
LAHENDUSED
KINNITUS-JUHEND

PROFFIDELE

• KONSTRUKTSIOONIKRUVID PEITKINNITUSTEKS
• KANDEVÕIME BETOONIS
• ÕIGE ANKRUMASSI VALIMINE
• KORROSIOONIKLASSID



PLAATMATERJAL

Lk  4 Kipsplaat

Lk  6  Puitlaastplaat

Lk  7 OSB, puitkiudplaat ja vineer

KATUS JA RENNIKONSTRUKTSIOON

Lk 8 PVC-katused

Lk 9 Plekk-katused

Lk 10 Vihmaveerennid

Lk 11 Aknaplekid ja veelauad

PUITMATERJAL

Lk 12 Puidukruvid

Lk 18 Katte- ja põrandaliistud

Lk 19 Massiivpuidust põrandad

Lk 20 Ehituspuit ja liimpuit

Lk 22 Nurgikud ja ehitusrautised

Lk 23 Aluslaagid ja tugiprussid

Lk24  Fassaadid

Lk 26 Talad ja postid

Lk 28 Terrassid

ÕIGE KORROSIOONIKAITSE VALIMINE LK 30

KRUVID
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KIPSPLAAT

Lk 36 Väikesed koormused

Lk 38 Suured koormused

KERGBETOON

Lk 40 Suured koormused

TÄIS- JA KÄRGTELLIS

Lk 42 Väikesed koormused

Lk 43 Suured koormused

BETOON JA KIVIMATERJAL

Lk 44 Õige paigaldus

Lk 46 Väikesed koormused

Lk 48 Suured koormused

KEEMILISED KINNITUSVAHENDID

Lk 50 Ankrumass

Lk 53 Õige paigaldamine

TÜÜBLID

Lk 56

KINNITUSVAHENDID

TEENUSED
Lk 60 ESS-CON

Lk 62 Projekteerijatele

Lk 63 Väljatõmbekatsed

Lk 63 Tehniline tugi
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KIPSPLAATIDE
PAIGALDAMINE

Tõhusaks paigalduseks kasuta sügavuse piirajaga trell-kruvikeerajat.HEA NÕU!

 

Teraskarkassile, max 0,9 mm
KIPSIKRUVID 
• Teraskarkassile mõeldud kipsikruvid või kombikruvid (puit/teras). 
• Saadaval lahtistena ja lindis.
Pöörete arv paigaldusel:   25–50 mm 2800–6000 p/min.  

51–75 mm 2000– 2800 p/min.

KRUVI PIKKUS
Ühekordne kipsplaat: umbes 25 mm pikkune kruvi. 
Kahekordne kipsplaat: umbes 40 mm pikkune kruvi. 
Kolmekordne kipsplaat: umbes 50 mm pikkune kruvi.

KIPSIKRUVID 
• Puitkarkassile mõeldud kipsikruvid või kombikruvid (puit/teras).
• Saadaval nii lahtistena kui ka lindis.

Puitkarkassile, OSB-plaadile ja vineerile

KRUVI PIKKUS
Ühekordne kipsplaat:  
umbes 30 mm pikkune kruvi.  
Kahekordne kipsplaat:  
umbes 40 mm pikkune kruvi. 
Kolmekordne kipsplaat:  
umbes 55 mm pikkune kruvi.

KRUVIDE KULU 
UMBES 20 TK/M2
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Kipsplaadi paksus + 20 mm puitkarkassi sisse
Kipsplaadi paksus + 10 mm läbi teraskarkassi

KRUVI PIKKUS

Kipsplaatide omavaheliseks ühendamiseks
KIPSIKRUVID KIPS
• Kahe kipsplaadikihi paigaldamiseks.  
•  Esimene kiht paigaldatakse tavaliste kipsikruvidega, seejärel 

liimitakse teine kipsplaadikiht ja kinnitatakse kipsikruvidega Kips. 
Pöörete arv paigaldusel: 800–1400 p/min.  
Pikkus: 38 mm.

Terasest karkassile
KIPSIKRUVID
•  Teraskarkassile mõeldud puurotsaga kipsikruvid.
Puurimisvõimsus: 0,7–2,0 mm.

Kõvale kipsplaadile ja teraskarkassile
KÕVAKIPSIKRUVID
• Kõvade kipsplaatide paigaldamiseks.
• Spetsiaalne keere lükkab plaatmaterjali vastu aluspinda.
• Saadaval nii lahtistena kui ka lindis.

Puit-/teraskarkassile väliskeskkonnas
KIPSIKRUVID GU
• Kipsplaatide paigaldamiseks välisseinal puit- või teraskarkassile. 
•  Lame pea tagab ilmastikukindla kinnituse ja hõlbustab fassaadi 

voodrilaudade paigaldust.
• Vastavad spetsifikatsioonile AMA Hus.
• Saadaval nii lahtistena kui ka lindis. SAADAVAL KA 

PUUROTSAGA
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Metallkarkassile, max 2,0 mm
PUUROTSAGA PUITLAASTPLAADIKRUVID
• Puitlaastplaatide ning katte- ja põrandaliistude paigaldamiseks 
   teraskarkassi külge. 
Pikkus: 42 mm ja 55 mm.

Põranda puitlaastplaatides tuleb kruvipead 2 mm võrra süvistada, siis ei 
hakka need hiljem pinnast välja ulatuma. Ära täida auke pahtliga.

Puitkarkassile
TERAVA OTSA JA JÄMEDA KEERMEGA PUITLAASTPLAADIKRUVID 
• Puitlaastplaatide ning katte- ja põrandaliistude paigaldamiseks 
    puitkarkassi külge. 
• Saadaval nii lahtistena kui ka lindis.
Pikkus: 30–75 mm.

PUITLAASTPLAATIDE 
PAIGALDAMINE

KRUVIDE KULU 
UMBES 20 TK/M2
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ERIPAIGALDUS
Kui paigalduskohaks on nt betoonsein, saab plaate tavaliselt ka kinni liimida, 
kasutades montaažiliimi. Lisainfot leiad meie kodulehelt www.essve.ee.

Kiireks paigaldamiseks vali lindikruvid.HEA NÕU!

KRUVI PIKKUS
Puitkarkass: plaadi paksus + 20 mm = õige kruvi pikkus
Teraskarkass: plaadi paksus + 10 mm = õige kruvi pikkus

Puit- ja teraskarkassile, max 0,9 mm
PUITKIUDPLAADIKRUVID 
• Tsement- ja puitkiudplaatide, samuti katte- ja põrandaliistude  
   paigaldamiseks.
• Saadaval nii lahtistena kui ka lindis.
Pöörete arv paigaldusel: 2000–2800 p/min.  
Pikkus: 28 mm, 42 mm ja 55 mm.

OSB-PLAATIDE,  
PUITKIUDPLAATIDE  
JA VINEERI
PAIGALDAMINE

TÄHTIS! 
Need plaadid kuuluvad 
kõvade plaatide klassi.  

Kasuta freesribidega 
kruvisid, mis  

süvistuvad ise.
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Puidust aluspinnad
TIIBADEGA KATUSEKRUVID  
• Isepuurivad ja -keermestavad.
• Tsingitud terasest seib, millel on EPDM-kummist tihend.
• Läikivaks tsingitud pinnatöötlus.
• Hõbedane polüesterpulberpinnakate.  
Mõõdud: 4,8 x 35 mm.

KUUSKANT

Ära keera kruvi paigaldamise ajal liiga tugevasti kinni, sest see 
võib põhjustada EPDM-kummist tihendi kahjustumise, mis seab 
ohtu ilmastikukindla paigalduse.

PVC KATUSEKATTE
PAIGALDAMINE
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Valikusse kuuluvad 
värvitoonid:

Puitkarkassile 
PUUROTSAGA KATUSEKRUVID 
• Profiilpleki paigaldamiseks.
• Tsingitud terasest seib, millel on EPDM-kummist tihend.
• Kuuskantpea. 
Mõõdud: 4,8 x 20, 4,8 x 35, 4,8 x 60 mm.

KUUSKANT

VALI ÕIGED 
KATUSEKRUVID!

Profiilplekk: värvitud või roostevabast terasest kruvid ja seibid.  
Alumiiniumplekk: alumiiniumkruvid.

ESTEETILISE TULEMUSE 
SAAVUTAMISEKS KASUTA 

KATUSEKRUVI DECOR.

PLEKIST  
KATUSEKATTE  
PAIGALDAMINE
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Saadaval valges, mustas, hõbedases ja roostevabas versioonis.

Puidust aluspinnad
RENNIKONKSUKRUVID  
•  Kiulõiketera kruvi otsas hõlbustab kruvi sissekeeramist ja 

minimeerib lõhenemisohtu. 
•  Paigaldatakse väikese pöördemomendiga otse rennikonksus 

olevatesse stantsitud aukudesse.
Mõõdud: 4,8 x 25 mm + 4,8 x 35 mm.

Roostevaba

A2

VIHMAVEERENNIDE
PAIGALDAMINE
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Puidust aluspinnad 
AKNAPLEKIKRUVID  
• Kruvi asetub tihedalt vastu plekki. 
•  Kiulõiketera kruvi otsas hõlbustab kruvi sissekeeramist ja 

minimeerib lõhenemisohtu. 
• Paigaldamisel tuleb avad aknaplekki ette puurida. 
Mõõdud: 3,5 x 25 mm.

Saadaval valges, mustas ja roostevabas versioonis.

