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Vaheseinad metallkarkassiga VOLMA
Kipsplaatide VOLMA paigaldamine 
(skemaatiliste jooniste näited)

Plaatide kihid: vertikaalsed
Plaadi laius: 1200 (1250) mm
Vahemaa profiilide vahel: 600 (625) mm 

• Plaadi pikiservade liitekohad peavad olema nihutatud vähemalt 
ühe profiilivahelise intervali võrra. 
• Ruumi kõrgusest lühemate plaatide kasutamisel peavad kõrvuti 
asetsevate plaatide otsaservade jätkukohad olema nihutatud 
vähemalt 400 mm võrra.
• Kahekihilise vooderduse korral peavad ka erinevate plaadikihtide 
otsaservade jätkukohad olema nihutatud.
• Samuti peavad olema nihutatud ka profiilide vastaskülgede 
plaadid ja nende otsa- ning pikiservade vahelised vuugikohad.

Alumine kiht
• Plaadi pikiservade liitekohad peavad olema nihutatud vähemalt 
ühe profiilivahelise intervali võrra.
Ülemine kiht
• Plaadi pikiservade liitekohad peavad olema nihutatud vähemalt 
ühe profiilivahelise intervali võrra.
• Ruumi kõrgusest lühemate plaatide kasutamisel peavad kõrvuti 
asetsevate plaatide otsaservade jätkukohad olema nihutatud 
vähemalt 400 mm võrra.
• Alumise ja ülemise kihi nihutus
• Pealmise kihi otsaservad peavad olema alumise kihi suhtes 
nihutatud plaadi poole laiuse võrra.
• Samuti peavad olema nihutatud ka profiilide vastaskülgede 
plaadid ja nende otsa- ning pikiservade vahelised vuugikohad.

Plaatide kihid: horisontaalsed
Plaadi laius: 1200 (1250) mm
Vahemaa profiilide vahel: 600 (625) mm

Plaatide kihid: horisontaalsed + vertikaalsed
Plaadi laius: 625 mm (Alumine kiht horisontaalne)
Plaadi laius: 1200 (1250) mm (Ülemine kiht vertikaalne)
Vahemaa profiilide vahel:: 600 (625) mm

Plaatide kihid: horisontaalsed
Plaadi laius: 625  mm
Vahemaa profiilide vahel: 625 (600) mm

• Plaadi pikiservade liitekohad peavad olema nihutatud vähemalt 
ühe profiilivahelise intervali võrra.
• Mitmekihilise vooderduse korral peavad erinevate kihtide 
plaatidevahelised pikiservad olema nihutatud vähemalt 400 mm 
võrra.
• Samuti peavad olema nihutatud ka profiilide vastaskülgede 
plaadid ja nende otsa- ning pikiservade vahelised vuugikohad.

• Plaadi pikiservade liitekohad peavad olema nihutatud vähemalt 
ühe profiilivahelise intervali võrra.
• Mitmekihilise vooderduse korral peavad plaadikihtide pikiservade 
vahelised vuugikohad olema nihutatud poole plaadi laiuse võrra.
• Samuti peavad olema nihutatud ka profiilide vastaskülgede 
plaadid ja nende otsa- ning pikiservade vahelised vuugikohad.
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Vaheseinad metallkarkassiga VOLMA
Vooderduse kinnitamine

Vooderdus Metallkarkass (L > I) 

Paksus mm Metallprofiili paksus s ≤0,7 мм Metallprofiili paksus 0,7 мм < s ≤ 2,25 мм

Isepuurivad kruvid kipsplaadi 
jaoksTN

Isepuurivad kruvid tugevdatud 
kipsplaadi jaoks XTN

Isepuurivad kruvid kipsplaadi 
jaoks TB

Isepuurivad kruvid tugevdatud 
kipsplaadi jaoks HGP-TB

12,5 3,5x25 mm 3,9x23 mm 3,5x25 mm 3,9x35 mm

2х12,5 3,5x25+ 3,5x35 mm 3,9x23+ 3,9x38 mm 3,5x25 + 3,5x45 mm 3,9x35 + 3,9x55 mm

1) TN 3,5x25 мм + XTN 3,9x38 mm TB 3,5x25 мм + 3,9x55 mm

25+12,5 3,5x35 + 3,5x55 mm - 3,5x45 + 3,5x55 mm -

1) TN 3,5x35 mm + XTN 3,9x55 mm TB 3,5x45 mm + HGP-TB 3,9x55 mm

3х12,5 3,5x25 + 3,5x35 + 3,5x55 mm 3,9x23 + 3,9x38 + 3,9x55 mm 3,5x25 + 3,5x45 + 3,5x55 mm 3,9x35 + 3,9x55 + 3,9x55 mm

