magnesiitplaat lae puhul roovitsa samm 300mm, 

400mm, 600mm sammuga.) 

4. Riputustraat paksusega 48 mm x 23 mm, 0.6 mm 

5. Riputid iga 1200mm tagant  

6. Vuugi täide.( akrüül või miski. muu mis on sama omadusega ) 

7. Kivivill tihedusega 50mm 100kg/m3 

8. Betoon sein 

 

 



                                                                                                                                                         

                                                                          

 

Antud  all  pool olev foto on tulepüsivusega 120 minutit. 

 

 

Foto 1.2 

Märkused:  

 60 minutid tulekindluse saavutamiseks on katseprotokoll BS 1364 : part 2 

 120 minutit tulepüsivuse saavutamiseks on vaja kasutada 12 mm Ludox plaati ja kaks 

kihti kivivilla paksusega 50mm ja 80 kg/ m3 tihedusega. Katseprotokoll BS 1364 : part 2. 

 
 

 



                                                                                                                                                         

                                                                          

SISESEIN MÄRGRUUM- KERGSEIN MÄRJAS RUUMIS 

 

 

 

 

1. Siseviimistlus 

2. Ehitusplaat Ludox RMS. ( Üks kiht või mitu kihti,oleneb konstrukstsioonile määratud 

nõuetest). 

3. Seinakandekonstruktsioon ( puitpruss,metallkarkass ) soojusisolatsioon 

4. Ehitusplaat Ludox FB ( fassaadi- ja niiskete ruumide plaat ) 

5. Hüdroisolatsioon 

6. Siseviimistlus – keraamiline plaat 

 

 

Märkused: 

 Ludox FB Fassaadi plaati on soovitatav lõigata ribadeks, lihtsustab plaatide paigaldamist. 
Ribade laius lõigata vastavalt karkassi sammule. Pikkus jätta vastavalt seina pikkusele. 

 Ludox FB plaadi viimistlemisel on soovitatavalt kasutada armeerimis võrku. Ludox FB 
ehitusplaatide värvimisel kasutada niiskuskindlaid värve. 

 Hüdroisolatsiooni tegemiseks tuleb eelnevalt  Ludox FB plaadile tekitada nakkepind 
vastavalt hüdroisolatsiooni kasutusjuhendile. 

 

 

 

 



                                                                                                                                                         

                                                                          

VAHELAGI NIISKERUUM – PUIT 

 

 

1. Põrandakate- keraamiline plaat 

2. Raudbetoonist põrandaplaat küttetorudega 

3. Hüdroisolatsioon 

4. Alusplaat Ludox 18 PPB 18 mm x 1200 x 2400 ( 1-2 kiht )( Kihtide arv sõltub teste 

materjalide tugevusest.) 

5. Laudis 

6. Vahelae puittalad, isolatsioon 

7. Ehituspaber  

8. Alusplaat Ludox RMS ( Paksus sõltub esitatud tulekindluse nõuetest ) 

9. Karkass,õhkvahe 

10. Ehitusplaat- Ludox RMS 

11. Siseviimistlus 

 

Märkused: 

 18mm plaat on piisavalt jäik ja tugev ning peab erinevatele mõjudele vastu. 

Ludox ehitusplaadid ei juhi soojust edasi. 

 Järgida toodete kasutusjuhiseid. 

 Ludox ehitus plaate ei sobi kasutada põranda soojustuse katte plaadina. Ludox 

ehituslaate sobib kasutada,põranda soojustuse alus plaadina .vms. 

 

  



                                                                                                                                                         

                                                                          

  

 SOKKEL 

 

 

1. Tihendatud mineraalne pinnas 

2. Monoliitne raudbetoonsokkel 

3. Hüdroisolatsioon 

4. Soojustus XPS- plaat 

5. Soklikate Ludox FB 8 mm. ( Plaadi peale võib teha hüdroisolatsiooni. Oleneb 

viimistlemise meetodist .)   

