Paigaldusjuhend
Kõik THERMORY® voodrilauad läbivad
intensiivse termotöötluse protsessi,
mis muudab puidu välistingimustes
vastupidavamaks ja stabiilsemaks,
rõhutades samas selle sooja kuldpruuni
värvi ja iseloomulikku puidusüü mustrit.
Õigete paigaldus- ja hooldusvõtete
kasutamisel on tulemuseks kaunis ja
kauakestev vooder.
Need paigaldusjuhised on mõeldud üksnes teabe andmiseks ja põhinevad parimatel praegu olemasolevatel teadmistel ning neid tuleks vastavalt kasutada. Soovitame järgida
teie asukohariigis kehtivaid eeskirju, kui need on vastuolus
selles juhendis esitatud üldiste soovitustega.

Benchmark by Thermory termotöödeldud kiirjast ehk radiata männist voodrilauad (C3)
Eramaja Jack’s Pointi asumis Uus-Meremaal. Projekteeritud arhitektuuribüroos
Ben Hudson. Foto: Sarah Rowlands
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1. Ladustamine
Kui võimalik, tuleb Thermory voodrilauad ladustada
siseruumidesse. Voodrilaudu tuleb ka hoida otsese
päikesevalguse eest, sest ultraviolettkiirgus pleegitab
laudade värvitooni.
Õues ladustamisel tuleb lauad tõsta maapinnast vähemalt
150 mm kõrgusele, ühtlaselt virnastada ja kaitsta veekindla,
valgust mitteläbilaskva kattega. Jätke katte otsad lahti, et
võimaldada tuulutust, vältides samas niiskuskahjustusi.
Originaalpakendis Thermory voodrilaudu ei tohi mingil
juhul jätta vihma kätte või liigniiskesse kohta, sest tihedas
pakendis ei saa need korralikult kuivada.
Värvitud voodrilaudade ümberpaigutamisel tööplatsil
ärge eemaldage voodrilaudade nähtavate külgede vahelt
kaitsekilet, sest laudu ei tohi virnastada nii, et värvitud
pinnad puutuksid omavahel kokku ilma nendevahelise
kaitsekile kihita.
Olge harjatud toodete ümberpaigutamisel ettevaatlik, sest
vastu laudade nähtavaid külgi asetatud eralduspulgad
võivad jätta jälgi. Paigutage harjatud küljed vastamisi ja
pange pulgad tagakülgede vahele.
Siseruumides kasutamiseks mõeldud voodrilaudu tuleb
hoida paar nädalat enne paigaldamist köetavas siseruumis.

OLULINE!
Ärge laske toodetel transportimise või paigaldamise ajal
mustaks või rasvaseks saada.
Käsitsege Thermory plaate ettevaatlikult. Laudade sulundiosad võivad olla haprad.
Arvestage ostmisel 10-protsendise materjalivaruga.
Enne paigaldamist kontrollige põhjalikult, kas laudadel pole
transpordiga seotud kahjustusi. Ärge paigaldage defektseid laudu. PAIGALDATUD TOOTED LOETAKSE KVALITEEDI
POOLEST VASTUVÕETUKS.

Benchmark by Thermory termosaarest välisvooder. Elamukompleks New American Home, 2020. Foto: Jeffrey A. Davis Photography
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2. Voodritüübid
2.1 RÕHTVOODER
C2R4, C6, C7J, C7T, C8D, C9, C11, C23J, C44J, C92, G-C77J,
S1, S2-BBME, S2-BBMS, S2-E

THERMORY VOODRILAUA PROFIILID RÕHTPAIGALDUSEKS:

Siin on mõned põhilised
rõhtpaigalduse variandid:

C11

C15

C8D

C8D

C1

C7

C6

C9

Poolpunnühendusega profiilide puhul
tuleb jätta 2–3 mm ruumi õhuringluse tarbeks, et arvestada puitlaudade
paisumist.

Alustage poolpunnühendusega voodri
paigaldamist alati seina alumisest servast ja liikuge ülespoole.
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2.2 PÜSTVOODER
THERMORY VOODRILAUA PROFIILID PÜSTPAIGALDUSEKS:

C12, C27, C34, C34-2, CP3, D43, UYS10

Allpool on toodud mõned põhilised
püstpaigalduse variandid.