1) TN 3,5x25 + 3,5x35 mm +  XTN 3,9x55 mm TB 3,5x25+ 3,5x45 mm + HGP-TB 3,9x55 mm

Vooderduse kinnitamine karkassi külge isepuuriva kruviga

1) kombineeritud vooderduse korral (standardpladid + tugevdatud plaadid tüüp DIR)
Tugevdatud kipsplaatide kinnitamiseks tuleb kasutada isepuurivaid kruvisid tugevdatud plaatide jaoks

Maksimaalne vahemaa kinnituste vahel, kõik plaatide kihid kinnitatakse karkassi külge kruvidega
Vooderdus Esimene kiht Teine kiht Kolmas kiht

Plaatide kiht Vertikaalne Horisontaalne Vertikaalne Horisontaalne Vertikaalne Horisontaalne

Plaadi laius: 1200 1200 625 1200 1200 625 1200 1200 625

ühekihiline 250 200

kahekihiline 750 610 600 250 250 200

kolmekihiline 750 600 500 300 250 -

Ülemise plaatide kihi kinnitamine alumise külge klambritega
• Võib kasutada tugevdatud kipsplaatide kinnitamiseks üksteise külge.
• Sellise kinnitusviisi korral seinte ehituskõrgus väheneb (lehekülgedel 11 ja 13)
• Koormuste kinnitamisel seinale arvestada ainult alumise kruvidega kinnitatud 
plaadi kandevõimega (märkus leheküljel 33)
• Klambreid ei õmmeldata profiilide külge.
• Kõveraid lehti ei saa klammerdada.
• Kasutada terasest klambreid, mis vastavad DIN 18182-2 nõuetele, näiteks 
isetsentreerivaid.
• Alumine plaadikiht kinnitada kruvidega (pealmise kihi vahekaugustega).

Maksimaalne vahemaa kinnituste vahel

Vooderdus Esimene kiht Teine kiht Kolmas kiht

kahekihiline 250 (kruvide 
vahel) 

80 (kruvide vahel)

kolmekihiline 750 (kruvide 
vahel)

250 (kruvide 
vahel)

80 (kruvide vahel)

Vaheprofiil

Kaugus kipspIaadi servast

10 mm - papist vooderdatud servade jaoks
15 mm - lõigatud servade jaoks

Vertikaalsed plaadikihid / Plaatide laius 1200 (1250) mm

Skemaatilised joonised - mõõtmed

Suunav profiil
Plaadi jätkukoht  - «jätkukoht ilma toetuseta»

Plaadi jätkukoht - vaheprofiil
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Vaheseinad metallkarkassiga VOLMA
Karkass
Metallkarkassid

Skemaatilised joonised, suurused mmÜhekordsed karkassid: Topelt karkassid:

UW profiil UW profiil UW profiil UW profiil

Profiil
CW 50*50
CW 75*50
CW 100*50
CW 125*50
CW 150*50
CW 66*35
CW 95*35

или

Profiil
МW 75
МW 100

Profiil
CW 50*50
CW 75*50
CW 100*50
CW 125*50
CW 150*50
CW 66*35
CW 95*35

Profiil
МW 75
МW 100

Vertikaalse profiilide pikkused

Profiil Ülekate

CW / UA                    50 ≥500 mm

CW / MW / UA          75 ≥750 mm

CW / MW / UA          100 ≥1000 mm

CW / UA                     66 ≥660 mm

CW / UA                     95 ≥950 mm

Profiilide jätkukohad paigutada kõrguse suhtes 
nihutatult

Variandid 1-3
Jätkukoha piirkonnas profiilid 
ühendada neetidega, plekikruvidega või 
karkassitangidega augustades

Variant 4
Mõlemad UA-profiili pooled kinnitatakse 
poltidega 2 x M8 või kasutades puuri kruvidega 
≥ Ø 4,5 mm

Soovitus:
Kasutage profiile, mis vastavad ruumi 
kõrgusele (soovitatavalt kuni 6 m).