6. Sokli viimistlus, 

 

Märkused : 

Ludox FB Fassaadiplaadi paigaldamisel välitingimustel ja  viimistlemisel tuleb arvesse võtta: 

1. Ludox FB Fassaadi plaate tuleb krohvida. ( ehitusplaatide krohvimisel katta poorsem pind ) . 
2. Plaatide värvimine sobib eelnevalt krohvituna.  ( Plaadi peale võib teha hüdroisolatsiooni. 

Vastavalt vajadusele ).  
3. Järgida kõikide toodete kasutusjuhiseid. 
4. Järgida tuleb krohvimise kasutusjuhendit mis on Ludox Plus OÜ kodulehel alla laadimiseks 

saadaval.  
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                         

                                                                          

 
 

KALDKATUS 
 

 

 
 

 
1. Katusekate 
2. Roovitus 
3. Distantsliist 
4. Aluskate 
5. Distantspruss 
6. Tuuletõkkeplaat- Ludox 18 FPB, 
7. Puitsarikad, soojusisolatsioon 
8. Puitpruss, soojusisolatsioon 
9. Aurutõke 
10. Kipskarkass,, soojusisolatsioon 
11. Ehitusplaat Ludox Rms 
12.  Siseviimistlus. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                         

                                                                          

 

 

 

Konstruktsioon joonis. 

Alumine Pilt illustreerib Ludox FB plaati paigaldatuna kaldkatuse alla välisseina fassaadi kattena. 

 
 

Märkused: 
 

 Tulepüsivuse saavutamiseks tuleb valida plaadid vastavalt üleval pool toodud tabelis 

 Järgida kõikide toodete kasutusjuhiseid. 

  

 Täpsemad paigaldusjuhised leiad Ludox Plus OÜ kodulehelt. 

 Järgida kõikide toodete kasutusjuhiseid. 
 



                                                                                                                                                         

                                                                          

 

 

LAMEKATUS 

 

 

1. Katusekate rullmaterjal- nt 2 x SBS – kate 
2. Soojustus - tuulutuskanaliga  
3. Soojustus -tuulutuskanaliga ülemises pinnases 
4. Alusplaat – Ludox 18 mm x 1200 x2400mm 2 kihti. 
5. Katuse kandekonstruktsioon, soojustus 
6. Alusplaat Ludox 18 mm 1 kiht 
7. Auruõke 
8. Karkass, õhkvahe  
9. Ehitusplaat- Ludox 6,8,10, 12mm 
10. Siseviimistlus  

 

Märkused: 

 Tuleb järgida kõikide toodete kasutusjuhiseid 

 Sees poolsete ehitusplaatide paksus sõltub tulekindlusele osutatud nõuetest. 

 Vaata all pool tabelist lisadest. 

 2 kihi 8mm plaati saavutab tulekindluse  4 tundi.  

 U<0,15W/M2K 

 SBS katuserull materjali kasutamisel Ludoxi plaadi peale ei ole vaja eraldi 
hüdroisolatsiooni teha. 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                         

                                                                          

 
LAMEKATUS KÄIDAV 

 

 

 

1. Terrassi restlaudis 
2. Katusekate rullmaterjal- nt 2 x SBS – kate 
3. Alusplaat – Ludox 18 mm paksusega. 
4. Õhkvahe, distantsliist ( puit immutada ilmastikukindla vahendiga ) 
5. Tuuletõkkeplaat – Ludox 8,10,12,18 mm. 
6. Puidust katusekandekonstruktsioon, soojustus – nt mineraalvillaplaadid, 
7. Alusplaat – Ludox RMS FPB, RMS 
8. Aurutõke  
9. Kipskarkass, õhkvahe 
10. Ehitusplaat – Ludox ehitusplaat 
11. Siseviimistlus 

 
 

Märkused: 

1. SBS kasutamisel Ludoxi plaadi peale ei ole vaja eraldi hüdroisolatsiooni teha.Ludoxi 
ehitusplaati võib karestada vastavalt vajadusele nakkeomaduste parendamiseks. 