NELIKANT

Roostevaba

A2

Saadaval valges, mustas, telliskivipunases, hõbedases ja hallis värvitoonis.

Puidust aluspinnad
VEELAUAKRUVID  
•  Veelaudade ja katuse viilulaua plekk-katete paigaldamiseks  

puidust aluspinnale või pleki paigaldamiseks plekist aluspinnale.
• Puurimisvõimsus terases: 2 x 1,25 mm. 
Mõõdud: 4,2 x 25 mm.

AKNAPLEKKIDE JA
VEELAUDADE
PAIGALDAMINE
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PUIDUKRUVID
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ESSVE puidukruvid ESSDRIVE on uut liiki profikruvid. Nende isesüvistuv kruvipea 
tagab pinnuvabad kinnitusavad ja minimaalse puidukildude tekkimise. 
Patenditud kruviots haardub kohe ja võimaldab kruvid lihtsalt sisse keerata. 
ESSDRIVE kruvide valmistamisel on kasutatud parima kvaliteediga terast 
ja täiustatud karastusprotsessi, mis teeb kruvid tugevaks, aga samas 
paindlikuks. Need omadused võimaldavad kruvidel puitkonstruktsioonis 
esinevaid liikumisi paremini taluda.

• Profikruvid.
• Parima kvaliteediga teras.
• Patenditud kruvipea minimeerib  
   puidukildude tekkimise ohtu.
• Patenditud teravik võimaldab  
   sissekeeramist kiiresti alustada.
• Parim painduvus.

ESSDRIVE

ESSDRIVE

PEITPEA, C1, OSAKEERE ✓

PEITPEA, C4, OSAKEERE ✓

PEITPEA, A2, OSAKEERE ✓

PEITPEA, A4, OSAKEERE ✓

KUMERPEA, C1, OSAKEERE ✓

KUMERPEA, A2, OSAKEERE ✓

Kõrge kvaliteet
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PUIDUKRUVID  
SISERUUMIDELE
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Osakeermega kumer- või peitpea
• Valmistatud karastatud ja noolutatud kvaliteetterasest,  
 läikivaks tingitud pinnatöötlus.
• Patenditud kruviots haardub koheselt.
• Vajavad äärmiselt madalat paigaldussurvet.
• Freessoontega patenditud kruvipea, mis kindlustab siledad  
 teravate puidukildudeta kinnitusavad.
• Tugevad, kuid ühtlasi paindlikud.
Pöörete arv paigaldusel: 400–1200 p/min.
Mõõdud: 3,0 x 12 mm kuni 6,0 x 150 mm.

C1

PROFIKRUVID
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Osakeermega peitpea
CORRSEALI TÖÖTLUSEGA
• Valmistatud karastatud terasest.
• Patenditud kruviots haardub koheselt.
• Vajavad äärmiselt madalat paigaldussurvet.
• Freessoontega patenditud kruvipea, mis kindlustab  
 siledad teravate puidukildudeta kinnitusavad.
• Tugevad, kuid ühtlasi paindlikud.
Pöörete arv paigaldusel: 400–1200 p/min.  
Mõõdud: 4,0 x 30 kuni 6,0 x 220 mm.

C4

PROFIKRUVID

Tagavad kindla kaitse korrosiooni eest. Loe lähemalt lk 30.

Kruvidel, mis on pikemad kui 70 mm, on tavalise 
puidukeerme järel täiendav freeskeere, et hõlbustada 
jämedamate ja pikemate kruvide paigaldamist.  

HEA NÕU!

PUIDUKRUVID  
VÄLISTINGIMUSTESSE
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Osakeermega kumer- või peitpea
Roostevaba

A2ROOSTEVABA A2, KORROSIOONIKLASS C4
• Valmistatud roostevabast terasest.
• Patenditud kruviots haardub koheselt.
• Vajavad äärmiselt madalat paigaldussurvet.
• Freessoontega patenditud kruvipea, mis kindlustab  
 siledad teravate puidukildudeta kinnitusavad.
• Paindlikud, sitked ja hea tugevusega.
Pöörete arv paigaldusel: 400–1200 p/min.  
Mõõdud: 3,0 x 16 mm kuni 6,0 x 140 mm.

PROFIKRUVID

Osakeermega peitpea
ROOSTEVABA HAPPEKINDEL, KORROSIOONIKLASS C5
• Valmistatud happekindlast terasest.
• Patenditud kruviots haardub koheselt.
• Vajavad äärmiselt madalat paigaldussurvet.
• Freessoontega patenditud kruvipea, mis kindlustab 
 siledad teravate puidukildudeta kinnitusavad.
• Paindlikud, sitked ja hea tugevusega.
Pöörete arv paigaldusel: 400–1200 p/min.  
Mõõdud: 5,0 x 50 mm kuni 6,0 x 140 mm. 

Roostevaba

A4
KASUTAMISEKS 

RANNIKUÄÄRSETES 
PAIGALDISTES

PROFIKRUVID
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Puit- ja teraskarkassile, 0,9 mm
KATTE- JA PÕRANDALIISTUKRUVID  
•  Kruvi otsas olev kiulõiketera minimeerib 

lõhenemisohtu ja hõlbustab paigaldamist. 
• Tänu väiksele kruvipeale näeb paigaldus kena välja.  
Pöörete arv paigaldusel: 400–1200 p/min. 
Mõõdud: 3,9 x 42 ja 3,9 x 55 mm; roostevaba versioon on saadaval  
ka 70 mm pikkusena.

Väliskeskkonnas kasutamiseks on saadaval ka roostevabad 
katteliistu-, põrandaliistu- ja põrandakruvid. HEA NÕU!

KATTE- JA  
PÕRANDALIISTUDE
PAIGALDAMINE
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KOMPLEKTI 
KUULUB

NELIKANT- 
OTSAK

PÕRANDA PAKSUS      MINIMAALNE KRUVI PIKKUS
         14 mm         42 mm 
         20 mm         58 mm 
         25 mm         58 mm  
         30 mm         58 mm

Kruvi ülepingutamine võib ohustada kinnituse tugevust.

Puidust aluspinnale
PÕRANDAKRUVID 
• Tuleb kruvida soonde 45° all.  
• Vastukeere surub põrandamaterjali aluspinna vastu. 
• Isepuuriv ots puurib läbi põrandamaterjali, et vähendada  
 lõhenemisohtu.
Pöörete arv paigaldusel: 400–1200 p/min.

NELIKANT

KATTE- JA  
PÕRANDALIISTUDE
PAIGALDAMINE

MASSIIVPUIDUST 
PÕRANDATE
PAIGALDAMINE
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Puidust aluspinnad
KONSTRUKTSIOONIKRUVID ET-T
• Võimaldavad ehituspuidu peitühendamist. 
• Suure koormusega puitkonstruktsioonidele.
• Tulemus on esteetiline ja kinnitus- 
 kohad jäävad nähtamatuks.
•  Ainulaadne keermesamm, mis 

tõmbab detailid kokku.
•  Võimaldavad saavutada kõrget 

koormustaluvust.
Mõõdud: 6,5 x 65 kuni 8,2 x 330 mm.

C4

• Katuse kandesõrestik, pärlinid, 
 katuse komponendid
• Välis- ja siseseinad
• Põranda- ja vahelaetalad, talade  
 jätkamine
• Primaar- ja sekundaartalad
• Fassaadid
• Karkassipostid ja aluslaagid
• Tugiplokid

KASUTUSVALDKONNAD

EHITUSPUIDU
JA LIIMPUIDU 
PAIGALDAMINE

PUIT- 
KONSTRUKT- 

SIOONIDE 
PEIT- 

ÜHENDUSTEKS
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PAREM JA TUGEVAM 
KUI TRADITSIOONILINE 

PUIDUKRUVI

PÕRANDATALADE KINNITAMINE SIDEPUUDE KÜLGE 

Kinnita kruvid umbes 45-kraadise allasuunalise kaldega sidepuu välisküljelt põrandatalasse. 

Vastupidava paigalduse tagamiseks kasuta vastavaks otstarbeks mõeldud ESSVE süsteemi 

kruvikeeramisotsakuid. Paigalda süsteemiotsak ilma otsakuhoidjata otse padrunisse.  

Seejärel paigalda kruvi püsiva momendiga ja ilma katkestusteta.

Fibercut™ tagab väikse sissekruvimismomendi 

ja minimeerib lõhenemisohtu.

TX otsakupesa tagab hea haarde  

otsaku ja kruvi vahel.

Väiksem pea hõlbustab kruvi süvistamist  

soovitud sisestussügavuseni.

Keermesamm tõmbab detailid kokku, 

tagades suurepärase stabiilsuse ja 

tugevuse.

14592

CE-märgistus vastavalt 

standardile 14592.
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Puidust aluspinnad 
ANKRUKRUVID  
• Paigalda kruvid ehitusnurgiku suhtes täisnurga all.  
•  Aktiveeri kruvikeeraja momendisidur, et vältida ülepingutamist. 
Mõõdud: 5,0 x 35 ja 5,0 x 40 mm.

Merelise keskkonna puhul on soovitatav kasutada roostevabu 
A4 ankrunaelu.

C4

NURGIKUTE JA
EHITUSRAUTISTE
PAIGALDAMINE

22



Betoonist, täistellistest, õõnesplokkidest ja 
kärgtellistest aluspinnad

LAAGIKRUVID 
• Suruvad puidu tõhusalt vastu betooni.  
• Süvistatud kruvipead võimaldavad käsipuude tugipostide /  
 põrandatalade vaba paigutamist.
• Paigalda kruvid ettepuuritud aukudesse ilma tüüblita.  
Mõõdud: 7,5 x 92 mm.

