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1 Üldist 
Stoneli fassaadisüsteem on ette nähtud tellis- ja plaatpinnatisega fassaadide 
ehitamiseks. 
Stoneli tellisplaatplokk on põletatud tellisest, pressitud metallkarkassist ja 
polümeeridega modifitseeritud vuugimördist koosnev konstruktsioon. 
Tellisplaatplokke toodetakse standardsuuruses. Tellisplaatplokke lõigatakse 
vajalikku mõõtu ehitusobjektil. Ainult nurgaelemente toodetakse määratud 
mõõtmete järgi. Tellisplaatplokid sobivad nii uute fassaadide ehitamiseks kui ka 
vanade remondiks. Stoneli tellisplaatplokke võib toota soovikohastes 
värvikombinatsioonides. 
 
Stoneli kinnitussüsteem on välja arendatud plaadikujuliste fassaadipinnete kiireks 
ja puhtaks varjatud kinnitamiseks. Kinnitussüsteem võimaldab soojustada ja 
tasandada seinapindu nii uutel kui ka remonditavatel objektidel. Stoneli 
kinnitussüsteem on nn moodulmõõtudes süsteem, mis annab töös väga häid 
tulemusi. 

2 Projekteerimine 
Projekteerimisel tuleb silmas pidada siin loetletud asju. 
- Voodri serva soovitatav kõrgus maast on 500 mm. 
- Tuulutuspilu ei tohi nt plekkidega ummistada. 
- Tellisplaatploki minimaalne lõikelaius on 200 mm. Lõige tuleb teha nii, et 

püstvuukide rida lõikevuugi kõrval jääb terveks. 
- Alla 500 mm plokid, mis ei ole külgsuunalises seotises, tuleb üla- ja 

allservast toestada. 
- Löögiõrnades piirkondades, nt välisuste juures, soovitatakse kasutada 

horisontaalseid latte 300 mm vahedega. 
- Tellisplaatploki külge võib kinnitada spetsiaalset kinnitusjuhendit järgides 

kergeid esemeid, nt valgusteid jm. 
- Tuletõrjeredelite jm karkassi külge kinnitatava raske fassaadivarustuse 

kinnitused tuleb teha spetsiaalse juhendi kohaselt. 
 
Iga objekti kohta koostatakse eraldi elemendiprojekt, milles määratakse 
elementide tüübid ja suurused. Nurga- ja kestaelemendid tehakse valmis 
etteantud mõõtudes, seetõttu tuleb välisnurkade ja aknapiitade teostusviis (kas 
nurgatelliste või sirgete tellistega) valida enne projekti koostamist. Sirgeid 
elemente toodetakse standardmõõdus (1200 × 600), neid tuleb objektil lõigata. 
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2.1 Tehnilised andmed 
 

 
Fassaadipind Põletatud tellis Keraamiline plaat 
Ühe pinnaplaadi suurus Standardplaat 285 x 85 x 20 

Eritellimusel plaat 270 x 75 x 
20 

Vastavalt objektile 

Vuuk Polümeeridega modifitseeritud tsemendipõhine vuugimört 
Vuugimördi elastsus 4% 
Vuugi pind Mikrokivi (kivipuru) 
Järelvuukimise temperatuur > +5, kuivamisaeg 3 ööpäeva 
Karkass Kuumtsingitud, 275–350 g m2 
Stoneli plaatide suurus 0,72 m2 0,50…0,91 m2 
– kõrgus 600 mm 500…700 mm 
– laius 1200 mm 1000…1300 mm 
– paksus 21 mm 15…30 mm 
Kaal u 40 kg/m2 u 20…50 kg/m2 
Pinnaplaadi seotised 1/2 ja 1/3 kivi ning kohakuti 

püstvuugid 
1/2 ja 1/3 kivi ning kohakuti 

püstvuugid 
Soojusliikumine 0,5 mm/m (20 C kuni + 50 C) 
Õhupilu (min) Külmvooderdatuna 25 mm, soojustatuna 35 mm 
Deformatsioonivuugid 7,5 m vahedega, kui pikkus/laius ületab 12 m 
Soojustusvõimalus 40–250 mm 
Kinnitusdetailid Kuumtsingitud 275 g/m2, paksus 2,0 mm 
Latid Kuumtsingitud 275–350 g/m2, paksus 1,25 mm 
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2.2 Koostejoonis 
 
 

 
 