2. Järgida tuleb kõikide toodete tootjate poolseid kasutusjuhendeid. 
 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                         

                                                                          

 

 MAJA-AKNA ÜHENDUS 

 

 

 

1. Siseviimistlus 
2. Ehitusplaat – Ludox RMS, Ludox RMS FPB, Ludox FB ( Välisseina ) 
3. Soojusisolatsioon, horisontaalsed puitprussid 
4. Aurutõke 
5. Soojusisolatsioon, vertikaalsed puitprussid 
6. Soojusisolatsioon, horisontaalsed puitprussid 
7. Tuuletõkkeplaat - Ludox RMS, Ludox RMS FPB, Ludox FB 
8. Õhkvahe 
9. Välisviimistlus 

 
 

Märkused: 
 

 Järgida tuleb kõikide materjalide tootjapoolseid kasutusjuhendeid. 

 Tulekindlus 1*12= EI 120 minutit. Ludoxi plaate valida vastavalt tuletõkke nõuetele. 

 Välispiire soojustada selliselt et oleks tagatud nõutud U-arvu väärtus. 

 Tagada piirde hermeetilisus – õhu leke läbi ebatiheduste peab olema vähem kui 0,6 
hoone ruumala tunnis n50<0,6h 

 Vältida külmasildasid 

 Kasutada energiasäästlikke aknaid /uksi, koos klaaside ja raamidega: aknad  
( klaasid ja raamid kombineertiult ) U-arvuga 0,8W/m2k ja päikeseenergiat kasutav 
koefitsient. 

 Ludox RMS ehitusplaadi soojusjuhtivus (K-VÄÄRTUS): 0,139 W / mK  
(0,0982 Kcal/m.°C) 
 

 



                                                                                                                                                         

                                                                          

 

 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                         

                                                                          

            

 Rõdu 

 

 

 

1. Rõdu puitrest 

2. Katusekatte rullmaterjal – 2x SBS kate 

3. Alusplaat – Ludox FB fassaadi ehitusplaat 8 mm. 

4. Õhkvahe, karkass ( metallkarkass  või puitkarkass.) 

5. Saaojusisolatsioon 

6. Monoliitne raudbetoonplaat. 

7. Soojusisolatsioon 

8. Tuuletõkkeplaat- Ludox FB plaat 

9. Õhkvahe, viimistlusplaadi kinnitus 

10. Välisviimistlus. 

 

Märkused: 

 Järgida tuleb kõikide toodete kasutusjuhendeid. 

 

 

 

 



                                                                                                                                                         

                                                                          

 

VÄLISKIVISEIN 

 

1. Siseviimistlus 

2. Monoliitne raudbetoonsein 

3. Soojustus – mineaalvilla matid, tsingitud terastermoroovid 

4. Tuuletõkkeplaat- Ludox RMS, Ludox FB 

5. Õhkvahe 

6. Välisviimistlus Ludox FB – Krohv viimistlus. 

 

 

Märkused:  

 Järgida tuleb materjalide tootjapoolseid kasutusjuhendeid. 

 Antud konstruktsiooni foto on illustreerimaks ehitatava seinavälimust. 

 *Soovitatud on lõigata ehitusplaat ribadeks ennem paigaldamist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                         

                                                                          

 

VÄLISSEIN- PUIT 

 

 

 

 

 

 

1. Siseviimistlus 

2. Ehitusplaat –Ludox ehitusplaat sisse poole.   

3. Soojusisolatsioon,horisontaalsed puitprussid 

4. Aurutõke 

5. Soojusisolatsioon 

6. Soojusisolatsioon, horisontaalsed puitprussid 

7. Tuuletõkkeplaat Ludox RMS, 

8. Õhkvahe 

9. Välisviimistlus – Ludox FB fassaadiplaat, Puitlaudis vms. 

 

 

 

Märkused: 

 Järgida materjalide tootjapoolseid kasutusjuhiseid 

 2 kihti 8mm plaati mõlemal pool seina on tulekindlus  EI 240. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                         

                                                                          

 

Tulepüsivate  seinade ehitusetabel. Käesolev tabel on väljavõte plaadi tootja kodulehelt. 

 

 

 
 

 

Märkused: 

 Tulepüsivate seinade ehitamisel  on tabelis välja toodud tuletestide tulemused vastavalt 

testitud harmoniseeritud standarditele. 