KORROSIOONIKLASS C2: pinnatöötlus 12 μm täidab ehituseeskirjades esitatud  
nõudeid, mis käsitlevad katusealustes kütteta ruumides teostatavaid paigaldusi.

C2

 

45–50 MM 
PAKSUSTE 

LAAGIDE/ 
TUGIPRUSSIDE 

PAIGALDAMISEKS

LAAGIDE/ 
TUGIPRUSSIDE
PAIGALDAMINE
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FASSAADIDE
PAIGALDAMINE

Välistingimustes puitfassaadide paigaldamisel on oluline kasutada hea korro- 
sioonikindlusega kruvisid. Kruvid peavad ühtlasi pidama vastu liikumistele, mis 
võivad puidus niiskuse ja soojuse mõjust põhjustatud paisumise tõttu tekkida.

ESSVE fassaadikruvid on valmistatud roostevabast happekindlast terasest ning 
sobivad tänu sellele kõigisse väliskeskkondadesse ja kõigile puiduliikidele. 
Happekindel teras on usaldusväärne valik sõltumata fassaadikatteks 
kasutatava puitmaterjali pinnatöötlusest, nt värvimine või raudvitrioltöötlus.
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Silindrilise peaga fassaadikruvid
• Kiulõiketera kruvi otsas vähendab lõhenemise ohtu ja  
 muudab sissekruvimismomendi väiksemaks.
• Haardekeermega väike kruvipea hoiab 
 fassaadilauda paigal.
Mõõdud: 5,0 x 45, 5,0 x 52, 5,0 x 65 ja 5,0 x 72 mm.

Peitpeaga fassaadikruvid
• Kiulõiketera kruvi otsas vähendab lõhenemise ohtu ja 
 muudab sissekruvimismomendi väiksemaks.
• Peitpea tagab hea süvistumise. 
• Tihendusserv sulgeb kruviava ja ennetab niiskuse tekkimist  
 pinnatöötluse alla.
• Saadaval ka lindis 45 ja 52 mm.
• Valikus erinevad värvitoonid.
Mõõdud: 5,0 x 45, 5,0 x 52, 5,0 x 65 ja 5,0 x 72 mm.

Roostevaba

A4
C5

Roostevaba

A4
C5

TX15

Valikusse kuuluvad värvitoonid:
HALJAS

TX15
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Puidust aluspinnad
VÕTMEKRUVID
• Paigaldustöödeks, kus on vaja kasutada tugevaid kruvisid.
• Puitmaterjali sisse tuleb ette puurida vajalike mõõtudega avad.
• Kuuskantpea.
Mõõdud: 6,0 x 30 kuni 12 x 240 mm.

KUUSKANT

TALADE JA
POSTIDE
PAIGALDAMINE
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Roostevaba

A4

Parim alternatiiv võtmekruvidele.HEA NÕU!

Puidust aluspinnad
PUIDUKRUVID HEX 
• Kõige tugevamad puidukruvid.
• Vähendavad sissekeeramisel lõhenemisohtu.
• Kuuskantpea tagab maksimaalse haarde.
Mõõdud: 6,0 x 50 kuni 10 x 240 mm.

POLE VAJA 
ETTE 
PUURIDA!

KUUSKANT

POLE VAJA 
ETTE 
PUURIDA!

Puidust aluspinnad
KONSTRUKTSIOONIKRUVID W (WAF)
• Lamedal ümmargusel kruvipeal on madal  
 paigaldusjärgne kõrgus, mis tagab ühtlase lõpptulemuse.
• Sobivad tänu oma konstruktsioonile suurepäraselt  
 paigaldamiseks tala- ja postikingadesse.
• Kruvi otsas olev kiulõiketera minimeerib lõhenemisohtu.
Mõõdud: 4,0 x 30 kuni 10,0 x 240 mm.

C4 FZB
C1

C4

KÕIGE TUGEVAMAD 

PUIDUKRUVID  
KASUTAMISEKS 

VÄLISTINGIMUSTES

FZB: läikivaks tsingitud

27



KRUVIDE MATERJALI VALIMINE

CorrSeal

Roostevaba A4

KARASTATUD SÜSINIKTERAS, KORROSIOONIKLASS C4 
• Stabiilsed madalad 
 konstruktsioonid.

KARASTAMATA TERAS, HAPPEKINDEL, KORROSIOONIKLASS C5
• Kõik konstruktsioonitüübid.
• Basseinide ümber paiknevad terrassid, paadisillad.
• Soolase veega veekogude rannikualad.
• Erilised puiduliigid.

Roostevaba A2
KARASTAMATA TERAS, KORROSIOONIKLASS C4
•  Kõik konstruktsioonitüübid.
• Järvede/riimvee läheduses.
• Käsipuud, tarad ja trepid.

C4

Roostevaba

A2

Roostevaba

A4

TERRASSILAUDISE
PAIGALDAMINE
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KONSTRUKTSIOON JA PAIGALDAMINE

TERRASSI EHITUS
JUHEND

PROFFIDELE

UUDISTOOTED!

ESSDECK MAX  
JA EDGEFAST

IGA TERRASSI JAOKS ÕIGED KRUVID PEIDETUD VÕI NÄHTAV KINNITUSLAHENDUSPAIGALDUSJUHISED JA KULUTABELID

KRUVITÜÜBI VALIMINE

HDS-süsteemi kruvid
• Roostevaba A2/A4. 
• Mõeldud peidetud kinnitamiseks.
• Sobivad kõigile keskkondadele.
•  Kasutatakse ainult  

paigaldusrakise ja spetsiaalse otsakuga. 

Classic
• Traditsiooniline disain.
• Kõige müüdum Eestis.

ESSDECK Max
•  40% tugevam kui Classic. 
• Äärmiselt suur kinnitusjõud.
• Ehitusproffide lemmik.

TERRASSI 
EHITUS

LOE TÄPSEMALT 

 PROFIJUHENDIST

UUDISTOODE!
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Karastatud süsinikteras, korrosiooniklass C4.  
Roostevabadele kruvidele soodsama alternatiivi pakkumi-
seks oleme välja töötanud pinnatöötluse CorrSeal, millel on 
sama korrosiooniklass kui roostevabal A2 terasel.
CorrSeali eeldatav eluiga välistingimustes on 15 aastat.

Karastamata teras, korrosiooniklass C4.  
Roostevaba teras ei ole karastatud ja kannatab seega lii-
kumisi paremini. Roostevaba terase A2 korrosiooniklass on 
C4 nagu CorrSealil, aga korrosioonile vastupidavus on isegi 
parem. Eluiga välistingimustes on ligikaudu 50 aastat.

Karastamata happekindel teras, korrosiooniklass C5.  
Roostevaba A4 teras kuulub kõrgeimasse korrosiooniklassi 
C5 ja peab seega kolmest valikuvariandist korrosioonile 
kõige paremini vastu. 

CORRSEAL (CS)

ROOSTEVABA A2

ROOSTEVABA A4

PINNATÖÖTLUSE 
VALIMINE

Millisest materjalist kruvisid terrassi ehitamiseks kasutada, sõltub paljudest 
teguritest, näiteks keskkonnast ja terrassi konstruktsioonist. ESSVE pakub 
CorrSeali pinnatöötlusega ning roostevabu A2 ja A4 terrassikruvisid.
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Rannik/mere lähedus (soolane vesi)
Niiske keskkonnaga kokkupuutuvad terrassilauad paisuvad teistest rohkem ja sool 
suurendab korrosiooniohtu. Seetõttu tuleks kasutada A4 kruvisid.

Järve lähedus (magevesi)
Terrassid, mis paiknevad magevee läheduses, ei puutu kokku soolaga ja neid 
ümbritsev keskkond on seega mõnevõrra vähem agressiivne. Siiski on vaja kruvisid, 
mis peavad niiskes ja suurt liikumist põhjustavas keskkonnas hästi vastu. Seega on 
soovitatav kasutada A2 või A4 kruvisid.

Paiknemine riimvee läheduses 
Terrassid, mis paiknevad riimvee läheduses, ei puutu kokku sama suure soolahulgaga 
kui need, mis asuvad soolase vee lähedal. Siiski on vaja kruvisid, mis peavad niiskes 
ja suurt liikumist põhjustavas keskkonnas hästi vastu. Seega on soovitatav kasutada 
A2 või A4 kruvisid. 

Basseinide terrassid
Basseinivesi võib põhjustada roostet ja oksüdeerumist, mis halvimal juhul võib 
tuua kaasa kruvi murdumise. A4 kruvid on parimad, kuna peavad vastu roostele ja 
liikumistele.

Sulatussoola kasutamine
Sulatussool ja muud sarnased tooted sisaldavad söövitavaid aineid, mis tungivad 
puitkonstruktsiooni sisse. Lumest ja jääst puhtana hoitavate pindade puhul tuleks 
seetõttu kasutada A2 või A4 kruvisid, mis taluvad soola, ilma et tekiks oksüdeerumine.

Terrassipesuvahendid
Terrassipesuvahendid sisaldavad lagunemisprotsessi kiirendavaid kemikaale.  
Roostevabu A2 ja A4 terrassikruve vahendid ei mõjuta. 