Karkassitangid

Variant 1
2 CW- /MW-profiilid ühendatakse kohakuti

Variant 2
2 otsakuti paiknevat CW / MW profiili koos kattuva täiendava  
CW / MW profiiliga

Variant 3
2 otsakuti paiknevat CW- / UA-profiili ühendatakse 
UW-profiilist jätkutüki abil

Variant 4
2 otsakuti paiknevat UA-profiili ühendatakse poltidega 
UW-profiilist jätkutüki abil

п

п
п

п
п

п
п

Profiil 1

Profiil 2

Profiil 1

Profiil 2

Lisaprofiil

Täiendav UA-profiilTäiendav UW-profiil

Profiil 1

Profiil 2

Profiil 1

Profiil 2

UA-profiilide jaoks, mita 
kasutatakse koormuse 
all näiteks uste/
tugiraamide jaoks

Tehase H-kujulised pilud
Kaabli läbiviimiseks CW/MW profiilides

Sisselõigete tegemine profiilis vahetamatult ehitusplatsil.
Lisasisselõiked profiili tagumisse osasse

• Avad valmistatakse lisaks standardsete tehase 
H-kujuliste lõigetele.

Profiil Vooderduse 
paksus seina 
poolt

Lisasisselõigete 
arv

CW 66, 75, 95, 
100, 125, 150

≥12,5 mm 2 profiili kohta
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Vaheseinad metallkarkassiga VOLMA

Isolatsioonikihile esitatavad nõuded
Helipidavus:
standardi EN 13162 kohane mineraalvill;

õhu liikumise takistamine vastavalt standardile EN 29053: r> 5 kPa s / m2
Rw= heliisolatsiooni arvutatud indeks, mis määratakse laboratooriumis heli muude teede puudumise tagamisega hoone 
ruumidevahelise faktilise müra isolatsiooni taseme hindamiseks.

Ühendustes kasutatavad tugevdavad ja tugielemendid peavad kuuluma vähemalt samasse tulepüsivusklassi.

Soojusjuhtivus:
U-väärtused saadavad järelepärimise korral.
Kandevõime. Kasutuskõlblikkus. Lubatavad ehituskõrgused
Seinakonstruktsioonide kasutuskõlblikkus määrati kontrollitud arvutuste alusel katseliselt. See uuring arvestab leheküljel 
34 toodud konsoolkoormusi (0,4 või 0,7 kN/m), varasematele kasutusvaldkondadele 1 ja 2 aluseks olnud joonkoormusi 
(aknalaua kõrgusel 0,5 või 1,0 kN/m), mis võivad tekkida inimeste survest vastu seina ja ka pinnakoormust 0,285 kN/m2 
ning on aluseks seina lubatava kõrguse kindlaksmääramisel. Piirang maksimaalse läbipainde jaoks on ≤ 4,0 m seinte korral 
h/200 ja > 4,0 m seinte korral h/350. Üksikjuhtudel (nt deformatsiooni suhtes tundlike seinakatete korral) võib läbipainde 
jaoks kasutada ka rangemat kriteeriumi < h/500, mis vajaduse korral võib olla nõutav või vähemalt soovitatav läbipainde 
piirang.
Seinte toodud ehituskõrgused kehtivad allpoolesitatud kasutuskategooriate jaoks. Kui kasutustingimused on erinevad (muu 
kategooria, seina suurem kõrgus, suurem konsoolkoormus), siis tuleb kandevõimet või kasutuskõlblikkust eraldi tõestada.