1. Seinakinniti 
2. Soojustuslatt 
3. Paigalduslatt 
4. Stoneli tellisplaatplokk 
5. Kuuskantpeaga kruvi  
6. Isepuuriv kruvi (tellisplaatplokkide sidumiseks vuukidest 

enne vuukimist objektil, 6 tk elemendi kohta) 
 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
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2.3 Mõõtmejoonised 
2.3.1 Stoneli tellisplaatplokk 

2.3.1.1 Sirge element 

 
2.3.1.2 Vasaku nurga element 
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2.3.1.3 Parema nurga element 

 
2.3.1.4 Kesta element 
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2.4 Stoneli kinnitussüsteem 
 
 

 
 
 
Vertikaalne soojustuslatt, 
600 mm vahed 
 
Seinakronsteinid, 
horisontaalsed vahed 600 m, 
vertikaalsed vahed 700 mm 
 
Horisontaalne paigalduslatt, 
600 mm vahed 
 
 
Stoneli kinnitussüsteem 
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2.4.1 Paigalduslatt 

 
2.4.2 Soojustuslatt 
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2.4.3 Kronsteinid 
2.4.3.1 Seinakronstein 65 (SK65) 

 
2.4.3.2 Seinakronstein 115 (SK115) 
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2.4.3.3 Seinakronstein 165 (SK165) 

 
2.4.3.4 Jätkukronstein 120 (JK120) 
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2.4.3.5 Seinakronstein + jätkukronstein 
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3 Paigaldamine 
3.1 Eeltööd 

Isolatsiooniplaate ja tellisplaatplokki võib paigaldada tellingutelt või tõstukilt, 
silmas pidades tööohutusnõudeid. 
 
Võtke töö ajaks fassaadi küljest lahti: 
- selle külge kinnitatud varustus ja esemed. Need tuleb pärast tagasi panna; 
- vanad vihmaveetorud. Vihmaveerennide ja –torude ühenduskohtadesse 

paigaldatakse töö ajaks veesülitid. 
 
Akende ja uste välised katteliistud ja veeplekid võetakse ära. Nende asemele 
paigaldatakse uued. 

3.2 Säilitamine 
Stoneli tellisplaatplokke tarnitakse ühekordselt kasutatavatel kaubaalustel. Alus 
on kaitstud plastiga ja selle ümber on pingutatud plastvitsad. Alused asetatakse 
tasasele pinnale sobival kaugusel ehitatavast seinast. 

3.3 Stoneli kinnitussüsteemi paigaldamine 
3.3.1 Alumine plekk 

Paigaldage alumine plekk ehitusprojekteerija juhiste kohaselt. 

3.3.2 Seinakronstein 
Kasutage seinakronsteinide paigaldamisel laserit või nööri, et seinakronsteinid 
asuksid samal kõrgusel. Paigaldusjärjekord on vasakult paremale ja alt üles. 
Paigaldage esimese seinakronsteini allserv nii, nagu joonisel näidatud (97 mm 
kõrgemale soovitud tellisvoodri allservast). 
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Nurga poolt mõõtes peab esimene seinakronstein jääma tulevasest nurgast umbes 300 mm 
sissepoole. Kinnitage järgmised seinakronsteinid horisontaalselt 600 mm vahedega (sellest 
sõltub tulevase voodri horisontaalne sirgus). 
Püstsuunas paigaldatakse kronsteinid 700 mm vahedega. Kasutage paigaldamisel 
soojustuslatte. Kinnitage ülemised seinakronsteinid soojustuslati külge, siis saab kronsteinide 
paigaldamisel juhinduda latist. 

 

 

3.3.3 Väliskesta sidumine 
Siduge väliskest projekteerija juhiste järgi. Siin on näidisjoonis objektist, mille 
vana väliskest säilitatakse, selle peale paigaldatakse soojustus ja Stoneli 
tellisplaatplokid. 

 
VILLA KINNITUS 
STONELI LATI PAIGALDAMINE KIILANKRUTEGA VANA SW-ELEMENDI KÜLGE 
KIILANKRU PAIGALDAMINE 45-KRAADISE NURGA ALL 
KIILANKRU HORISONTAALNE PAIGALDAMINE 
UUS TARIND 

3.3.4 Soojustuslati paigaldamine ja sirgeks seadmine 
Kinnitage soojustuslatt 8 mm kuuskantpeaga kruvidega kronsteinide külge. 
Seadke latid sirgeks ja keerake kruvid pingule.  
Kasutage joondamiseks laserit või loodimisnööri. 
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3.3.5 Ühenduskronstein. 
Ühenduskronsteine kasutatakse vertikaalsete soojustuslattide ühendamiseks. 
Ühenduskronstein asendab ühenduskohas seinakronsteini. 