Suured terrassid
Suurtes puitterrassides võivad tekkida suuremad jõud kui väikeste terrasside puhul, 
sest puit hakkab liikuma suuremas pikkuses. Roostevabad kruvid kannatavad liikumisi 
paremini, seega vali A2 või A4.

Kõrged terrassid
Juhul kui paigaldad puitterrassi postidele, on suuremate liikumiste ohu tõttu soovita-
tav valida A2 või A4 kruvid. 

Madalad terrassid mitteagressiivsetes keskkondades (mitte 
otse maapinnal)
Kasuta CorrSeali pinnatöötlusega kruvisid keskkondades, mida ei loeta agressiivseks, ning 
kui tegu on madala (aga mitte otse maapinnal paikneva) ja stabiilse konstruktsiooniga.

Otse maapinnal paiknevad terrassid
Puitterrassides, kus kandev konstruktsioon paikneb otse maapinna vastas, tekib 
korrosiooni oht. Seega on soovitatav kasutada A2 või A4 kruvisid. 

Troopilised puiduliigid või korrosiooni põhjustav puit 
(tiikpuu, cumaru, organowood jmt)
Selliseid puiduliike iseloomustab tavaliste surveimmutatud puitmaterjalidega võrrel-
des suurem väändejõud, liikumine ja paisumine. Seega on soovitatav kasutada A4 
kruvisid. Selgita alati välja puitmaterjali müüja soovitused.

Käsipuud ja trepid 
Treppidel käimine ja käsipuudest kinnihoidmine põhjustab konstruktsioonides  
liikumisi. Seepärast vali A2 või A4 kruvid. 

CS     A2     A4ÕIGEST MATERJALIST KRUVIDE VALIMINE

Ülaltoodud teabe näol on tegemist ainult soovitustega. Alati võib kasutada A4 kruve: kui oled ebakindel, vali alati A4 kruvid.

31



ÕIGE 

KORROSIOONIKAITSE
VALIMINE
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C1

C2

Tsingitud 5 µm, fosfaaditud, korrosiooniklass C1

Elektriliselt tsingitud 8–20 µm, korrosiooniklass C2

Väga väikese korrodeeruvusega keskkondadele, näiteks 
siseruumid köetavates hoonetes.

Siseruumid, kus puudub küte ning mida iseloomustavad 
kõikuvad temperatuurid ja niiskustase. Väikese niiskuse 
kondenseerumissageduse ja väikese õhusaaste taseme-
ga keskkondadele, näiteks spordisaalid ja laohooned.

Väliskeskkonnad, kus õhusaaste tase on madal, näiteks 
maapiirkonnad.

Roostevaba

A2

C4

Kuumtsingitud, korrosiooniklass C3

Roostevaba teras, korrosiooniklass C4

Korrosioonikindel töötlus, korrosiooniklass C4

Siseruumid, mis asuvad mõõduka niiskus- ja teatud 
õhusaastetasemega tootmiskeskkondades, näiteks 
õlletehastes, piimatööstusettevõtetes ja pesumajades.

Väliskeskkonnad, kus esineb teatud soolatase või mõõ-
dukas õhusaastetase, näiteks linnakeskkonnad, vähesel 
määral industrialiseeritud piirkonnad ja rannikukliimast 
mõjutatud keskkonnad.

Vt kasutusvaldkondi eespool lõigus C4.

Siseruumid, mis asuvad kõrge niiskus- ja õhusaaste- 
tasemega tootmiskeskkondades, näiteks keemiatööstus- 
ettevõtetes ja laevatehastes.

Väliskeskkonnad, kus esineb mõõdukas soolatase või 
märkimisväärne õhusaastetase, näiteks tööstuspiir- 
konnad ja rannikualad.

Roostevaba happekindel teras, korrosiooniklass C5
Siseruumid, kus niiskuse kondenseerumine on peaaegu 
pidev ning õhusaastetase on kõrge.
Väliskeskkonnad, kus õhu soolatase on suur.

Roostevaba

A4

Õigusaktidest tulenevaid korrosioonikaitse 
nõudeid vaata asjakohastest Euroopa ja 
kohalikest ehituseeskirjadest.

HEA NÕU!
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CORRSEAL 
Niisketes keskkondades paiknevad konstruktsioonid.

• Täiustatud korrosioonikaitse, millel on patenteeritud omadused.

• Talub temperatuurikõikumisi vahemikus –35 °C kuni +35 °C.  

• Nanotöötlustehnoloogia võimaldab saavutada mitmekihilise kaitse.

• Sertifitseeritud tüübikinnitus, hinnanguline eluiga C4 keskkonnas  

   minimaalselt 15 aastat.

SUUREPÄRANE NAKKEVÕIME 
Kruvid ja muud kinnitusvahendid peavad paigaldamisel reeglina alati taluma suurt 
hõõrdekoormust. Seepärast on nõutav pinnatöötlus, mis on paindlikult kasutatav ja 
hea nakkevõimega. Mõned pinnatöötlused on nii puuduliku nakkuvusega, et lausa 50% 
pinnatöötlusest tuleb hõõrdumise tõttu lahti. Eeltoodu tagajärjeks on nõrgenenud kaitse ja 
suurem oht korrosiooni tekkeks. CorrSeal on suurepärase nakkuvusega, mis on kinnitusvahendite 
paigaldamisel oluline eelis.

 CorrSeal on saadaval hõbedases ja pruunis/kuldses värvitoonis; 

värvitooni valik sõltub kinnitusvahendi tüübist.

Sõltumatu instituut kontrollib üks kord aastas CorrSeali toimivust; iga viie aasta järel uuendatakse tüübikinnitust 

ja viiakse läbi põhjalikumad katsed. 

1. Galvaniseerimine

2. Tsinkimine

3. CorrSeal-pinnakatte lisamine

4. Epoksiidvärvimine

5. Kaitsevahaga töötlemine

CORRSEALI TÖÖTLUS TOIMUB VIIES ETAPIS:

C4

SERTIFIT- 
SEERITUD  

TÜÜBIKINNITUS
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ROOSTEVABA
Tagab kõige pikema kasutusea. 
• Peab vastu roostele isegi agressiivseks klassifitseeritud keskkondades. 

• Talub konstruktsioonides esinevat liikumist ja puidu väändumist tänu elastsemale terasele.

• Talub kõiki temperatuure.

KESKKONNAD, KUS ROOSTEVABA TERAS ON ALATI SOOVITATAV
Suure soola- ja niiskusesisaldusega keskkonnad klassifitseeritakse agressiivseteks, mis 
tähendab, et rooste tekib seal kiiremini. Roostevabad A2 või A4 kruvid ja kinnitusvahendid  
peavad korrosioonile vastu paremini kui pinnatöötlusega kruvid ning neid tuleks alati  
kasutada basseinide ümber paiknevates terrassides ja kohtades, kus esineb palju niiskust. 
Kui kruvid satuvad kokkupuutesse pesuaine või sulatussoolaga, on samuti oluline valida 
roostevaba versioon, sest kemikaalid ja söövitavad ained ei mõjuta seda nii tugevasti. A4 
kinnitusvahendid peavad vastu karmimatele keskkonnatingimustele kui A2 versioonid ning 
neid on soovitatav kasutada nt rannikualadel soolase vee lähedal asuvates paigaldistes, 

basseiniäärsetes terrassides ja paadisildades.

VASTUPIDAVUS KONSTRUKTSIOONIDES ESINEVALE LIIKUMISELE 
Konstruktsioonid või materjalid, mida iseloomustavad suur väändejõud, liikumine ja paisumine, 
nõuavad roostevabast terasest kruve ja kinnitusvahendeid, sest need on pehmemad ja 
järeleandlikumad. Pinnatöötlusega, karastatud kruvidel on raskem vastu pidada liikumisest 
tingitud jõududele ning terase kahjustumise oht on oluliselt suurem.

Roostevaba

A2
Roostevaba

A4
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Väikesed koormused
TÜÜBLIGA KRUVID 
• Universaalne valik igat liiki paigaldustöödeks. 

Puuri tüübli pakendil näidatud läbimõõduga 

ava. Suru tüübel sisse ja kruvi seejärel 

kinnitatav ese kinni.

Ühekordne 
kipsplaat KG

TÕMBEKOORMUS
20 KG 25 KG

LÕIKEKOORMUS

Lõike- ja tõmbekoormuse andmed näitavad, kui raskeid paigaldisi kinnitusvahendid taluvad. 

KIPSPLAATIDESSE
PAIGALDAMINE
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Väikesed koormused
KIPSIANKRUD DRIVA TF27  
• Lihtsasti paigaldatavad kruvikeerajaga. 
• Komplekti kuulub peitpeakruvi. 
• Max detaili paksus 27 mm.
Kruvi pikkus: 4,5 x 50 mm.

Kruvi isepuuriv kinniti otse seina. Aseta 

paigaldatav ese kinniti ette ja 

keera lihtsalt kruvi kruvikeerajaga sisse.

POLE VAJA 
ETTE 
PUURIDA!

Väikesed koormused
KIPSIANKRUD ARROW ANCHOR  
• Esemete kiireks ja lihtsaks riputamiseks kipsplaatseinale. 
• Kasutatakse koos 3,5–3,9 mm läbimõõduga kipsikruvidega. 
• Sobivad suurepäraselt nt maalide riputamiseks.

Löö ankur haamriga sisse ja keera seejärel 
ankru laiendamiseks sisse kipsikruvi. 

POLE VAJA 
ETTE 
PUURIDA!