Benchmark by Thermory termosaarest välisvooder
Varjatud kinnitus süsteemiga PaCS Clad (powered by Grad).
Eramaja USA-s. Projekteerinud DIG:A

2.3 UNIVERSAALSED VOODRILAUAD NII PÜST- KUI KA
RÕHTPAIGALDUSEKS
THERMORY VOODRILAUA PROFIILID NII PÜST- KUI KA
RÕHTPAIGALDUSEKS:

C1, C3, C4, C4J, C7, C8, C15, C16, C19, C20, C24, C25, C26,
C30, C32, C42, CAR1, CAR3, CAR8, CAR12
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3. Korraliku aluskonstruktsiooni
ehitamine ja niiskuskahjustuste vältimine
Thermory voodrilaudade paigaldamisel kasutage kindlasti
roostevabast terasest naelu, klambreid või kruvisid või
Thermory kinnitusklambreid. Sulundühendusega laudade

paigaldamisel peavad tapikeeled jääma ülespoole. Püstpaigalduse korral peaksid tapikeeled jääma sellesse
suunda, kust tuul kõige sagedamini puhub.

OTSATAPPIDEGA ÜHENDUSED
Thermory ainulaadsete JEMTM-ühenduste korral ei pea
voodrilaudade otsad laagidele toetuma. Nii tekib vähem
jäätmeid, vähenevad tööjõukulud ja lüheneb paigaldusaeg.
Iga laud peab toetuma vähemalt kahele laagile ja olema
nende külge kinnitatud.

ALUSKONSTRUKTSIOONI LAAGID

Laagide õige vahekauguse
leiate kohalikest ehitusnormidest tuulekoormuse
järgi, kuid ärge paigaldage
laage üle 600 mm
vahekaugusega.

Laudade kinnitamisel klambrite, naelte
või kruvidega soovitame kasutada
laagideks Thermory Benchmarki termokuuske, millel on 1. klassi bioloogiline
vastupidavus. Laagide vahekaugus ei
tohi ületada 600 mm ja need peavad
olema vähemalt 25 mm paksused, et
voodrilaudade taha jääks tuulutuseks
piisav vaheruum.

Kinnitage rõhtsad voodrilauad püstlaagidele nii, et ilma otsatapita laudade
otsad toetuksid laagidele. Otsatapiga
ühendatavad lauad võib paigutada
nii, et ühenduskohad jääksid laagide
vahele. See hoiab kokku nii materjali kui
ka aega.

Vähemalt 25 mm

Vähemalt
300 mm
maapinnast
kõrgemal

Vähemalt 300 mm
maapinnast
kõrgemal

Kuni 600 mm vahe

Paigaldusjuhend
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Vähemalt
300 mm
maapinnast
kõrgemal

Kinnitage püstised voodrilauad rõhtlaagidele. Tavaliste voodrilaudade korral
peavad laudade ühenduskohad toetuma
laagidele. Otsatapiga ühendatavad lauad
võib paigutada nii, et ühenduskohad
jääksid laagide vahele. See hoiab kokku
nii materjali kui ka aega.

Vähemalt 300 mm
maapinnast
kõrgemal

Kuni
600 mm vahe

Vähemalt 25 mm

Klambrisüsteemiga püstpaigalduse korral
tuleb laua pikisuunalise liikumise vältimiseks kinnitada igal laual vähemalt üks ots
roostevabast terasest kruviga.

NIISKUSKAHJUSTUSTE VÄLTIMINE
Maapinna ja välisvoodri vahele tuleb
jätta vähemalt 300 mm suurune vahe,
samuti on oluline vältida lähedal kasvava rohu kokkupuutumist välisvoodriga.
Jätke laudade taha vähemalt 25 mm
suurune õhuvahe, et võimaldada püstsuunalist õhuvoolu ja vältida sellega
niiskuskahjustusi. Rõhtlaagidele paigaldatud püstvoodri korral paigaldage piisava õhuvoolu tagamiseks rõhtlaagide
taha lisapüstlaagid. Välisvoodrilaudade
taha jääv tuulutusruum peab olema
avatud nii pealt kui ka alt, et tagada
õhuringlus.

Kui paigaldate Thermory välisvoodrilauad ilma otsatappideta (ilma
JEM-ühendusteta), jätke lauaotste vahele umbes 3 mm ruumi. See võimaldab õhuringlust ja hoiab ära kinnijäänud niiskusest põhjustatud tursumise.
Laudade paigaldamisel rõhtsate ridadena ärge paigutage otste ühenduskohti kõrvuti. Võimaluse korral jaotage
otste ühenduskohad ühtlaselt üle kogu
fassaadi, et saavutada ühtlane lõpptulemus.
Pööratavate profiilide C4 puhul soovitame võimaluse korral paigaldada
termokuuse nii, et lülipuit oleks otsese
päikesevalguse eest varjatud.
.