3.3.6 Soojustus 
Ehitusprojektis näidatakse soojustuse tüüp ja paksus. Kui soojustuse paksus on 
üle 50 mm, on soovitatav paigaldada alumise kihi soojustus horisontaalselt ja 
pealmise kihi soojustus vertikaalselt (vuukide seotis). 

3.3.7 Paigalduslati paigaldamine 
Kinnitage kõige alumine paigalduslatt soojustuslati altpoolt teise avaderitta 8 mm 
kuuskantpeaga kruvidega. 

 
Altpoolt ülespoole on esimene lattidevahe 400mm, järgmised 600 mm. 
Kui tellisplaatplokki on vaja madalamaks lõigata, nt akende all, tuleb kinnituslatt 
kinnitada alati vastavalt lõigatud tellisplaatplokile. 
 
Sillustes ja horisontaalsetes deformatsioonivuukides peab tellisplaatplokk olema 
toestatud nii ülemisest kui ka alumisest servast. Nendes kohtades ühendatakse 
paigalduslatt tellisplokkelemendi kõige alumise kinnituskeelega. Siis on esimene 
lattidevahe alt üles 500 mm ja järgmised lativahed 600 mm. 
Tellisplaatploki kinnituskeeled on 100 mm vahedega – iga plaadi taga. Vt punkti 
„Deformatsioonivuugid“. 

3.3.8 Lõikamine 
Soojustus- ja paigalduslatte lõigatakse plekikääridega. 
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3.4 Stoneli tellisvoodri paigaldamine 
3.4.1 Paigalduslati paigaldamine külmvoodri jaoks 

Külmvoodrit ehitades seadke paigalduslati ülemine serv 190 mm kõrgemaks 
soovitud voodri alumisest servast. 

 
Altpoolt ülespoole on esimene lativahe 400mm, järgmised 600 mm. 
Kui tellisplaatplokki on vaja madalamaks lõigata (nt akende all) tuleb kinnituslatt 
kinnitada alati vastavalt lõigatud tellisplaatplokile. 
 
Sillustes ja horisontaalsetes deformatsioonivuukides peab tellisplaatplokk olema 
toestatud nii ülemisest kui ka alumisest servast. Nendes kohtades ühendatakse 
paigalduslatt tellisplokkelemendi kõige alumise kinnituskeelega. Siis on esimene 
lattidevahe alt üles 500 mm ja järgmised lativahed 600 mm. 
Tellisplaatploki kinnituskeeled on 100 mm vahedega – iga plaadi taga. Vt punkti 
„Deformatsioonivuugid“. 

3.4.2 Tellisplaatplokkide paigaldamine 
Tellisplaatplokid tuleb jaotada nii, et nurkadesse ei jääks alla 300 mm laiuseid 
plaate. 
Vooderdamist alustatakse vasakust alumisest servast. 
Nurgast alustatakse lõigatakse liigne plaadiosa ära, kui nurgaelemente ei 
kasutata. 
 
Tõstke alumise rea tellisplaatplokid paigalduslattidele nii, et plaadi tugikeeled 
toetavad plokki all- ja ülaservast. 
Nii tuleb toimida ka kõikide silluste ja horisontaalsete deformatsioonivuukide 
juures (nt aknad, uksed jmt). 
Paigaldage järgmised read nii, et tellisplaatplokid on ülaservast toestatud. 



 
 

Projekteerimis- ja paigaldusjuhend  24.9.2013 

17 

 

3.4.3 Plaatide sidumine. 
Tellisplaatplokid seotakse üksteisega kaasasolevate isepuurivate kruvide abil. 
Vertikaalvuuki on vaja keerata 3 kruvi ja horisontaalvuuki samuti 3 kruvi. 
 

 

3.4.4 Lõikamine 
Tellisplaatplokki lõigatakse teemantkettaga. Plokkide taga olevat karkassi 
lõigatakse teraskettaga. 
Akende või uste juures võib tellisplaatplokke vastavalt vajadusele lühemaks või 
madalamaks lõigata. 
- Jätke lõikamisel ploki tellispind väljapoole.  
- Joonistage lõike kontuurid tellisplaatplokile. 
- Asetage suunaja lõikekohta. 
- Lõigake plokk läbi, kasutades suunajat. 