Ühekordne 
kipsplaat KG

TÕMBEKOORMUS
10 KG 20 KG

LÕIKEKOORMUS Kahekordne 
kipsplaat KG

TÕMBEKOORMUS
15 KG 30 KG

LÕIKEKOORMUS

KÕIGE 
MÜÜDUMAD 
KIPSIANKRUD!

JÄTAVAD  
EEMALDAMISE  

KORRAL SEINALE 
MINIMAALSE JÄLJE

Ühekordne 
kipsplaat KG

TÕMBEKOORMUS
10 KG 20 KG

LÕIKEKOORMUS Kahekordne 
kipsplaat KG

TÕMBEKOORMUS
15 KG 30 KG

LÕIKEKOORMUS
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Suured koormused
KIPSIANKRUD DUCK FOOT  
• Spetsiaalseid tööriistu pole vaja.
• Lihtne paigaldada.
•  Sobivad ideaalselt siinide, konsoo-

lide, seinakappide, telerikinnituste, 
lampide jms kinnitamiseks. 

Mitme kinnituspunkti puhul peab vahemaa ettenähtud 
kandevõime saavutamiseks olema vähemalt 200 mm.
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Ühenda ankru pea otsakuhoidikuga ja 

puuri ankur otse seina sisse. Kui plastist 

jalg puudutab seina, on sissepuurimine 

valmis. Painuta jalg alla ja suru Duck Foot 

auku. Suru kruvi sisse ja kruvi paigaldatav 

ese kinni. Pinguta kruvi kuni peatumiseni. 

Plastist toru laieneb puuritud augus ja 

ankruosa asetub paigale.
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Ühekordne 
kipsplaat KG

TÕMBEKOORMUS
25 KG 40 KG

LÕIKEKOORMUS Kahekordne 
kipsplaat KG

TÕMBEKOORMUS
40 KG 50 KG

LÕIKEKOORMUS

TOIMIVAD 
NII ÜHEKORDSES  

KUI KA  
KAHEKORDSES 
KIPSPLAADIS

PATENTEERITUD 
KIPSIKINNITUS- 

VAHEND
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Mitme kinnituspunkti puhul peab vahemaa ettenähtud 
kandevõime saavutamiseks olema vähemalt 200 mm.

Suured koormused
KIILANKRUD KIPSILE SAM 5E JA 5D 
• Sam 5E on ette nähtud paigaldamiseks  
   ühekordsesse kipsplaati. 
• Sam 5D on ette nähtud paigaldamiseks kahekordsesse kipsplaati. 
• Õige laiendamise tagamiseks on soovitatav kasutada  
   paigaldustööriista Sammy.

Puuri auk ette ja suru kiilankur läbi 

augu. Laienda kinnitusvahend 

kipsikiilankrute paigaldustangidega.  

Keera kruvi välja ja kruvi seejärel 

kinnitatav ese kinni.

NIMETATAKSE KA

MOLLY-
POLDIKS

Ühekordne 
kipsplaat KG

TÕMBEKOORMUS
25 KG 40 KG

LÕIKEKOORMUS Kahekordne 
kipsplaat KG

TÕMBEKOORMUS
40 KG 60 KG

LÕIKEKOORMUS
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Enne kui jõutakse kruvi kinnitamiseni, tuleb tavaliselt puurida ja paigaldada 
tüübel, millele kulub palju aega. Kasutades kergbetoonikruvisid, saad kruvida 
otse kergbetooni sisse. Kergbetoonikruvid tagavad turvalise ja suurepäraste 
koormusomadustega paigaldise. Juhul, kui kergbetoonikruvide asemel tuleb 
paigaldada muud liiki kruvid, soovitame kasutada tüübleid: vt täpsemalt lk 56.
Tähtis! Paigaldussügavus materjalis mõjutab väljatõmbeväärtust.

Suuremate esemete puhul ja juhul, kui on vaja kasutada 
kergbetoonikruvide kogu kandevõimet, soovitame teha 
väljatõmbekatse. Vaata lisateavet väljatõmbekatsete 
kohta osast „Teenused” lk 59.

KERGBETOONI
PAIGALDAMINE

PAIGALDAMINE

ILMA
TÜÜBLITETA
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Suured koormused
KERGBETOONIKRUVID STANDARD 
• Välja töötatud kasutamiseks poorsetes materjalides. 
• Saadaval peit-, kumer- ja lamepeaga. 
•  Sobivad näiteks puit- või teraskarkassi postide, aluslaagide ja 

siseruumide sisustuse paigaldamiseks. 
Pikkus: 65 mm kuni 240 mm.

Suured koormused
KERGBETOONIKRUVID HL
• Koormustele, mis ületavad standardse kergbetoonikruvi 
   piirkoormusi. 
•  Ideaalne valik markiiside, katuse kandesõrestike, varikatuste, 

tugiprusside ja fassaadi voodrilaudade paigaldamiseks. 
Pikkus: 185 mm kuni 210 mm.

Kruvi otse kergbetooni sisse, kuid jälgi 

hoolikalt, et sa kruve liigselt ei pingutaks.

Kruvitakse otse 

kergbetooni sisse.

TX40

POLE VAJA 
ETTE 
PUURIDA!

POLE VAJA 
ETTE 
PUURIDA!

KERGBETOON

KERGBETOON

                                                             Kergbetoon on saadaval erinevate kvaliteedigruppi-

dena, mis kannavad nimetusi 400, 450, 500 ja 600. Numbrid tähistavad tihedust, mis 

näitab tugevust ja jäikust. Kergbetooni väike tugevus seab suured nõudmised 

kinnitusvahenditele. Kergbetooni on saadaval peamiselt kahte põhitüüpi, milleks on 

keramsiit ja gaasbetoon.

KAS TEADSID?

C4

C4

KERGBETOON =
Fibo; BAUROC;  

Leca; Xella
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Väikesed koormused
KIILNAELAD  
• Ideaalsed kohtades, kus on nõutav väike paigaldussügavus. 
•  Sobivad nt aluslaagide, lagedes kasutatavate kandurite, auklintide, 

torukandurite ja ripplagede kinnituslattide paigaldamiseks.
• Eriti sobilikud abilengide kinnitamiseks akende ümber ja  
   täitesektsioonide puhul.

Puuri naelaga võrdse läbimõõduga auk.  

Löö nael haamriga sisse. Kuna naela 

materjal püüab oma esialgset kuju taastada, 

klammerdub torukujuline nael auku kinni.

BETOON LOODUSKIVI TÄISTELLIS

TÄISTELLISTESSE JA
KÄRGTELLISTESSE 
PAIGALDAMINE

SOBIVAD
TERAS- JA

PUITLATTIDE 
PAIGALDAMISEKS
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Suured koormused
FASSAADITÜÜBLID GXL   
• Kruvi ja tüübel ühes. 
•  Saadaval koos läikivaks tsingitud, 

kuumtsingitud ja roostevabade kruvidega.
•  Ideaalsed fassaadikatete, akende, uste,  

köögisisustuse, riidekappide ja käsipuude 
paigaldamiseks. 

Pikkus: 100–240 mm.

BETOON

ÕÕNESPANEELIST 
PÕRANDA- 
KONSTRUKTSIOONID

KÄRGTELLIS

KERGBETOON

Suured koormused
BETOONIKRUVID 
• Kiireks ja tugevaks kinnitamiseks. 
• Taluvad pulseerivaid koormusi. 
• Hea kandevõimega. 
• Eemaldatavad. 
• Hea valik tuleohutusnõuete  
   täitmiseks. 
Pikkus: 30–192 mm. 

Puuri auk ette. Puhasta auk suurematest 
puurimisjääkidest, liigutades puuri kaks 
kuni kolm korda edasi-tagasi. Paigalda 
kruvi ilma tüüblita. Kasuta keeramiseks 
löökkruvikeerajat või mutrikeerajat.
Saadaval peitpeaga, kumera peaga, 
kuuskantpeaga, silmusega, kumera pea ja 
seibiga jne.

BETOON ÕÕNESPANEELIST 
PÕRANDA- 
KONSTRUKTSIOONID

TÄISTELLIS

BETOON

KERGBETOON

ÕÕNESPANEELIST 
PÕRANDA- 
KONSTRUKTSIOONID

TÄISTELLIS

KÄRGTELLIS

LOODUSKIVI

Kasutusvaldkonnad: raketise 
sidelatid ja kinnituselemendid, 
monteeritavate valmisele-
mentide ajutine ühendamine, 
torukandurid, kaablirennid jms.
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Ohutuks paigaldamiseks betooni ja tellistesse on saadaval 
erinevat tüüpi kinnitusvahendid. Valik tuleb teha selle järgi, 
kas tegemist on suuremate või väiksemate koormustega.

ÕHUKESED SEINAD VÕI TALAD  

mõjutavad kandevõimet ning tuleb  

arvestada sellega, et mitu servakaugust  

mõjutab kandevõime vähenemist. 

LÄHESTIKKU PAIKNEVAD KIILANKRUD 

nõuavad erilist tähelepanu, sest tuleb arvesse 

võtta ka keskmete vahelist kaugust. Kui 

optimaalset keskmete vahelist kaugust ei 

saavutata, tuleb kandevõimet vähendada.

KIILANKRUTE ÕIGE ASUKOHA VALIMINE

Kandevõime arvutamiseks tuleb paigaldamise ajal arvesse võtta kiilankru 
asukohta. Ohutu paigalduse garanteerimiseks tuleb eelkõige teada kinnitus-
vahendi kaugust lähima servani.

