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 SOOJUSTUSPLAATIDE IKO ENERTHERM ALU KÄSITSEMISE JUHISED SEESTPOOLT 
SOOJUSTAMISEL JA KATMISEL EHITUSPLAADIGA 
 
 
 
Üldinfo 
 
Ladustamine 
 
Soojustusplaadid tuleb ladustada nii, et need ei saa kahjustada. Plaate tuleb kaitsta ka 
ilmastikumõjude eest. 
 
Soojustusplaatide paigaldamine 
 
Seinte ehitamisel on kohaldatav järgmine protseduur: 
 

 Paigaldage isolatsioonimaterjal (suruge see tihedalt aluspinna vastu, sektsioneerige Pudeli 
Porolooniga jääv õhuvahe). Tasase aluspinna puhul võib kasutada liimi Pudeli Poroliim 

 Juhinduge tähisest “See külg allapoole” plaate aluse vastu paigaldades. 

 Paigaldage soojustuse plasttüübel SBH-T, ning kinnitage kruviga läbi plaadi, tihedusega 2 
tk/m² seinas ja 3 tk/m² laes. Täitke tüüblis olev avaus Pudeli Porolooniga ja sulgege kork. 

 Liited ja tüüblid on vajalik üle kleepida IKOpro ALU teibiga täiusliku aurutõkke 
saavutamiseks. 

 Soojustusplaatide servadele, mis jäävad vastu muud materjali, tuleb jätta 12 mm laiused 
vuugid, mis täidetakse Pudeli Porolooniga. Kui peale vahu tahkestumist lõigatakse üleliigne 
vaht, tuleb see vuuk katta IKOpro MS-Detailiga. MS-Detail kantakse peale pintsliga 
vähemalt 1 mm kihina. 

 Peale eelnevaid protseduure võib soojustusele liimida ehitusplaadi, kasutades hübriidliimi 
Valge Kange. Liimi kogus peab olema vähemalt 95 ml/ m². Silma järgi hinnates on see 4,75 

jm 5mm läbimõõduga liimiriba. 4 mm=10 jm; 3 mm= 14,3 jm 

 Raskemate plaatide ≥ 12 kg/m² korral tuleb liimi kogust suurendada. 

 24 tunni möödudes võib alustada plaatide viimistlustöid. 
 

 
Märkused: 
 
Ühendage soojustusplaadid hoolikalt serv-servaga, serva sidumisega, surudes võimalikult lähedale 
kandvale seinale. 
 
Hea ühenduse tagamiseks raamistustega tuleb jätta 15-20 mm vahe ning tihendada see Pudeli 
Poroloon vahuga, arvestades seejuures ehitusinseneri ettekirjutustega. 
Nurkadesse ulatuv soojustus tuleb paigaldada nominaalpaksust säilitades hambunult. 
 
Tööde tegemisel tuleb ehitatavaid seinu kaitsta halbade ilmastikutingimuste eest. 
Katke seinad ajutiselt, kui peate töö katkestama. 
 
Kokku sobitatavaid tükke tohib sobivasse suurusesse üksnes saagida või lõigata. Kõik 
soojustuskihis olevad praod ja kahjustused tuleb nõuetekohaselt täita Pudeli Porolooni ja katta IKO 
pro ALU teibiga. 
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Pudeli Porolooni või Pudeli Poroliimi pealekandmise põhimõte. 