Kui nurgad tehakse sirge püstvuugiga, siis lõigatakse nurgani ulatuv 
tellisplaatploki karkass umbes 25 mm kaugusel servast läbi. See lõige tuleb teha 
tellisplaatploki tagumisel küljel. Kasutage lõigates kaitseprille ja kõrvakaitsmeid. 
Töötades tuleb silmas pidada enda ja keskkonna turvalisust. 

3.4.5 Vuukimine objektil 
Segage vispelseguriga valmis mört, järgides kaasaantud juhiseid. 
Segage mörti umbes 2 minutit. Laske massil 5 minutit seista ja segage veel 
umbes pool minutit. 
Pressige mört mördipüstoliga plaatidevahelistesse lahtistesse vuukidesse nii, et 
mördi pind jääb tellisplaadist 3–4 mm sügavamale. 
Siluge märg vuuk vuugirauda kasutades tehasevuugiga ühekõrguseks. 
Pihustage märjale pinnale umbes 30 cm kauguselt kivipuru (võimalikult väikese 
survega). 

3.4.6 Deformatsioonivuugid 
Deformatsioonivuugid tehakse iga 7, 5 m järel, kui seina pikkus/laius on üle 12 m 
(12 m laiusel ja kõrgusel seinal ei ole deformatsioonivuuke vaja). 
Suruge vuugi põhja 20 mm paksune vahtkummiriba, seejärel täitke vuuk 
projekteerija juhiste kohaselt massiga. Viimistlege vuugi pind vuugirauaga. 
Deformatsioonivuuki võib pritsida ka tarnega kaasnevat kivipuru, et nende 
värvitoon oleks muude vuukidega sama. 
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Joonisel on horisontaalse deformatsioonivuugi näide (isepuurivad kruvid on ära 
jäetud ja paigalduslattide jaotust on muudetud). 

 
 

PÄRAST HORISONTAALSET DEFORMATSIOONIVUUKI ON ALTPOOLT ÜLES ESIMENE 
LATTIDEVAHE 500 MM JA JÄRGMISED 600 MM 
HORISONTAALSEST DEFORMATSIOONIVUUGIST JÄRGMINE PAIGALDUSLATT 100 MM 
KÕRGEMAL 
HORISONTAALSETE DEFORMATSIOONIVUUKIDE ELEMENTE EI SEOTA OMAVAHEL 
ISEPUURIVATE KRUVIDEGA! 

 
Joonisel on horisontaalsest deformatsioonivuugist järgmise horisontaalse lati 
paiknemise näide. 

Horisontaalne 
deformatsioonivuu
k 
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3.4.7 Plekkide paigaldamine 
Veeplekid tuleb paigaldada väga hoolikalt. Plekkide paigaldamist on kujutatud 
ehitusjoonistel. Akende veeplekid tuleb paigaldada aknapiidas olevasse soonde. 
Plekke tuleb vajaduse korral eesservas metall-liistudega toestada. 

3.4.8 Lõputööd 
Kinnitage vastavalt kinnitusjuhendile valgustid, sildid, andurid, juhtmed jmt. 
 

4 Esemete Stoneli tellisplaatelementidest seina 
külge kinnitamise juhend 
4.1 Kerged esemed 

Stoneli tellisvooderseina külge võib otse kinnitada plaaditüüblite abil kergeid 
vähem kui 10 kg kaaluvaid esemeid, nt valgusteid, silte, andureid, juhtmeid jne. 
Allpool on plaaditüübli joonis. 

 

4.2 Rasked esemed 
Raskeid, üle 10 kg kaaluvaid esemed tuleb kinnitada läbi Stoneli tellisvoodri 
kandva karkassi külge, mõnel juhul võib kasutada Stoneli kinnitussüsteemi. Sel 
juhul tuleb silmas pidada, et tellisvoodrisse tehakse suurem ava ja tarindi 
võimalikud liikumised ei tohi kahjustada tellisvoodrit (vt näidet alloleval joonisel). 

 
AUK ELEMENDIS SEINAREDELI KINNITAMISEKS, PEALE NT PLEKKPAIK JA MASSIGA KINNI 
SEINAREDEL 
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SOOJUSTUSLATTIDE KÜLGE KINNITATAKSE HORISONTAALNE TERASPLAAT (NT 
SOOJUSTUSLATT), KINNITATAKSE ISEPUURIVATE KRUVIDEGA, SELLE KÜLGE KINNITATAKSE 
SEINAREDEL 
SOOJUSTUSLATT 
NB! SOOJUSTUSLATTIDE KINNITUSTUGI ÜLEVAL JA ALL 
HORISONTAALNE TERASPLAAT (NT SOOJUSTUSLATT) 
SEINAREDELI JALG 

 