Püstpaigalduse korral kasutage õhu
liikumise võimaldamiseks täiendavat
püstlaagi.

KUUSK LÜLIPUIDUGA
HOONE SUUNAS

Paigaldusjuhend
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4. Õige kinnitamine
klambrite, naelte
või kruvidega
THERMORY VOODRILAUA PROFIILID AINULT KRUVIDEGA KINNITAMISEKS :
BENCHMARK
TERMOSAAR

PEITKINNITUSEGA
PROFIILID:

NÄHTAVA KINNITUSEGA
PROFIILID:

C25, C54

C4, C7, C12, C20,
CAR1, CAR8, CAR12,
D4, D43

Pre-drilled
hole

Thermory termosaarest välisvoodri korral tuleb ette puurida
juhtaugud. Juhtaukude läbimõõt peab olema võrdne kruvi
nimiläbimõõduga, et laud saaks vajalikul määral liikuda ja
kruvides ei tekiks nihkepinget. Mõni isekeermestavate kruvide mark, näiteks SOLIDA1, võib sobida kasutamiseks ilma
ette puurimiseta, aga kui kasutate neid termosaarest voodri
jaoks, tuleks neid enne paigaldamist proovida. Kasutate neid
omal vastutusel.

THERMORY VOODRILAUA PROFIILID AINULT KRUVIDE, KLAMBRITE VÕI NAELTEGA KINNITAMISEKS:
BENCHMARK
TERMOMÄND
TERMOKUUSK
TERMOTÖÖDELDUD KIIRJAS
EHK RADIATA MÄND

PEITKINNITUSEGA PROFIILID:

NÄHTAVA KINNITUSEGA
PROFIILID:

C8, C11, C11-S, C15, C25,
C26, C27, C30, C34,
C34-2, C54

C1, C2-R4, C3, C4, C7,
C7-15R1.5, C8, C12, C16,
C19, C20, C24, C27,
C32, C42, CAR3, CAR8,
CAR10, D4, UYS10

Thermory termomännist, -kuusest ja
-töödeldud kiirjast ehk radiata männist
välisvoodrilauad võib paigaldada isekeermestavate kruvidega. Seadistage
elektritrelli sidur kindlasti keskmisele
seadistusele. Pärast kinnikeeramist
peaks kruvipea jääma lauapinnaga
tasa.

Vältimaks lauaotste ja -servade lähedalt puurimisel ja kinnitamisel puidu
lõhenemise riski, jätke lauaservani
vähemalt 20 mm ja -otsani vähemalt
40 mm ruumi. Mõnikord tuleb kasutada lisalaagi, et oleks võimalik jätta
lauaotsani 40 mm ruumi.

Kinnitusvahendid, nagu kruvid, naelad
ja klambrid ei tohi tungida liiga sügavale puidu sisse. Need peaksid jääma
enam-vähem pinnaga tasa, et vähendada veeimavuse riski.
Mõnel profiilil on tapikeelel väike joon,
mis näitab, kuhu tuleks paigutada
klambrid, kruvid või naelad, et kinnitada
laud läbi tapikeele nii, et järgmise laua
soon varjaks kinnitusvahendi.

20 mm

40 mm

Top view

20 mm

Paigaldusjuhend
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Kruvide või naelte pikkus peaks olema vähemalt 2,5 korda
suurem kui laua paksus selle kõige paksemas kohas.
Üle 140 mm laiused lauad soovitame kinnitada kahe kruviga,
üks mõlemasse lauaserva.
Thermory teadmiste põhjal on ülaltoodud soovitused kinnitusmeetoditena kõige sobivamad. Kohalikud ehitusnormid
võivad nõuda teistsuguseid mõõtusid või kinnitustüüpe.
Järgige alati kohalikes ehitusnormides sätestatud nõudeid.

PROFIIL C24:

PROFIIL C15:

VAADAKE
PAIGALDUSVIDEOID

SARJA MIX&MATCH
PROFIIL C34:

5. Peitkinnitusega
paigaldussüsteemid
Laudade paigaldamisel klambrisüsteemi
abil kaaluge laudade pikisuunalise liikumise
vältimiseks igal laual vähemalt ühe otsa
kinnitamist roostevabast terasest kruviga.
5.1 PaCS® (Press and Click System ehk klamberkinnitussüsteem)
PaCSi tootevalikus on kokku toodud
kvaliteetne Thermory termotöödeldud
puit ja ainulaadne paigaldussüsteem
Grad®. PaCS on peitkinnituslahendus,
mis on mõeldud kiireks ja hõlpsaks
paigaldamiseks. Thermory PaCS
koosneb erilise profiiliga Thermory
laudadest, mille alumisel küljel on üks
või kaks soont, kuhu saab kinnitada
kas Gradi klambrid või alumiiniumsiinid,
mille külge on eelpaigaldatud Gradi
klambrid. Selle tulemusena puuduvad
nähtavad kruvipead – lauad saab lihtsalt klõpsuga paika vajutada.