Kasutuskategooriad EVS-EN 1999-1-1 järgi:
A1: elamute, elumajade, haiglate saalide ja palatite (raviks ja diagnostikaks mõeldud seadmetega ruumid on C1), hotellide, 
võõrastemajade tubade, kõõkide, tualettruumide seinad
A2: mitteväljaehitatavad käidavad põõningud (väljaehitatavad põõningud kuuluvad kategooriasse C1) 

B1: büroopinnad olemasolevates hoonetes 
B2: bürooruumid büroohoonetes

C1: laudu jms sisaldavad ruumid, nt koolid, kohvikud, restoranid, sõõklad, lugemisruumid, vastuvõturuumid
C2: kinnitatud mõõbliga ruumid (kinnitatud istmetega tribüünid kuuluvad kategooriasse C2, muidu kategooriasse C5), nt 
kirikud, teatrid, kinod, konverentsisaalid, loenguruumid, koosolekusaalid, ooteruumid, raudteejaamade ootesaalid.
C3: pinnad (laed, trepid, juurdepääsud samuti rõdud ja lodzad) kus puuduvad takistustused inimeste liikumisele
C3,1: ruumid, kus inimesed aeg-ajalt viibivad, nt muuseumid, näitusesaalid jms, samuti büroohoonete avalikud ruumid
C3,2: ruumid, kus viibib sageli palju inimesi, nt vastuvõturuumid avalike hoonetes, koolides ja haldusasutustes, hotellides, 
haiglates ja raudteejaamades
C4: ruumid, kus toimub kehaline tegevus, nt tantsusaalid, võimlad, lavad

D1/D2: kauplused/kaubamajad
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Ühekordne metallkarkass ühekihilise vooderdusega

Keraamiliste plaatide viimistlemisel: 
Vooderduse paksus  Profiili samm
12,5 mm standardplaadid  ≤417mm

Vaheseina tüüp
Skemaatilised joonised
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Ühekordne metallkarkass ühekihilise vooderdusega

. • 12,5 24 75 50 
või 
66

50  
või  
66

41

EI 30 • 12,5 24 41

• 12,5 39 92 56

EI 30 • 15 35 80 50 50

. • 12,5 24 100 75 75 45

EI 30 • 12,5 24 45

• 12,5 30 52 51

EI 30 • 15 35 105 53 53

- • 12,5 24 120
125

95 
või 
100

95
100

46

EI 30 • 12,5 24 46

• 12,5 30 53 54

EI 30 • 15 35 130 54 54

Vahemaa profiilide vahel

või

Vahemaa profiilide vahel

Tulepüsivus. HeIipidavus. Tehnilised andmed
Tehnilised andmed, helipidavus ja tulepüsivus (võtta arvesse ka lehekülje 6 andmeid/juhiseid)
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Vaheseinad metallkarkassiga VOLMA
Ühekordne metallkarkass ühekihilise vooderdusega

Seinte lubatavad maksimaalsed kõrgused                                                 kehtivad standardi EVS-EN 1991-1-1 kasutuskategooriatele A, B, C1-C4 ja D

Profiil 
Pleki paksus 0,6 mm

Karkassipostide
teljevahe

mm

Kipsplaadid 12,5 mm Tugevdatud plaadid (tüüp DIR) 12,5 ja 15 mm

Ilma tulekaitseta, m Tulekaitsega, m Ilma tulekaitseta, m Tulekaitsega, m

CW 50*50 600 (625) 2,75 4 2,75

400 (417) 3,85 4 3,85

300 (312,5) 4 4 4

CW 75 /MW 75*50 600 (625) 4 4,75 4

400 (417) 4,35 5,40 4,35

300 (312,5) 4,85 5,80 4,85

CW 100/MW 100*50 600 (625) 5,10 6,55 5,10

400 (417) 5,95 7,20 5,95

300 (312,5) 6,55 7,70 6,55

CW 125*50 600 (625) 6,65 8,30 6,65

400 (417) 7,60 8,95 7,60

300 (312,5) 8,30 9,35 8,30

CW 150*50 600 (625) 8,20 9,65 8,20

400 (417) 9,15 9 10,20 9

300 (312,5) 9,80 9 10,65 9

CW 66*35 600 3,50 3,50 4,00 3,50

400 3,90 3,60 4,40 3,60

300 4,10 3,60 4,60 3,60

CW 95*35 600 4,90 3,60 5,40 3,60

400 5,40 3,60 5,90 3,60

300 5,60 3,60 6,20 3,60

Maksimaalne vahemaa kinnituste vahel
horisontaalprofiilide (UW) kinnitamiseks aluspõranda ja lae külge pinnakoormuse ≤ 0,285 kN/m2 (28,5 kg/m2) korral

