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JUHEND: 

 PUIDUST AVATÄIDETE HOIUSTAMINE JA KAITSMINE EHITUSPROTSESSI AJAL 

 

Puidust aknaid ja uksi (edaspidi Tooteid) tuleb ehitamise ajal kaitsta ehitusprotsessi mõjude eest.  

HOIUSTAMINE JA KAITSMINE ENNE PAIGALDAMIST. 

1. Tooted tarnitakse ehitusobjektile pakendatuna puitalusel. Kaitseks tolmu ja sademete eest 

on alusele pakendatud Tooted kaetud kilega. NB! Kile tuleb eemaldada pakendilt esimesel 

võimalusel, et vältida veeauru kondenseerumist kile alla. Kilesse pakendatud Tooted ei tohi 

hoiustada ilmastikutingimuste mõju käes (sademed, päikese UV-kiirgus) ega liigniiskes ja 

tolmuses ruumis. 

2. Tooted tuleb ehitusobjektil ladustada vertikaalselt kuivas ja hea ventilatsiooniga ruumis. 

3. Võimalusel tuleb ladustada Tooted ekspluatatsiooni asendis st alumine lengipuu vastu 

põrandat. Tooted ei tohi jääda paindeasendisse. 

4. Ladustatud Tooted peavad olema korralikult suletud asendis. 

5. Kui Tooted toetatakse toele, tuleb veenduda, et tugi oleks piisavalt tugev hoidmaks Toodete 

raskust,  

6. Toepunktides ja Toodete ladustamisel üksteise vastu tuleb kasutada pehmendusmaterjali või 

kinnitada Tooted väliskülgedelt puitliistudega, nii et jääks Toodete vahele tühimik. 

7. Ladustatud Tooted tuleb kaitsta kahjulike mõjude sh liigniiskus, ehitustolm, ehitussegud, 

maalrivärvid, lõikamis- ja keevitussädemed jmt  eest. 

TOODETE KAITSMINE PÄRAST PAIGALDUST  

Kaitsmine liigse niiskuse eest 

1. Ehitise ruumides kus on Tooted paigaldatud ei tohi olla liigniiskust. 

2. Seina-, lae- ja katusekonstruktsioonid peavad olema kuivad ning katus peab olema vettpidav 

nii, et sademed ei kahjustaks Tooteid. 

3. Tooted ei tohi kokku puutuda märgade materjalidega ( betoonisegu, tasandus- ja muud 

segud, krohv jne.).  

4. Märgade protsesside (betoneerimine, töö märgade segudega, krohvimine jms.) teostamisel 

eralduv vesi, aur ja niiskus võivad kahjustada Tooteid. Märgade protsesside teostamisel peab 

olema tagatud ruumides piisav temperatuur ja ventilatsioon nii, et veeaur ja niiskus ei 

kondendeeru Toodetele. Ruumide kütmist ja ventileerimist tuleb jätkata kuni on välistatud 

niiskuse kondenseerumine Toodetele. 

NB! Eelpooltoodud nõuete mittejärgimine kahjustab Tooteid. Liigniiskuse tagajärjel Toodete 

puitosad paisuvad ja deformeeruvad, liimliited ja ühendustapid võivad puruneda, värvikiht võib 

hakata kooruma ja metallosad võivad korrodeeruda. 

Puidust aknad ja uksed ei tooda niiskust ja kondensaati, kondensaat akendele ja ustele tekib ruumi 

niiskusest. Niiskus tuleb eraldada piisavat temperatuuri hoides ventileerimise teel.  
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Kaitsmine muude mõjude eest 

1. Tooteid tuleb kaitsta ehitustolmu eest, sest ehitustolm kahjustab suluse- ja lukumehhanisme 

2. Tooteid tohib kaitsta ainult nende teipidega, mis on ette nähtud puitakende ja -uste 

teipimiseks.  NB! Kontrollida teibi sobivust ja peal hoidmise aega puidust akendel ja ustel 

kasutamisel! 

3. Tooteid peab kaitsma igasuguste pritsmete eest, mis võivad kahjustavad puitosi ja 

klaasipindasid.  

4. Teip jmt kaitsvad materjalid tuleb Toodetelt eemaldada koheselt peale tööde lõppu , et 

tagada puitosade optimaalne niiskus ning teibi kerge eemaldumine viimistlust kahjustamata. 

5. Tooteid peab kaitsma keevitamisel ja lõikamisel tekkivate sädemete eest. 

                            

  

  

 

 