Kiireim ja lihtsaim voodrilaudade kinnitamise lahendus on Thermory PaCS
CLADi laagid koos PaCSI alumiiniumsiinidega, millele on eelpaigaldatud
Gradi klambrid.

Vajutamisel klõpsavad lauad lihtsalt oma kohale.

Fassaadi korral, kus laudade vahele
jäävad tühemikud, võimaldavad PaCS
Alu Rail Start ja PaCS Alu Rail PR56 iga
laua suvalisel ajal eemaldada ja asendada, kusjuures olemasolevad lauad ja
klambrid jäävad korduskasutatavaks.

Erivõtmed laua eemaldamiseks.

Paigaldusjuhend

Voodrilauad
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PaCSi LAAGID KOOS TEHASES PAIGALDATUD KLAMBRITEGA

PaCS CLAD

PaCS CLADI MÕÕT:

on termomännist CLAD-detail, millele
on tehases paigaldatud Gradi klambrid 52, 65, 72, 150 ja 186 mm laiuste
Thermory laudade jaoks, mille alumistel külgedel on sooned. Soovi korral
on saadaval ka muu laiuse ja vahega
lauad.

26 + 5 = 31 mm

26 x 67 x 2000 mm
LAUA KÕRGUS ALUSKONSTRUKTSIOONIST:

VAJAMINEVATE PaCS CLADIDE ARV::

1 tk ruutmeetri kohta
TÜKIARV KAUBAALUSEL:

PaCS Alu Rail Start

196

SIINI PaCS ALU RAIL START MÕÕDUD:
ALU RAIL START 118 12 x 47 x 1984 mm
ALU RAIL START 150 12 x 47 x 1876 mm

on alumiiniumsiin, millele on tehases
paigaldatud Gradi klambrid 52, 65, 72,
118, 138 ja 150 mm laiuste Thermory
laudade jaoks, mille alumistel külgedel
on sooned.

KÕRGUS ALUSKONSTRUKTSIOONIST:

12 + 6 = 18 mm
VAJAMINEVATE PACS ALU RAIL STARTI
KINNITUSDETAILIDE HINNANGULINE ARV:

Klambrid on vahetatavad ja neid saab
eemaldada erivõtmega.

1 tk ruutmeetri kohta
SIINE KAUBAALUSEL:

216

PaCSI ALUMIINIUMSIINI MÕÕDUD:

PaCS Alu Rail 56

56 x 63,6 x 1984 mm

on kandev alumiiniumsiin, millele on
tehases paigaldatud Gradi klambrid
118 mm laiuste Thermory laudade
jaoks, mille alumistel külgedel on sooned. Klambrid on vahetatavad ja neid
saab eemaldada erivõtmega.

LAUA KÕRGUS ALUSKONSTRUKTSIOONIST:

rail 56 mm + clips 6 = 62 mm
VAJAMINEVATE ALU RAIL 56 ALUSLIPPIDE ARV:

1 tk ruutmeetri kohta
SIINE KAUBAALUSEL: 108

VALIGE PACS CLADI KLAMBRID VÕI PACS ALU RAILI SIINID PROFIILI LAIUSE JÄRGI:
KINNITUSSÜSTEEMI TOOTENIMETUS
PaCS CLAD

PaCS ALU RAIL
START

CLAD52

Alu Rail Start 52

CLAD65

PaCS ALU
RAIL 56

Alu Rail Start 65

VOODRILAUA
LAIUS
(MM)

GRADI
SOONTEGA
PROFIIL

EELPAIGALDATUD
GRADI ÜKSIKKLAMBREID ÜHE
CLADI VÕI ALU
RAILI KOHTA

LAUDU
ÜHE
LAAGI
KOHTA

LAUASAMM
(MM):