Seina kõrgus *), м Ankurnael 1x 
(raudbetooni jaoks), 
mm

Tüübelkruvi, mm Universaalsed kruvid FN

2х mm 1х mm

≤3 1000 1000 1000 500

>3 до ≤6,50 1000 500 500 250

>6,50 до ≤10,65 500 - Kontrollida aluse kandevõime - valige 
sobivad kinnitused (arvestusega 2 kN/m)

*) võtke arvesse seina maksimaalset kõrgust
Seinaprofiil CW kinnitada külgnevale seinale, mille taandumine on kuni 1000 mm (kuid vähemalt 3 kinnituspunktis).
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Ühekordne metallkarkass kahekihilise vooderdusega
Tulepüsivus. HeIipidavus. Tehnilised andmed

Vaheseina tüüp
Skemaatilised joonised
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Ühekordne metallkarkass kahekihilise vooderdusega

EI 30 ● 2х12,5 45 100

50 
või 
66

50  
või  
66

51

EI 
60/90

● 2х12,5 45
116

51

● 2х12,5 55 58

EI 90 ● ●
12,5+ 
12,5

65 125 50 50 66

EI 30 ● 2х12,5 45 125

75 75

52 53

EI 
60/90

● 2х12,5 45

125

52 53

● 2х12,5 55
61 

631)
62 

631)

● 12,5+12,5 65 67

EI 90 ● 25+12,5 71 150 66 67

EI 30 ● 2х12,5 45 145

95 
või 
100 95

100

55

EI 
60/90

● 2х12,5 45

150

55

● 2х12,5 55
63

641)
64

661)

● 12,5+12,5 65 67

EI 90 ● 25+12,5 71 175 100 68 68

Kombineeritud vooderduse kasutamisel valmistatakse ülemine koht tugevdatud kipsplaadist (tüüp DIR)
Helipidavus:
1) ülemine plaatide kiht on kinnitatud klambritega

Vahemaa profiilide vahel

või
Vahemaa profiilide vahel

Tehnilised andmed, helipidavus ja tulepüsivus (võtta arvesse ka lehekülje 6 andmeid/juhiseid)
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Vaheseinad metallkarkassiga VOLMA
Ühekordne metallkarkass kahekihilise vooderdusega

Seinte lubatavad maksimaalsed kõrgused                      kehtivad standardi EVS-EN 1991-1-1 kasutuskategooriatele A, B, C1-C4 ja D

Profiil 
Pleki paksus 0,6 mm

Karkassipostide
teljevahe

mm

Kipsplaadid 12,5 mm Tugevdatud plaadid (tüüp DIR) 2x12,5

Ilma tulekaitseta, m Tulekaitsega, m Ilma tulekaitseta, m Tulekaitsega, m

CW 50*50 600 (625) 4 4,75 4

400 (417) 4 5,40 4

300 (312,5) 4,35 5,80 4,35

CW 75 /MW 75*50 600 (625) 5,05 7,20 5,05

400 (417) 6 7,85 6

300 (312,5) 6,50 8,20 6,50

CW 100/MW 100*50 600 (625) 7,20 9,30 7,20

400 (417) 8,05 9,75 8,05

300 (312,5) 8,55 10 8,55

CW 125*50 600 (625) 9,10 9 10,80 9

400 (417) 9,80 9 11,20 9

300 (312,5) 10,30 9 11,55 9

CW 150*50 600 (625) 2,60 - 2,90 -

400 (417) 3,00 - 3,30 -

300 (312,5) 3,20 - 3,50 -

CW 66*35 600 4,00 4,00 4,40 4,00

400 4,40 4,00 4,80 4,00

300 4,60 4,00 5,00 4,00

CW 95*35 600 6,10 4,00 6,60 4,00

400 6,70 4,00 7,30 4,00

300 7,00 4,00 7,50 4,00

Kui ülemine plaatide koht on kinnitatud klambrite abil: seinte kõrgus vastavalt süsteemile ühekordse metallkarkassi ja 
ühekihilise vooderdusega.