Juhindumiseks antud kandevõime väärtused põhinevad rohketel katseandmetel.

BETOONI JA
KIVIMATERJALIDESSE
PAIGALDAMINE
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KIILANKRUTE ÕIGE ASUKOHA VALIMINE KANDEVÕIME BETOONI SISSE KINNITAMISEL

Vale meetodi valimine betooni sisse kinnitamiseks võib põhjustada betooni 
purunemise, nakke kao, kiilankru purunemise, serva ja nurga purunemise 
või ristlõike purunemise. Purunemisohu vältimiseks vali õige kinnitusvahend 
vastavalt betooni sisse kinnitamise meetodile ja kandevõimele.

PRAGUDEGA BETOON mõjutab kandevõimet 

ning rusikareeglina tuleb maksimaalset 

väärtust vähendada poole võrra.  Võib juhtuda, 

et väärtust tuleb vähendada rohkemgi. 

KÕRGEM BETOONI KVALITEET võib 

võimaldada ettenähtust suuremat 

kandevõimet. Tee alati täpsed arvutused,  

et tagada ohutu paigaldus.

BETOONIKRUVID 
Lubatud kandevõime 

kuni 2,5 kN. 

BETOONIPOLDID 
Lubatud kandevõime 

kuni 13 kN. 

KIILANKRUD  
Lubatud kandevõime 

kuni 25 kN. 

Võib saavutada kande- 

võime kuni 120 kN.

KEEMILINE ANKRUMASS 

VASTUPIDAVA 
PAIGALDUSE 
TAGAMISEKS
TELLI VÄLJATÕMBEKATSE. 

VAATA LISATEAVET  
 LK 63.

0–5 kN, 0–500 kg

KESKMISED KOORMUSED:

10–120 kN, 1000–12000 kg

VÄIKESED KOORMUSED: 

5–10 kN, 500–1000 kg     

SUURED KOORMUSED: 
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Väikesed koormused
KIILNAELAD  
• Ideaalsed kohtades, kus on nõutav väike paigaldussügavus. 
•  Sobivad nt aluslaagide, lagedes kasutatavate kandurite, auklintide, 

torukandurite ja ripplagede kinnituslattide paigaldamiseks.
• Eriti sobilikud abilengide kinnitamiseks akende ümber ja  
 täitesektsioonide puhul.

Puuri naelaga võrdse läbimõõduga auk. 

Löö nael haamriga sisse. Kuna naela ma-

terjal püüab oma esialgset kuju taastada, 

klammerdub torukujuline nael auku kinni.

BETOON LOODUSKIVI TÄISTELLIS

Väikesed koormused
FASSAADITÜÜBLID GXL   
• Kruvi ja tüübel ühes. 
• Saadaval koos läikivaks tsingitud, kuumtsingitud ja  
 roostevabade kruvidega.
•  Ideaalsed fassaadikatete, akende, uste, köögisisustuse,  

riidekappide ja käsipuude paigaldamiseks.
• CE-märgistus (ETA heakskiit).  
Pikkus: 100–240 mm.
BETOON

ÕÕNESPANEELIST 
PÕRANDA- 
KONSTRUKTSIOONID

KÄRGTELLIS

KERGBETOON

BETOON KERGBETOON ÕÕNESPANEELIST 
PÕRANDAKONSTRUKTSIOONID

TÄISTELLIS KÄRGTELLIS LOODUSKIVI

SOBIVAD
TERAS- JA

PUITLATTIDE 
PAIGALDAMISEKS

TOIMIVAD ENAMIKES

MATERJALIDES!
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Väikesed koormused
BETOONIKRUVID 
• Kiireks ja tugevaks kinnitamiseks. 
• Hea kandevõimega. 
• Eemaldatavad. 
• Hea valik tuleohutusnõuete täitmiseks. 
Pikkus: 30–192 mm. 

Kasutusvaldkonnad: puidust sõrestikupostid, nurgikud ja kaablirennid.

Puuri auk ette. Puhasta auk suurematest 

puurimisjääkidest, liigutades puuri 

kaks kuni kolm korda edasi-tagasi. 

Paigalda kruvi ilma tüüblita. Keera kinni 

löökkruvikeerajaga.

Saadaval peitpeaga, kumera peaga,  

kuuskantpeaga, silmusega, kumera pea ja 

seibiga jne.

BETOON ÕÕNESPANEELIST 
PÕRANDA-  
KONSTRUKTSIOONID

TÄISTELLIS
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Suured koormused
KIILANKRUD GOLDEN ANCHOR®   
• Kiiresti paigaldatavad.  
• Turvaline paigaldus. 
• Siseruumi paigaldamiseks vali elektriliselt tsingitud versioon. 
• Välistingimustesse paigaldamiseks vali kuumtsingitud või  
 roostevaba happekindel A4 versioon. 
• Elektriliselt tsingitud ja kuumtsingitud versioonidel on  
 CE-märgis (ETA heakskiit). 

Kasutusvaldkonnad: puidust sõrestikupostid, aluslaagid, nurgikud, 
kaablirennid, sepistatud konstruktsioonid jms.

Puuri kruviga võrdse läbimõõduga 

auk. Puhasta puuriauk suurematest 

puurimisjääkidest, liigutades puuri kaks 

kuni kolm korda edasi-tagasi. Enne 

kiilankru sisselöömist pane kinnitatav 

detail paika. Pinguta mutrit õige pingutus-

momendini.

BETOON LOODUSKIVI

Vaata pakendilt õiget puurimissügavust ja pingutusmomenti.

KAS TEADSID...
Nõuetekohaselt  

paigaldatud 
kiilankru kandevõime  

võib olla kuni  
2,5 tonni.
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BETOON

Suured koormused
BETOONIKRUVID EUS JA BETOONIKRUVID EUSA4
• Kuuskantpea.
• Stabiilseks kinnitamiseks betoonis.
• Õige mõõdu leidmiseks kasuta ESSVE CS projekteerimistarkvara.
Pikkus: 55–130 mm.

Pea meeles, et kandevõimet mõjutavad väiksed serva- ja/või vahe-
kaugused ning betooni kvaliteet. Kasuta tarkvara ESSVE CS või pöördu 
lisateabe saamiseks meie tehnilise toe poole. Loe täpsemalt lk 63.

KUUSKANT

HEA NÕU!
Kasuta mutrikeerajat 
momendivõimsusega 

300 Nm.
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Kahekomponentse massi 
paigaldamisel auku 
moodustub keermevarda 
ja betooni vahel 
keemiline ühendus.

KEEMILISTE
KINNITUS- 
VAHENDITEGA
PAIGALDAMINE
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ANKRUMASS ONE
• Keermevarrastele M8–M30 pragudeta betoonis.
• Keermevarrastele M8–M30 pragudega betoonis.
• Müüritisele M8–M18.
• Armatuurile Ø8–Ø32 pragudeta betoonis.
• Armatuurile Ø8–Ø32 pragudega betoonis.
• Keermevarraste M8–M16 paigaldamiseks  
  veega täidetud aukudesse. 
• Armatuuri Ø8–Ø16 paigaldamiseks  
  veega täidetud aukudesse.
• Paigaldustemperatuur (tuub) 5 °C–40 °C.
• Paigaldustemperatuur (materjal) –10 °C–40 °C. 

ANKRUMASS HY
• Keermevarrastele M8–M30 pragudeta betoonis. 
• Keermevarrastele M8–M30 pragudega betoonis.
• Armatuurile Ø8–Ø32 pragudeta betoonis. 
• Armatuurile Ø8–Ø32 pragudega betoonis.
• Keermevarraste M8–M30 paigaldamiseks  
  veega täidetud aukudesse.
• Armatuuri Ø8–Ø32 paigaldamiseks  
  veega täidetud aukudesse.
• Paigaldustemperatuur (tuub) 5 °C–40 °C.
• Paigaldustemperatuur (materjal) 0 °C–40 °C. 

Kõige laiema kasutus- 
valdkonnaga ankrumass  

Suurepärase toimivusega toode 
Põhjamaade luigemärgile  
vastavateks ehitustöödeks

BETOON

BETOON

KERGBETOON

ÕÕNESPANEELIST 
PÕRANDA- 
KONSTRUKTSIOONID

TÄISTELLIS

KÄRGTELLIS

LOODUSKIVI

LOODUSKIVI

UUS!

UUS!
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BETOON

KERGBETOON

ÕÕNESPANEELIST 
PÕRANDA- 
KONSTRUKTSIOONID

TÄISTELLIS

KÄRGTELLIS

LOODUSKIVI

Suurema kandevõime saavutamiseks suurenda paigaldussügavust.HEA NÕU!

ANKRUMASS ECM
• Keermevarrastele M8–M24 pragudeta betoonis.
• Müüritisele M8–M16.
• Keermevarraste M8–M24 paigaldamiseks  
  veega täidetud aukudesse.
• Paigaldustemperatuur (tuub) 5 °C–40 °C.
• Paigaldustemperatuur (materjal) 0 °C–40 °C.

Looduskivile ja kergbetoonile

BETOON

KERGBETOON

ÕÕNESPANEELIST 
PÕRANDA- 
KONSTRUKTSIOONID

TÄISTELLIS

KÄRGTELLIS

LOODUSKIVI

Paigaldustöödeks kuni  
temperatuuril –20 °C

ANKRUMASS ONE-ICE
•  Tikkpoltide, keermevarraste ja armatuuri  

kinnitamiseks.
• Valgub minimaalselt materjalist välja.
• Heaks kiidetud paigaldamiseks veega  
 täidetud aukudesse.
• Kõvastub toatemperatuuril kiiresti. 
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Täielik paigaldusjuhend on esitatud pakendil ja tehnilises 
teabelehes. Vajadusel pöördu nõu küsimiseks ESSVE  
esinduse poole.