42

C4J

35

35

57

52

C4J, C7J

35

35

57

65

C4J, C7J

28

28

71.4

134

C4J, C44J

28

14

142.8

138

G-C7J, G-C77J

28

14

142.8

CLAD65-0

Alu Rail Start 65-0

65

C7J

31

31

64.5

CLAD72

Alu Rail Start 72

72

C7J

25

25

80

118

D45J

32

16

124

150

C23J

28 (Alu Rail 26)

14 (Alu Rail 13)

144

186

C23J

26

13

178

Alu Rail Start 118
CLAD150
CLAD185*

Alu Rail Start 150

Alu Rail 56

* Eelpaigaldatud Gradi klambreid vineeril. Toote tehniliste andmete saamiseks võtke ühendust meie müügimeeskonnaga aadressil info@thermory.com.
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PaCS CLADI KLAMBRITE JA PaCS ALU RAILI SIINIDE PAIGALDAMINE
1.

Kinnitage PaCS CLADI klambrid
või PaCS Alu Raili siinid aluskonstruktsiooni või seina külge. Jätke
laagidele 600 mm vahekaugus ja
tagage, et kõik klambriread oleksid
täpselt kohakuti.

2.

Laudade paigaldamiseks vajutage
need lihtsalt klõpsuga paika.

TÄHELEPANU: PaCS Alu Rail

Starti ja PaCS Alu Rail PR56 ei saa
pikisuunaliselt ühendada lihtsalt
kaht siini otsapidi kokku pannes.
Tuleb kasutada profiilipõhist TopLinki
vahedetaili, et hoida kahe järjestikuse
siini klambrid õige vahekaugusega.

Benchmark
by Thermory
termotöödeldud
kiirjast ehk
radiata männist
voodrilauad C4J,
kinnitus PaCS
Alu Start Raili
siinidega

Benchmark by Thermory termomännist voodrilauad C7J, kinnitus
PaCS CLADI klambritega

PaCS Alu Rail Start tuleb kruvida
aluskonstruktsiooni külge iga 400 mm
tagant. Enne PaCS CLADI või PaCS Alu
Raili kinnitamist seina aluskonstruktsioonile veenduge alati, et kõik klambriread oleksid täpselt kohakuti.

Thermory TopLinki vahedetailid

VAADAKE VIDEOT RÕHTVOODRI
PAIGALDAMISEST PACSI ABIL
PROFIIL C7J:

PROFIIL C23J:

Püstiselt paigaldatud laudade korral
kinnitage iga rea kõige alumine laud
vähemalt ühe kruvi või naelaga, et
lauad ei hakkaks peitklambritega kinnitussüsteemi kasutamisel alla libisema.

PACSI KINNITUSDETAILID
KASUTUSKOHAS PAIGALDAMISEKS:
Klambriliist PaCS Strip Clip 1.
on kuue klambriga liist, mis kinnitab kolm
lauda küljeti ühele laagile. Need liistud
tuleb omavahel ühendada ja laagi külge
2.
kinnitada. Seejärel saab voodrilauad kergesti klambritesse klõpsata.

Pärast nõuetekohase aluskonstruktsiooni ehitamist jälgige, et kõik
klambriread oleksid täpselt kohakuti.
Paigaldage igale laagile 2–3 PaCSI
liistu ja vaadake, et need oleksid
täpselt rihitud ning võimaldaksid
laudade paigaldamist.

4. Nüüd korrake samme 2 ja 3, kuni
kogu vooder on paigaldatud. Ärge
paigaldage korraga soovitatavast
arvust rohkem PaCSI liiste. Kui
PaCSI liistud paigaldatakse korraga
kogu laagi pikkuses, võib tulemuseks olla ebatäpne rihtimine.

3. Laudade paigaldamiseks vajutage
need lihtsalt klõpsuga paika.
THERMORY PROFIIL PACSI
KLAMBRILIISTUGA KINNITAMISEKS:

VAJAMINEVATE PACSI KINNITUSLIISTUDE
HINNANGULINE ARV:

D45J, 118 mm laius

5 liistu iga m² kohta (kui laagide vahekaugus on 600 mm)

LIISTU MÕÕT:

5 x 63 x 372 mm
KÕRGUS ALUSKONSTRUKTSIOONIST:

5 mm

LIISTE PAKENDIS:

300, kaasas 4 × 25 mm kruvid

Paigaldusjuhend

GRAD üksikklambrid
on lahtised klambrid, mida saab
kasutada kaartel või olukorras, kus
klambrite vahekaugus peab olema
korrapäratu. Soovi korral võib Thermory
pakkuda klambrisammu vorme. Gradi
üksikklambreid saab kasutada kõigi
PaCSI profiilide korral ja kinnitada profiili
erinõuete kohaselt. Gradi üksikklambrite katsetatud rebenemistugevus on
160 kg. Gradi üksikklambrite jaoks
vajaliku peitpeakruvi suurus on
4 × 25 mm. Kruvisid ei tohi
üle pingutada.