Maksimaalne vahemaa kinnituste vahel
horisontaalprofiilide (UW) kinnitamiseks aluspõranda ja lae külge pinnakoormuse ≤ 0,285 kN/m2 (28,5 kg/m2) korral

Seina kõrgus *), m Ankurnael 1x 
(raudbetooni jaoks), 
mm

Tüübelkruvi, mm Universaalsed kruvid FN

2х mm 1х mm

≤3 1000 1000 1000 500

>3 до ≤6,50 1000 500 500 250

>6,50 до ≤12 500 - Kontrollida aluse kandevõime - valige 
sobivad kinnitused (arvestusega 2 kN/m)

*) võtke arvesse seina maksimaalset kõrgust
Seinaprofiil CW kinnitada külgnevale seinale, mille taandumine on kuni 1000 mm (kuid vähemalt 3 kinnituspunktis).
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Ühekordne metallkarkass kolmekihilise vooderdusega.
Tulepüsivus. HeIipidavus. Tehnilised andmed.

Vaheseina tüüp
Skemaatilised joonised
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Ühekordne metallkarkass kolmekihilise vooderdusega

EI 90
● 3х12,5 65 125

141
50 või 

66
50 või 

66
≥51

● 3х12,5 81 63

EI 90

● 3х12,5 65

150 75 75

≥54 59

● 3х12,5 81
65 

671)
66 

671)

EI 90

● 3х12,5 65

170175
95 või 
100

95100

≥56 59

● 3х12,5 81
69 

711)

Helipidavus:
1)ülemine plaatide kiht on kinnitatud klambritega

Vahemaa profiilide vahel

või
Vahemaa profiilide vahel

Tehnilised andmed, helipidavus ja tulepüsivus (võtta arvesse ka lehekülje 6 andmeid/juhiseid)
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Vaheseinad metallkarkassiga VOLMA
Ühekordne metallkarkass kolmekihilise vooderdusega

Seinte lubatavad maksimaalsed kõrgused                                                                            kehtivad standardi EVS-EN 1991-1-1 kasutuskategooriatele A, B, C1-C4 ja D

Profiil 
Pleki paksus 0,6 mm

Karkassipostide
teljevahe

mm

Kipsplaadid 12,5 mm Tugevdatud plaadid (tüüp DIR) 3x12,5

Ilma tulekaitseta, m Tulekaitsega, m Ilma tulekaitseta, m Tulekaitsega, m

CW 50*50 600 (625) 5,20 7,65 5,20

400 (417) 6,05 8,15 6,05

300 (312,5) 6,50 8,45 6,50

CW 75 /MW 75*50 600 (625) 7,70 9,85 7,70

400 (417) 8,40 10,20 8,40

300 (312,5) 8,75 10,40 8,75

CW 100/MW 100*50 600 (625) 9,75 9 11,50 9

400 (417) 10,30 9 11,85 9

300 (312,5) 10,65 9 12 9

CW 125*50 600 (625) 11,35 9 12 9

400 (417) 11,75 9 12 9

300 (312,5) 12 9 12 9

CW 150*50 600 (625) 12 9 12 9

400 (417) 12 9 12 9

300 (312,5) 12 9 12 9

CW 66*35 600 4,00 4,00 4,40 4,00

400 4,40 4,00 4,80 4,00

300 4,60 4,00 5,00 4,00

CW 95*35 600 6,10 4,00 6,60 4,00

400 6,70 4,00 7,30 4,00

300 7,00 4,00 7,50 4,00

Kui ülemine plaatide koht on kinnitatud klambrite abil: seinte kõrgus vastavalt süsteemile ühekordse metallkarkassi ja 
kahekihilise vooderdusega.

