
Finnera

Innovatiivne ja kiire katuselahendus unikaalse FEB Forma räästavaltsiga

FEB Forma® on tagasivaltsitud räästaserv ehk räästavalts, mis annab Finnerale visuaalselt esteetilise

ilme ning viimistleb kogu katuse.

Tagasivaltsitud räästaserv kaitseb teraslehte sadevete ja korrosiooni eest - parem ilmastikukindlus ja

pikem kasutusiga.

• standardmõõdus 1190mm x 730mm, kaalult kerged 3,9 kg/tk moodulid kauplusest kohe kaasa - kiire

ja tõhus

• ideaalne keerulistele katustele

• ainus katuseprofiil, mida saab paigaldada üksinda

• tänu räästavaltsile ühilduvad moodulid ilma nähtavate jätkukohtadeta, kindlustades katuse

veepidavuse

• kergelt struktuurne matt pinnaviimistlus

• hea ilmastikukindlus ja pikk kasutusiga

• saadaval seitsmes värvitoonis

Finnera moodulil on 40-aastane tehniline ja 15-aastane esteetiline garantii.

Vaadake, kui lihtne on katusevahetus Finneraga (YouTube).

Finnera - Ruukki 40

UV-taluvus: ■■■■□
Kriimustuskindlus: ■■■■□
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https://www.ruukki.com/est/katusetooted
https://www.ruukki.com/images/default-source/fallback/feb-forma-selgitav-pilt.png?sfvrsn=32c3fd5b_1
http://www.youtube.com/watch?v=fYzovzWlfHo&autoplay=1


KÜSIGE PAKKUMIST

Pinnaviimistlus: poolmatt

Garantii (tehniline/esteetiline): 40/15 aastat

KAS TEAD, ET...

• RUUKKI valmistab ainsana katuseprofiili ainult konstruktsiooniterasest S280GD.

• S280GD ületab standardiga esitatud nõudeid, mis garanteerib profiili parema kujupüsivuse.

• Lehtterasele kantud polümeerne pinnakate on teraskatuse esimene ja kestvaim ilmastiku

vastane kaitseliin. Kui pinnakate on kasin või üldse puudulik, siis peab katuse mõistliku kestvuse

säilitamiseks olema materjalil suurem hulk tsingikogust (nt 350 g/m2 või rohkem). Lisaks

vajab praktikas selline materjal tihedat ülevärvimist. Soome ja Rootsi RUUKKI testimislaborites on

veendutud, et RUUKKI teraskatuste puhul annavad väga vastupidav RUUKKI pinnakate ja

tsingikogus 275 g/m2 parema eluea ja vastupidavuse korrosiooni tekkele kui mistahes muud

testitud materjalid. Seetõttu võimegi garanteerida katusematerjali garantii kuni 50 aastaks!

Ruukki veebilehel olev sisu on hoolikalt kontrollitud. Ruukki ei võta endale siiski mingisugust vastutust võmalike vigade ega käesolevas
veebilehe väljavõttes olevate andmete valest kasutamisest põhjustatud otsese või kaudse kahju eest. Tootja jätab endale õiguse teha

muudatusi. Ajakohase info leidmiseks külastage www.ruukki.ee.
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https://www.ruukki.com/images/default-source/b2c-images/product-images/finnera/finnerad2b58063740b6b06951eff00002615e0.tmb-1920v.jpg?sfvrsn=b0f7eb84_55
https://www.ruukki.com/est/katusetooted/kontakt/k%C3%BCsi-pakkumist


Tootekood TS52-330-1140

Profiili kõrgus 52 mm

Sammu pikkus 330 mm

Kasulik laius 1140 mm

Kogulaius 1190 mm

Kasulik pikkus 660 mm

Kogupikkus 708 mm

Materjalipaksus / kaal m2 kohta 0.5 mm / 5.0 kg

Materjalipaksus / kaal tüki kohta 0.5 mm / 3.8 kg

Müügikogus tk

Katuse pindala 0,75 m2

Tehniline info
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Minimaalne katusekalle 14°

Soovituslik roovisamm 330 mm

Muu tehniline informatsioon Ühe mooduli kasulik pindala on 0,75 m2.

ZN 275 g/m²

RR750 Kivipunane RR29 Punane RR32 Tumepruun

RR23 Tumehall RR2H3 Antratsiithall RR33 Must

Värvid

Dokumendid

Lisaplekid kivi- ja trapetsprofiilid
PDF, 2,9 MB

Ruukki Finnera paigaldusjuhend (EE)
PDF, 6,0 MB

Ruukki Finnera paigaldusjuhend (RU)
PDF, 9,6 MB
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https://www.ruukki.com/docs/default-source/roofing-documents/estonia/lisaplekid-kivi--ja-trapetsprofiilid-2012.pdf?sfvrsn=8637523574183570000
https://www.ruukki.com/docs/default-source/roofing-documents/estonia/ruukki-finnera-paigaldusjuhend-et.pdf?sfvrsn=4637788694450500000
https://www.ruukki.com/docs/default-source/roofing-documents/estonia/ruukki-finnera-paigaldusjuhend-(ru).pdf?sfvrsn=2637269563361400000


Brošüürid

Garantii

Muud dokumendid

Katusetoodete hinnakiri 2022 september
PDF, 5,8 MB

Ruukki katusetoodete värvitoonid
PDF, 182,3 KB

Katusetoodete garantii
PDF, 154,4 KB

Ruukki teraskatuse hooldusraamat
PDF, 1,6 MB

Toimivusdeklaratsioon No. 17/SS/PAR (valtsprofiil, sileplekk)
PDF, 1,3 MB

Toimivusdeklaratsioon No. 9/PP/PAR (Classic-, kivi- ja trapetsprofiilid)
PDF, 2,1 MB

© 2022 Rautaruukki Corporation. All Rights Reserved.

5

https://www.ruukki.com/docs/default-source/roofing-documents/estonia/katusetoodete-hinnakiri-2022-aprill.pdf?sfvrsn=68637992773544030000
https://www.ruukki.com/docs/default-source/roofing-documents/estonia/ruukki-katusetoodete-varvitoonid.pdf?sfvrsn=23637926009670630000
https://www.ruukki.com/docs/default-source/roofing-documents/estonia/ruukki-katusetoodete-garantii.pdf?sfvrsn=9637932013989830000
https://www.ruukki.com/docs/default-source/roofing-documents/estonia/ruukki-teraskatuse-hooldusraamat.pdf?sfvrsn=6637310134466970000
https://www.ruukki.com/docs/default-source/roofing-documents/estonia/toimivusdeklaratsioonid/dop_17_ss_par_p%C3%A4rnu-sileplekk_3_20150501_ee.pdf?sfvrsn=8637393096731670000
https://www.ruukki.com/docs/default-source/roofing-documents/estonia/toimivusdeklaratsioonid/dop_9_pp_par_p%C3%A4rnu-profiilid_rc_cl_20150501_ee.pdf?sfvrsn=12637473343521800000

	Finnera
	Finnera - Ruukki 40
	Tehniline info
	Värvid
	Dokumendid
	Brošüürid
	Garantii
	Muud dokumendid