Voodrilauad
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SOBIVAD KÕIGILE THERMORY SOONTEGA
PROFIILIDELE:

C4J, C5J, C7J, C44J, C23J, G-C7J,
G-C77J, D45J
ÜKSIKKLAMBRI MÕÕT:

5 x 17 x 63 mm
KÕRGUS ALUSKONSTRUKTSIOONIST:

5 mm
VAJAMINEVATE GRADI ÜKSIKKLAMBRITE
HINNANGULINE ARV:

2 klambrit jooksva meetri kohta
KLAMBREID PAKENDIS:

900

Alu Start 51 mm C7J 20x52

C4J

BENCHMARK TERMOSAAR C23J

BENCHMARK TERMOMÄND C7J

BENCHMARK TERMOSAAR C4J

BENCHMARKI TERMOTÖÖDELDUD
KIIRJAS MÄND

C7J

C23J

Paigaldusjuhend
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5.2 KLAMBER B1-1
THERMORY VOODRILAUA PROFIILID B1-1 ABIL PAIGALDAMISEKS: C6,

Thermory roostevabast terasest
klamber B1-1 loob voodripinna, mille
ilmet ei riku nähtavad kruvid. Kasutage
klambrite laagi külge kinnitamiseks
4 × 40 mm roostevabast terasest
kruvisid. Soovitame kahte kruvi ühe
klambri kohta.

C9

VAJAMINEVATE KLAMBRITE B1-1
HINNANGULINE ARV:

2 klambrit voodrilaua jooksva meetri
kohta (kui laagide vahekaugus on
600 mm)
KLAMBREID HULGIMÜÜGIPAKENDIS:

100

C6

C9

5.3 KLAMBRID T-4 JA T-6
THERMORY KÜLGSOONTEGA VOODRILAUA PROFIILIDELE:

KLAMBER T-4 laudadele D4 sg2 laiusega kuni 112 mm
KLAMBER T-6 laudadele C92 ja D4 sg2 laiusega üle 112 mm
Thermory musta värvi roostevabast
terasest klambrid T-4 ja T-6 tagavad
nähtavate kruvideta voodripinna. Klamber T-4 jätab laudade vahele 4 mm
vahe ja T-6 jätab 6 mm vahe. Roostevabast terasest kruvid on klambritega
kaasas.

VAJAMINEVATE KLAMBRITE T-4
VÕI T-6 HINNANGULINE ARV: :

2 klambrit voodrilaua jooksva meetri
kohta (kui laagide vahekaugus on
600 mm)
KLAMBREID HULGIMÜÜGIPAKENDIS:

T-6 6mm
T-4 4mm

500, komplektis kruvid ja puuriotsak
1,3 mm

5.4 DEKORA KLAMBRID
THERMORY VOODRIPROFIILID DEKORA KLAMBRITEGA PAIGALDAMISEKS: C8D

Dekora fassaadiühendus tagab lihtsa,
kiire ja turvalise paigalduse. Klambritega kinnitamine võimaldab õhul laudade vahel liikuda. Tänu sellele esineb
vähem niiskuskahjustusi ja fassaad
peab kauem vastu. Profiili C8D saab
paigaldada kas Dekora klambrite või
peitklambrite, -kruvide või -naeltega.

VAJAMINEVATE DEKORA KLAMBRITE
HINNANGULINE ARV:

2 klambrit voodrilaua jooksva meetri
kohta (kui laagide vahekaugus on
600 mm)
KLAMBREID HULGIMÜÜGIPAKENDIS:

100, kaasas 4,5 × 34 mm roostevabast terasest kruvid

C8D
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6. Nurgalahendused
NURGAPROFIIL CP3 VÄLIS- JA SISENURKADE JAOKS

Üks universaalne profiil
välis- ja sisenurkade jaoks.
Täisnurksete otstega laudu on võimalik
paigaldada nähtava ristlõikepinnata.

Lihtsaim võimalus sujuvaks
üleminekuks seinalt seinale.

Nurgaprofiil CP3

Nurgaprofiil: CP3, värvitakse paigalduskohas

MÕNED MUUD NURGALAHENDUSED:

Lõigake lauaotsad 45-kraadise
nurga alla.

Kasutage 42 × 42 mm profiili C4.