Maksimaalne vahemaa kinnituste vahel
horisontaalprofiilide (UW) kinnitamiseks aluspõranda ja lae külge pinnakoormuse ≤ 0,285 kN/m2 (28,5 kg/m2) korral

Seina kõrgus *), m Ankurnael 1x 
(raudbetooni jaoks), 
mm

Tüübelkruvi, mm Universaalsed kruvid FN

2х mm 1х mm

≤3 1000 1000 1000 500
>3 до ≤6,50 1000 500 500 250
>6,50 до ≤12 500 - Kontrollida aluse kandevõime - valige 

sobivad kinnitused (arvestusega 2 kN/m)

*) võtke arvesse seina maksimaalset kõrgust
Seinaprofiil CW kinnitada külgnevale seinale, mille taandumine on kuni 1000 mm (kuid vähemalt 3 kinnituspunktis).
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Kahekordne metallkarkass kahekihilise vooderdusega
Tulepüsivus. HeIipidavus. Tehnilised andmed

Vaheseina tüüp
Skemaatilised joonised
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Kahekordne metallkarkass kahekihilise vooderdusega

EI 60
EI 90

● 2х12,5 47
155
187

2х50
105
või

2х66
105

2х50
2х66

64

● 2х12,5 58 67

●
12,5+
12,5

67 74

EI 90
● 2х12,5 47

205
2х75
155

2х75
65

● 2х12,5 58 72

EI 90

● 2х12,5 47
245
255

2х95
195
või

2х100
205

2х95
2х100

68

● 2х12,5 58 72

EI 30: on võimalik teostada standardsete kipsplaatidega 2 x 12,5 mm
Kombineeritud vooderduse kasutamisel valmistatakse ülemine koht tugevdatud kipsplaadist (tüüp DIR)

Seinte lubatavad maksimaalsed kõrgused 
 tulepüsivusnõude puudumisel; tulekindel teostus kehtib EVS-EN 1991-1-1 kasutuskategooriatele A, B, C1-C4 ja D

*) maksimaalne läbipaine h/200
() kõrgus kehtib üksnes kasutuskategooriatele A ja B1

Maksimaalne vahemaa kinnituste vahel 
horisontaalprofiilide (UW) kinnitamiseks aluspõranda ja lae külge pinnakoormuse ≤ 0,285 kN/m2 (28,5 kg/m2) korral

*) võtke arvesse seina maksimaalset kõrgust
() vahekaugus kehtib ühise kandevõimega aluskonstruktsiooni jaoks
Seinaprofiil CW kinnitada külgnevale seinale, mille taandumine on kuni 1000 mm (kuid vähemalt 3 kinnituspunktis).

Vahemaa profiilide vahel

Tehnilised andmed, helipidavus ja tulepüsivus (võtta arvesse ka lehekülje 6 andmeid/juhiseid))

Profiil 
Pleki paksus 0,6, mm

Karkassipostide teljevahe, mm Vooderdus plaatidega 2 x 12,5 
mm. Postprofiilid on eemal või 
nihutatult, m

Vooderdus plaatidega 2 x 12,5 
mm, postprofiilid toetuvad külg-
külje vastu, m

CW 50 600/625 (2,95) 4

CW 75 600/625 4 5 *)

CW 100 600/625 4,5 6 *)

CW 66 600 3,00 3,00

CW 95 600 4,00 4,00

Seina kõrgus *), m Ankurnael 1x (raudbetooni 
jaoks), mm

Tüübelkruvi, mm Universaalsed kruvid FN

2х мм 1х мм

≤3 1000 1000 1000 500

>3 до ≤6,50 1000 500 (1000) 500 (1000) 250
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Vaheseinad metallkarkassiga VOLMA
Paigaldussein. Kahekordne metallkarkass ühe- või kahekihilise vooderdusega

Vaheseina tüüp
Skemaatilised joonised
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Paigaldussein. Kahekordne metallkarkass ühe- või kahekihilise vooderdusega

EI 30 ● 2х12,5 48 ≥155
2х50
≥105
või 

2х66
≥155

50 või 66

54

EI 60 ● 18 45 ≥141 52*

EI 60/ 
EI 90

● 2х12,5 48

≥155

54

● 2х12,5 59 62

Vahemaa profiilide vahel

või
Vahemaa profiilide vahel

* Ühekihiline vooderdus täieliku efektiivsusega plaatidega: niiskuskindel, stabiilne, tugev, võib 
vooderdada keraamiliste plaatidega.
Niisketes ruumides võib kasutada niiskuskindlaid kipsplaate