ANKRUMASSIGA PAIGALDAMINE
1. PUURIMINE
Augu läbimõõt peab olema 2 mm suurem kui kinnitatav detail; kehtib M16 
ja väiksemate mõõtude puhul.

2. PUHUMINE
Pragudega betooni korra tuleb auk puhastada suruõhuga (vähemalt 6 
baari). Puhu auk pumbaga puhtaks; kehtib pragudeta betooni puhul. Tee 
vähemalt 4 pumbavajutust. Kui auku tolmust ei puhastata, ei kinnitu 
mass augu seintele. (Vt ETA.) Kunagi ei tohi kasutada tolmuimejat.

3. HARJAMINE
Tee vähemalt 4 harjatõmmet augu põhjast. Kasuta harja, millel on 2 mm 
suurem läbimõõt kui augul (kehtib M16 ja väiksemate mõõtude korral).

4. KORDAMINE
Korda sammu nr 2, kuni august ei tule rohkem tolmu.

5. SEGAMINE
Pressi massi välja, kuni see omandab ühtlase helehalli värvuse.

6. TÄITMINE
Alusta põhjast ja täida vähemalt 2/3 august.

7. KINNITAMINE
Keera sisse armatuur/polt.

8. LASE KÕVASTUDA
Vaata kõvastumisaega tabelist. Ära liiguta ega koorma ankrut 
kõvastumise ajal.

Üksikasjalike juhiste saamiseks paigaldustööde kohta, kus on tegemist mõõtudega >M16, pragudega 
betooni ja veega, vt ETA-hinnangut.
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BETA-TILL-BASTA (KEEMILINE KOOSTIS) ✓ ✓

SUNDA HUS (TEADLIK MATERJALIVALIK) ✓ ✓

BYGGVARUBEDÖMNINGEN (TOODETE JÄTKUSUUTLIKKUS) ✓ ✓

NORDIC ECOLABEL (LUIGEMÄRK) - -

BETOON (PRAGUDETA), KEERMEVARRAS M8–M24 M8–M30

BETOON (PRAGUDEGA), KEERMEVARRAS - M8–M30

BETOON, KEERMEVARRAS (MINIMAALNE PAIGALDUSSÜGAVUS) (4–7,5) × D (4–7,5) × D

BETOON, KEERMEVARRAS (MAKSIMAALNE PAIGALDUSSÜGAVUS) 20 × D 20 × D

BETOON, SEESMISELT KEERMESTATUD HÜLSS  
(PRAGUDEGA JA PRAGUDETA)

- -

BETOON (PRAGUDETA), ARMATUURVARRAS - Ø8–Ø32

BETOON (PRAGUDEGA), ARMATUURVARRAS - Ø8–Ø32

BETOON, ARMATUURVARRAS, PEALEEHITATUD  
KONSTRUKTSIOONID (EOTA TR 023)

- -

MÜÜRITIS M8–M16 -

PÜSIV KASUTAMINE KUIVAS/MÄRJAS BETOONIS ✓ ✓

LUBATUD TEMPERATUURIVAHEMIK –40 °C–+80 °C –40 °C–+120 °C

MAKSIMAALSE PIKAAJALISE TEMPERATUURI PIIRVÄÄRTUS +50 °C +72 °C

TULEPÜSIVUS, KANDEVÕIME BETOONIS - -

SEISMILINE KANDEVÕIME (C1) BETOONIS - M8–M30 
Ø8–Ø32

SEISMILINE KANDEVÕIME (C2) BETOONIS - -

KOKKUPUUDE JOOGIVEEGA (ANSI 61) - ✓
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PAIGALDUSTEMPERATUUR (TUUB) 5 °C–40 °C –20 °C–10 °C

PAIGALDUSTEMPERATUUR (BETOON) 0 °C–40 °C –20 °C–10 °C

PAIGALDAMINE LAKKE (ÜLESSUUNAS) ✓ ✓

TEEMANTPUURIMINE - -

PAIGALDAMINE KUIVA/MÄRGA BETOONI ✓ ✓

PAIGALDAMINE VEEGA (NÄITEKS VIHMAVESI) TÄIDETUD 
AUKUDESSE

M8–M24 M8–M16
Ø8–Ø16

PAIGALDAMINE VEE ALLA - OSALISELT VÕIMALIK

ESSVE 
ECM

ESSVE 
ONE-ICE
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BETA-TILL-BASTA (KEEMILINE KOOSTIS) ✓ ✓

SUNDA HUS (TEADLIK MATERJALIVALIK) ✓ ✓

BYGGVARUBEDÖMNINGEN (TOODETE JÄTKUSUUTLIKKUS) ✓ ✓

NORDIC ECOLABEL (LUIGEMÄRK) - -

BETOON (PRAGUDETA), KEERMEVARRAS M8–M24 M8–M30

BETOON (PRAGUDEGA), KEERMEVARRAS - M8–M30

BETOON, KEERMEVARRAS (MINIMAALNE PAIGALDUSSÜGAVUS) (4–7,5) × D (4–7,5) × D

BETOON, KEERMEVARRAS (MAKSIMAALNE PAIGALDUSSÜGAVUS) 20 × D 20 × D

BETOON, SEESMISELT KEERMESTATUD HÜLSS  
(PRAGUDEGA JA PRAGUDETA)

- -

BETOON (PRAGUDETA), ARMATUURVARRAS - Ø8–Ø32

BETOON (PRAGUDEGA), ARMATUURVARRAS - Ø8–Ø32

BETOON, ARMATUURVARRAS, PEALEEHITATUD  
KONSTRUKTSIOONID (EOTA TR 023)

- -

MÜÜRITIS M8–M16 -

PÜSIV KASUTAMINE KUIVAS/MÄRJAS BETOONIS ✓ ✓

LUBATUD TEMPERATUURIVAHEMIK –40 °C–+80 °C –40 °C–+120 °C

MAKSIMAALSE PIKAAJALISE TEMPERATUURI PIIRVÄÄRTUS +50 °C +72 °C

TULEPÜSIVUS, KANDEVÕIME BETOONIS - -

SEISMILINE KANDEVÕIME (C1) BETOONIS - M8–M30 
Ø8–Ø32

SEISMILINE KANDEVÕIME (C2) BETOONIS - -

KOKKUPUUDE JOOGIVEEGA (ANSI 61) - ✓

M8–M30 M8–M30

M8–M30 M8–M30

(4–7,5) × D (4–7,5) × D

20 × D 20 × D

- IG-M6–IG-M20

Ø8–Ø32 Ø8–Ø32

Ø8–Ø32 Ø8–Ø32

- ✓

M8–M16  
IG-M6–IG-M10

-

✓ ✓

–40 °C–+120 °C –40 °C–+160 °C

+72 °C +100 °C

R30–R120 R30–R120

M8–M30 
Ø8–Ø32

M8–M30 
Ø8–Ø32

- M12–M24

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

- ✓

PAIGALDUSTEMPERATUUR (TUUB) 5 °C–40 °C –20 °C–10 °C

PAIGALDUSTEMPERATUUR (BETOON) 0 °C–40 °C –20 °C–10 °C

PAIGALDAMINE LAKKE (ÜLESSUUNAS) ✓ ✓

TEEMANTPUURIMINE - -

PAIGALDAMINE KUIVA/MÄRGA BETOONI ✓ ✓

PAIGALDAMINE VEEGA (NÄITEKS VIHMAVESI) TÄIDETUD 
AUKUDESSE

M8–M24 M8–M16
Ø8–Ø16

PAIGALDAMINE VEE ALLA - OSALISELT VÕIMALIK

ESSVE 
ONE

ESSVE 
HY

5 °C–40 °C 5 °C–40 °C

–10 °C–40 °C 0 °C–40 °C

✓ ✓

- -

✓ ✓

M8–M16 
Ø8–Ø16

M8–M30 
IG-M6–IG-M20 

Ø8–Ø32

OSALISELT VÕIMALIK OSALISELT VÕIMALIK

IG: seesmiselt keermestatud 
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Kõvad materjalid
NAILONTÜÜBLID N 
• Väljapoole suunatud ribid takistavad tüübli pöörlemist. 
• Saadaval mõõtudes 4–20 mm.
• Taluvad temperatuure vahemikus –30 °C kuni +100 °C.

Vajuta tüübel ettepuuritud auku.  

Kruvi peab minema 5 mm läbi tüübli. 

BETOON TÄISTELLISLOODUSKIVI

Poorsed materjalid
NAILONTÜÜBLID NL 
• Väljapoole suunatud ribid takistavad tüübli pöörlemist.  
• Saadaval mõõtudes 8, 10 ja 12 mm. 
• Taluvad temperatuure vahemikus –30 °C kuni +100 °C.

Vajuta tüübel ettepuuritud auku.  

Kruvi peab minema 5 mm läbi tüübli. 

KERGBETOON ÕÕNESPANEELIST 
PÕRANDA- 
KONSTRUKTSIOONID

KÄRGTELLIS
LAIENEMINE

LAIENEMINE

Õige paigalduse tagamiseks peab kruvi alati minema läbi tüübli.  
Kruvi pikkus = tüübli pikkus + materjali paksus + 5 mm.

