
Nimetus

Tihendikomplekt lumetõkkekandurile

Lumetõkke toru 32mm / pikkus 3000 mm

Lumetõkkekandur

Puur- või teravotsaline kruvi nt kuumtsingitud 
4,8x25mm

HVAC-kruvi 7x40 või 7x50mm

Osa
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PAIGALDUS

• Lumetõke peab olema paigutatud räästale võimalikult lähedale selliselt, et lumest tulenev koormus jaotuks kandekonst-
ruktsioonidele.

• Paigaldage lumetõkkekandurile (2) tihendid (1).

• Lumetõkkekandurid tuleb paigaldada aluskonstruktsioonidele (alusroovitis min 32 × 100 mm) HVAC-kruvidega, kolm tükki 
kanduri kohta (joonised A ja B).

• Libistage lumetõkketorud (3) läbi kandurites olevate ümarate avade ja fikseerige nad äärmiste kandurite juures isepuuri-
vate kruvidega (joonis C).

• Lumetõkketorude pikendamiseks lükake toru vähendatud läbimõõduga ots järgneva toru vähendamata toruotsa sisse.

• Lumetõkketorude vabad otsad ei tohi äärmistest lumetõkkekanduritest välja ulatuda rohkem kui 200 mm võrra (joonis C).
Kõrvutiasetsevate lumetõkkekandurite omavaheline kaugus ei tohi olla üle 1000 mm.

A 4 4

4

B

Max 200 mmC

3

5

D

5

LUMETÕKE
PAIGALDUS-, KASUTUS- JA HOOLDUSJUHEND
RUUKKI HYYGGE

www.ruukki.ee

4

1

2

4

1



Lumetõkkest ülespoole jääva katuse kaldpinna
maksimaalne pikkus

Lumekoormuse väärtus katusel: 1,8 kN/m²

Lumetõkkekandurite vahekaugus 0,5 m  0,6 m  0,75 m  0,9 m  1,0 m  1,2 m

0,5 m  0,6 m  0,75 m  0,9 m  1,0 m  1,2 m

0,5 m  0,6 m  0,75 m  0,9 m  1,0 m  1,2 m

Katuse kaldenurk ja lumekoormuse suurus

0,97,010,213,419,714,12

8,47,53,66,75,94,11

5,32,47,46,50,74,8

1,37,31,49,42,64,7

7,35,40,59,55,70,9

)7,3:1(,°51<

5,2:1…7,3:1,°22…51

2:1…5,2:1,°72…22

3,1:1…2:1,°73…72

1:1…3,1:1,°54…73

Lumekoormuse väärtus katusel: 2,0 kN/m²

Lumetõkkekandurite vahekaugus

Katuse kaldenurk ja lumekoormuse suurus

1,86,98,019,211,611,91

3,41,57,59,66,82,01

2,38,32,41,53,66,7

8,23,37,34,46,57,6

3,31,45,43,58,62,8

)7,3:1(,°51<

5,2:1…7,3:1,°22…51

2:1…5,2:1,°72…22

3,1:1…2:1,°73…72

1:1…3,1:1,°54…73

Lumekoormuse väärtus katusel: 2,6 kN/m²

Lumetõkkekandurite vahekaugus

Katuse kaldenurk ja lumekoormuse suurus

2,65,73,89,95,210,51

3,30,44,43,56,60,8

4,29,23,39,38,48,5

1,26,28,24,33,42,5

6,21,35,31,42,52,6

)7,3:1(,°51<

5,2:1…7,3:1,°22…51

2:1…5,2:1,°72…22

3,1:1…2:1,°73…72

1:1…3,1:1,°54…73

Ruukki lumetõkked on võimelised kandma katuse kalde suunalist koormust vähemalt 5 kN/m; seda juhul, kui on järgitud antud tabelis toodud väärtuseid.

 

 

HOOLDUS

Ruukki tooted on suure koormustaluvusega ja ohutud kasutada. See on garanteeritud pideva tootjapoolse kvaliteedikont-
rolli ja tootearendusega ning toodete korrektse paigaldamisega tootjapoolsete juhiste kohaselt. Toodete usaldusväärsuse ja 
ohutuse tagamiseks peab hoone omanik teostama iga-aastased ülevaatus- ja hooldustoimingud ning jälgima, et normiko-
hane lumekoormus ei oleks ületatud. 

Iga-aastane turvatoodete ülevaatuse kontrollnimekiri:

• Kontrollige liidete, ühenduste ja kinnituste tihedust. Kontrollige katusekinnitusi.

• Tagage igasuguse liigse lumekoormuse eemaldamine, et minimeerida konstruktsioonide ja kinnituspunktide ülekoormust 
(vastavalt vajadusele; ka mitmel korral talve jooksul).

• Puhastage lumetõkked vajadusel lumest ja jääst.

• Kontrollige toodete värvi- ja tsingikihti; hooldage vajadusel kulunud kohti ja kandke peale uus kiht värvi.

• Vigased osad tuleb viivitamatult välja vahetada või parandada.

KASUTAMINE

KATUSE KALDPINNA MAKSIMAALNE PIKKUS
Siledal pinnal asuvatest lumetõketest ülespoole jääva katuse kaldpinna maksimumpikkuse indikatiivsed näitajad. Toodud lumekoormuse väärtused on 
tegelikud katusel olevad lumekoormused.

NÄITED VASTAVALT TABELILE ARVESTATUD 
LUMETÕKETEST 

Lumetõketest kõrgemal oleva kaldpinna 
max pikkus 4,7 m
Katuse kalle 25°
Lumekoormus 1,8 kN/m²  

Lumetõkkekandurite
vahekaugus 900 mm

Lumetõketest kõrgemal oleva kaldpinna 
max pikkus 3.3 m
Katuse kalle 25°
Lumekoormus 2,6 kN/m²

Lumetõkkekandurite
vahekaugus 900 mm
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Katuse kaldenurga (°) ja lumekoormuse suhe 
(katusepinna horisontaallaiuse ja kaldpinna 
pikkuse suhe)