Paigaldusjuhend
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7. Eelviimistletud Thermory
voodrilaudade paigaldamine
1. Veenduge, et kõik ühele pinnale paigaldatud lauad pärineksid samast komplektist või partiist.

6. Kõigil paigaldustöödel tuleb kasutada piisavat valgustust,
mis aitab teil märgata värvierinevusi või defekte.

2. Lauaotsad ja võimalikud täkked tuleb paigaldamise ajal
üle värvida, sest muidu võib niiskus tungida puidu sisse ja
põhjustada laua kõmmeldumise ning värvi pragunemise
nähtaval küljel.

7. Väljapandud näidiste, üksikute laudade ja tarnitud materjali, aga ka ühe laua eri osade värvitoon ja läige võivad veidi
erineda. See on tingitud puidu loomulikest erinevustest või
vananemise mõjust värvile.

3. Jätke uuesti virna ladumisel värvitud plaatide vahele
kaitsekiled. Võimaluse korral jätke lauad ladustamise ajaks
originaalpakendisse ja eemaldage pakendikile alles vahetult
enne paigaldamist.

8. Jälgige, et liiga suure värvierinevusega lauad ei jääks paigaldamisel kõrvuti. Mõnikord tuleks veidi erineva värvitooniga
lauad jaotada ühtlaselt laiali, mitte paigaldada neid kõrvuti,
seda isegi juhul, kui need kõik jäävad värvitoonilt vastuvõetavasse vahemikku.

4. Ärge hoidke lahtipakitud tooteid tolmuses keskkonnas.
9. Arvestage ostmisel 10-protsendise materjalivaruga.
5. Olge harjatud toodete ümberpaigutamisel ettevaatlik.
Asetage lauad alati harjatud külgedega vastamisi, sest muid
võivad eralduspulgad jätta nähtavaid jälgi.

10. Enne paigaldamist kontrollige põhjalikult, kas laudadel pole transpordiga seotud kahjustusi. Ärge paigaldage
defektseid laudu. PAIGALDATUD TOOTED LOETAKSE
KVALITEEDI POOLEST VASTUVÕETUKS.

Vivid by Thermory termokuusest välisvooder (D4 / Channelsiding), värvitoon must. Eramaja Hollandis. Turustamine ja foto: InterFaca
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8. Pinna hooldus
Üksikasjalikumad nõuanded leiate Thermory voodri
hooldusjuhendist.

Looduslik värvimata termotöödeldud
puit ei vaja erihooldust. Thermory
termotöödeldud voodrilauad on
vastupidavad ja jäävad aastakümneteks
ilmastikukindlaks ka kõige nõudlikumates
kliimaoludes.
THERMORY VOODRILAUDADE
VÄLISTINGIMUSTES KASUTAMISEL
MUUTUB LAUDADE PIND AJA JOOKSUL
LOOMULIKULT HALLIKS, NAGU KÕIK
MUUDKI PUITTOOTED
See protsess algab kohe pärast toodete paigaldamist ja
võib kesta olenevalt ultraviolettkiirguse mõjust mõnest kuust
kuni paari aastani.

THERMORY TOONITUD JA ÕLITATUD
VOODRI KORRAL OLENEVAD
HOOLDUSVÄRVIMISE NÕUDED
KONKREETSEST TOOTEST
THERMORY VIVID SILVERED – soovitame jätta sarja
Vivid Silvered voodri pigem loomulikult vananema, mitte
hakata seda üle värvima.

THERMORY VIVID OPAQUE – läbipaistmatu värvi eeldatav kasutusiga on olenevalt värvitüübist 10 kuni 15 aastat.
THERMORY VIVID TRANSLUCENT – poolläbipaistva
värvi eeldatav kasutusiga on seitse aastat.

IGNITE BY THERMORY – poolläbipaistva musta värvi
eeldatav kasutusiga on viis aastat ja läbipaistmatul mustal
värvil seitse aastat.