TÜÜBLIGA
PAIGALDAMINE
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Kergbetoon
KERGBETOONITÜÜBLID TURBO T/TM 
•  Tüüblid Turbo on ette nähtud laienemiseta kinnitamiseks  

kergbetooni või kergkruusa.
• Valmistatud nailonist (T) või tsingist (TM). 
• TM sobib paigaldamiseks lagedesse, mis peavad vastama  
   tulekaitsenõuetele. 

KERGBETOON

Kõik materjalid
UNIVERSAALTÜÜBLID 
• Tüübel laieneb erineval määral sõltuvalt sellest, mis materjalis 
   seda kasutatakse. 
• Tugevad tiivad ei lase tüüblil augus pöörelda. 
• Saadaval mõõtudes 5–10 mm.  
• Taluvad temperatuure vahemikus –50 °C kuni +80 °C. 

Suru tüübel ettepuuritud auku ja keera 

kruvi sisse.

BETOON KERGBETOON PLAATMATERJAL

TÄISTELLIS LOODUSKIVI

LAIENEMINE

KIPSPLAAT
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           www.essve.ee kodulehelt 
leiad detailsed juhendid paigalduse 
õigeks teostamiseks järgmiste 
kinnitusvahenditega: 

• ANKRUMASSID

• ANKRUKRUVID

• BETOONIKRUVID

• KIILANKRUD GOLDEN ANCHOR

• KONSTRUKTSIOONIKRUVID  

   PUIDULE ET-T

• FASSAADITÜÜBLID GXL

• KIPSIANKRUD ARROW ANCHOR

• KIPSIANKRUD DRIVA

• KIPSIANKRUD DUCK FOOT

• KIILANKRUD KIPSILE SAM

• TERRASSIKRUVID PEIDETUD  

   KINNITAMISEKS HDS

• PUIDUKRUVID HEX

• LENGIHÜLSID INDU-PROG

• LENGIKRUVID PROGRAMA PLUS

• KERGBETOONIKRUVID

• TASEMEKRUVID

• TERRASSIKRUVID

• UNIVERSAALTÜÜBLID
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TEENUSED
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ESS-CON PERSONALNE KINNITUSTARVIKUTE POOD OTSE EHITUSOBJEKTIL

Tänu ESS-CONile on kõik kinnitustarvikud kättesaadavad otse ehitusobjektil. Sa ei pea enam käima 

edasi-tagasi ehituspoes ning pealekauba saavutad parema kontrolli kinnitustarvikute kulu üle 

ja vähendad tarvikute kadusid. Kui soovid ESS-CONi võimaluste kohta saada täpsemat infot, võta 

ühendust meie ESSVE Estonia AS klienditeenindusega. 

Kruvid ja muud kinnitustarvikud moodustavad 2–3% 
ehitusprojekti kogukulust, kuid hangetele kulunud 
ajast läheb nende arvele koguni rohkem kui 60%.

KAS TEADSID?

SUURENDA 
EFEKTIIVSUST JA 
KASUMLIKKUST  
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 KAAL

Täis laaditud 2050 kg
Neto 950 kg

 MÕÕTMED

L: 150 cm  S: 210 cm  K: 180 cm 

 VARUSTUS

•  Sisseseade (vasakpoolne külg  
 210 cm, parempoolne külg 90 cm)

• Valgustus

• Ehitusaegne elektrikilp, 3-faasiline

ISO SERTIFIKAADIGA 8-JALANE KAUBAKONTEINER 

• Säästab aega – vähem seisakuid
• Vähendab kadusid
• Ei mingeid siduvaid tähtaegu
• Ei ühtegi hilinenud tarnet enam
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ESSVE projekteerimistarkvara CS hõlbustab toodete valimist ning vähendab valede kalkulatsioonide 

ohtu. Tarkvara arvutab välja kinnitusvahendite tugevuse ning soovitab sobivaid tooteid vastavalt 

konkreetsetele tingimustele.

NUTIKAS TARKVARA, MIS VÄHENDAB TÖÖAEGA
• Ingliskeelne tarkvara – aitab säästa aega nii projekteerijatel kui ka ehitajatel, kes peavad  

   jooniseid järgima.

• Tarkvara annab parandamise soovitusi kohe, kui sisestatakse vale väärtus. 

• Automaatne ümberkalkulatsioon pärast iga väärtuse sisestamist – vähendab vigade esinemise ohtu.

• Ainulaadne tootevaliku haldusfunktsioon kiirendab ja hõlbustab toodete valimist. 

• Kasutaja saab iga kalkulatsiooni jälitada.

• Tarkvara võtab arvesse kalkuleerimise standardeid ja eeskirju.

• Tabelisse saab andmeid sisestada otse 3D-vaates. 

ESSVE projekteerimistarkvara CS saab tasuta alla laadida veebisaidilt www.essve.ee.

Kui soovid joonisele kantud tooted ESSVE toodete vastu  
välja vahetada, kasuta meie projekteerimistarkvara või 
pöördu ESSVE esinduse poole.  

HEA NÕU!

INGLISKEELNE 
PROJEKTEERIMIS- 

TARKVARA  

PROJEKTEERIMISTARKVARA  
PROJEKTEERIJATELE
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VÄLJATÕMBEKATSED VASTUPIDAVA PAIGALDUSE TAGAMISEKS

Isegi juhul, kui oled valinud õiget tüüpi kinnitusvahendi ja selle õigesti paigaldanud, võib 

paigaldustöö vastupidavus erineda olenevalt materjalist, millesse kinnitusvahend on kinnitatud. 

Teostades väljatõmbekatse tegelikul ehitisel, saame kindlaks määrata tugevuse taseme ja seeläbi 

tagada ohutu paigalduse. Väljatõmbekatsed on ESSVE poolt osutatav teenus. Lisateabe 

saamiseks ja aja broneerimiseks pöördu kohaliku ESSVE esinduse poole e-posti aadressil  

essve@essve.ee või telefonil +372 6348 444.

TEHNILINE NÕUSTAMINE TUGITEENUS EHITUSOBJEKTIL

Vale kinnitusvahendi valimine võib ohustada paigalduse vastupidavust ja ohutust. ESSVE 

pakub tasuta tugiteenust, mille korral ekspert külastab ehitusobjekti, et tagada paigalduse 

nõuetekohane teostamine. Lisateabe saamiseks ja aja broneerimiseks pöördu kohaliku ESSVE 

esinduse poole e-posti aadressil essve@essve.ee või telefonil +372 6348 444.
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KOGU MEIE TOOTEVALIKUGA  

TUTVUMISEKS KÜLASTA MEIE  

KODULEHTE WWW.ESSVE.EE  

VÕI LOE MEIE JUHENDEID.

NAELAPÜSTOLID JA KOMPRESSORID

JUHEND
PROFFIDELE

PÜSTOLINAELAD
Kõigi tööde jaoks

NAELAPÜSTOLID
Peavad vastu põhjamaises kliimas

ÕIGE KOMPRESSORI VALIMINE
Õlivaba või õlimäärimisega

NAELUTUSTÖÖD

JUHEND
PROFFIDELE

LIIMID JA 
HERMEETIKUD
KÕIGIKS TÖÖDEKS, KÕIGILE MATERJALIDELE, 
KÕIGIKS ILMAOLUDEKS

NÕUANDED LIIMIDE JA HERMEETIKUTE VALIKUL
INFOTABELID JA OSTUJUHENDID

KONSTRUKTSIOON JA PAIGALDAMINE

TERRASSI EHITUSJUHEND
PROFFIDELE

UUDISTOOTED!

ESSDECK MAX  

JA EDGEFAST

IGA TERRASSI JAOKS ÕIGED KRUVID 

PEIDETUD VÕI NÄHTAV KINNITUSLAHENDUS

PAIGALDUSJUHISED JA KULUTABELID

Üldtelefon: +372 6348 444 essve@essve.ee www.essve.ee

Kogu väljaandes sisalduv teave on esitatud koostam
ise ajal teada olnud andm

ete ja inform
atsiooni kohaselt. Esitatud teavet 

võidakse ilm
a eelneva etteteatam

iseta m
uuta. Kõiki ESSVE poolt antud nõuandeid tuleb käsitleda inform

atiivse teabena, m
is 

tähendab, et ESSVEt ei saa pidada nõuannete eest vastutavaks. Klient võtab alati om
al vastutusel ja riisikol vastu toote valikut, 

kasutusviisi, kasutuskohta jm
t puudutavad otsused. M

üüja nõuanded on ainult üks osa teabest, m
ille põhjal klient otsuse teeb.

LENGIKRUVI JA LENGIHÜLSI PAIGALDUSSÜSTEEMID 

JUHEND
PROFFIDELE

TARVIKUD JA TÖÖRIISTAD 
Efektiivse paigalduse tagamiseks

PAIGALDUSJUHISED
Paigaldamine puitmaterjali, kergbetooni, 
betooni, tellistesse ja õõnesplokkidesse

LENGIKINNITUSJUHEND
PROFFIDELE KINNITUSLAHENDUSED

KEEMILISED

UUS, LAIENENUD TOOTEVALIK
ONE ja HY – kaks uudistoodet.

VÄLDI PAIGALDUSVIGU
Nõuanded ideaalse paigalduse tagamiseks.

HY – PROBLEEMIDE LAHENDAJA
Uue hübriidmassi erakordsed koormusväärtused. 