Arvestada tuleb, et puit on naturaalne looduslik materjal ning
tooni muutumine ajas võib olla ebaühtlane. Iga laud vananeb
omamoodi. Ning ka maja fassaadi eri küljed vananevad erinevalt, sõltuvalt päikese ja vihmavee langemisest laudisele.
Värvimuutuste vähendamiseks või välimuse värskendamiseks võib Thermory voodrilauad katta pigmente sisaldava
ultraviolettkindla viimistlusvahendiga, näiteks vaha, peitsi,
värvi või mineraalõliga. Naturaalsete linaõlide kasutamine ei
ole soovitatav, sest need sisaldavad aineid, mis on toiduks
bioloogilistele organismidele, näiteks bakteritele, hallitusele
jne.
Õli ja värvi tohib kanda ainult puhtale, tolmuvabale pinnale.
Enne toonitud viimistlustoote kasutamist segage see põhjalikult läbi ja katsetage tooni sobivust väikesel pinnal. Järgige
alati tootja antud kasutusjuhiseid, sest pealekandmis- ja
kuivamisaeg võivad erineda.
Kui kasutate Benchmark by Thermory termotöödeldud
kiirjast männist voodrilaudu, soovitame viimistleda laudade kõik neli külge enne välistingimustesse paigaldamist
ultraviolettkindla pinda veekindlaks muutva õli või värviga
ning viimistlusvahendit enne selle mahakulumist korrapäraselt uuesti peale kanda. Võite jätta termotöödeldud kiirjast
männist voodri ka katmata, kuid naturaalse puidu poorsele
pinnale kipub kleepuma rohkem tolmu ja muid õhus lenduvaid osakesi.

Thermory eelviimistletud välisvoodrilaudade omadused
püsivad kauem, kui paigalduskohas on piisavalt laiad katuseräästad ja korralikud katuserennid, et kokkupuudet veega
esineks võimalikult vähe.

TERMOTÖÖDELDUD PUIDU
PUHASTAMINE
Termotöödeldud puitu võib pesta puidupuhastusvahendi ja
sooja veega. Enne puidupuhastusvahendi pealekandmist
puhastage lauad mustuse ja prahi eemaldamiseks põhjalikult harjaga.
Loputamiseks on hea kasutada aiavoolikut, mille pihustusotsak on seatud nõrgale survele. Proovige seda enne väikesel
alal. Tugev veejuga võib puitu kahjustada ja muuta välimuse
ebaühtlaseks.

THERMORY ÕLITATUD VOODRILAUAD – õli eeldatav kasutusiga on üks kuni kolm aastat olenevalt ilmastikuoludest ja hoone asukohast.

Enne hooldusvärvimist eemaldage puitfassaadilt vee ja
küürimisharjaga lahtine värv, tolm või muu mustus. Enne
viimistlusvahendi pealekandmist peab fassaadi pind olema
puhas ja kuiv.

Paigaldusjuhend
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Loome kestvaid väärtusi
THERMORY on puidu termotöötluse valdkonnas
üks maailma juhtivaid ettevõtteid. Pakume kvaliteetseid ja kauakestvaid lahendusi, mis põhinevad
keskkonnasäästlikul tehnoloogial. Oleme viimase
kahe aastakümne jooksul arendanud oma teadmisi tihedas koostöös arhitektide, projekteerijate,
ehitajate ja majaomanikega, vaadates pidevalt üle
oma tootevalikut ja täiustades tehnoloogiat.

tusprojektide jaoks üks keskkonnasäästlikumaid
valikuid. Kui ka sina arvad, et on oluline kaitsta
meie väärtuslikke ressursse, et neid jätkuks
pikaks ajaks, siis on meil ühine eesmärk. Me
loome püsivaid väärtusi, sest tahame jätta endast
maha harmoonilisema ja kestlikuma maailma.

THERMORY edendab läbipaistvat ja vastutustundlikku ettevõtluskultuuri. Me hoolime keskkonnast ja
suhtume loodusesse sügava austusega. Meie ostuprotsess on keskkonnahoidlikult vastutustundlik
ning me järgime rangeid kvaliteedi- ja kestlikkusstandardeid. Meie puit on hoolikalt kontrollitud ja
hangitud säästvalt majandatud metsades. Soovi
korral saame pakkuda PEFC, FSC või Põhjamaade
ökomärgisega Nordic Swan sertifitseeritud puitu.

EHTSAST PUIDUST TOOTED, MIS ON LÄBINISTI
KAUNID JA VASTUPIDAVAD

Puit kui taastuv ressurss, mis on vastupidav ja ühtlasi suurepärane isolatsioonimaterjal, on sinu ehi-

thermory.com

Viimati uuendatud: Märts 2022.
Kõik varasemad versioonid on kehtetud.

VÄLISVOODRILAUAD
TERRASSILAUAD
SISETOOTED
SAUNAD

Thermory projekt “Ressursisäästliku värvitud termotöödeldud puidu
väljatöötamine” on rahastatud koostöös Ettevõtluse Arendamise
Sihtasutuse (EAS) ja Norra finantsmehhanismiga “Green ICT”.