Helipidavus:
1) RW seina siselaiuse ≤ 170 mm korral

Seinte lubatavad maksimaalsed kõrgused  
tulepüsivusnõude puudumisel; tulekindel teostus kehtib EVS-EN 1991-1-1 kasutuskategooriatele A, B, 
C1-C4 ja D

Tehnilised andmed, helipidavus ja tulepüsivus (võtta arvesse ka lehekülje 6 andmeid/juhiseid)

*) maksimaalne läbipaine h/200

Maksimaalne vahemaa kinnituste vahel
horisontaalprofiilide (UW) kinnitamiseks aluspõranda ja lae külge pinnakoormuse ≤ 0,285 kN/m2 (28,5 kg/m2) korral

*) võtke arvesse seina maksimaalset kõrgust
() vahekaugus kehtib ühise kandevõimega aluskonstruktsiooni jaoks
Seinaprofiil CW kinnitada külgnevale seinale, mille taandumine on kuni 1000 mm (kuid vähemalt 3 kinnituspunktis).

Profiil 
Pleki paksus 0,6 mm

Karkassipostide teljevahe, mm Vooderdus plaatidega 2 x 12,5 mm
postprofiilid toetuvad külg-külje vastu

CW 50 600/625 4

CW 75 600/625 5 *)

CW 66 600 6

Seina kõrgus *), m Ankurnael 1x (raudbetooni 
jaoks), mm

Tüübelkruvi, mm Universaalsed kruvid FN

2х мм 1х мм

≤3 1000 1000 1000 500

>3 до ≤6 1000 1000 1000 500
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Kergvaheseinte ühendamine tulepüsivusklassi kuuluvate lagedega
Tulepüsivuseklassiga kipsplaatlagede külge võib vaheseinu ühendada siis, kui on tagatud, et tulekahju korral võivad 
vaheseina eelneval purunemisel tekkinud tükid alla kukkuda ilma lage täiendavalt koormamata.
Kui tulepüsivusklassiga vahesein ühendatakse kipsplaatlaega, siis peab kipsplaatlagi eraldi võetuna olema samasuguse 
tulepüsivusega. 
Nõutav on kipsplaatlae diagonaal suunaline jäigastamine. Üksikasjalikud teostused või täiendavad ühendusvõimalused on 
toodud leheküljel 28 või saab neid päringu esitamisel.

Kipsplaatlaed, mis kuuluvad iseseisvalt tulepüsivusklassi                           

Tulepüsiv ühendamine lagedega

Tuletekke oht altpoolt 
Iseseisvalt altpoolt tulepüsivusklassi omava kipsplaatlae 
korral tuleb sein ühendada laega nii, et kipsplaadist 
sein oleks keeratud lael oleva UW-profiili külge, kuid 
seinaplaadid ulatuvad laeplaatkatteni.

Tuletekke oht ülaltpoolt (lagedevahelises ruumis)
Iseseisvalt altpoolt või ülevaltpoolt tulepüsivusklassi 
omava kipsplaatlae korral tuleb sein ühendada laega liikuva 
ühendusega laega, minimaalselt 15 mm liikuva vahemaaga. 

Seinasüsteem Laesüsteem
Kipsplaatlaed mis kuuluvad iseseisvalt ühte tulepüsivusklassi
Tuletekke oht altpoolt Tuletekke oht ülaltpoolt 

(lagedevahelises ruumis)

Tulepüsivusnõude puudumisel

1 2
Seina tulepüsivusklass on väiksem kui 
lael
Seina tulepüsivusklass on võrdne 
laega

mitte kruvida 
UW-profiili külge liikuv 

ühendus 
laega

mitte kruvida 
UW-profiili külge
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Vaheseinad metallkarkassiga VOLMA
Elektripesade paigaldamine, tulepüsivus, helipidavus.

Elektripesade paigaldamine metallkarkassvaheseintesse tulepüsivusnõude korral

• Elektripistikud, pistikud lülititega, pistikupesad jne. võivad olla VOLMA vaheseintes mistahes kohas aga mitte üksteise vastas.
• Ühekordsete elektrikaablite paigaldamine on lubatud  Paigaldusega tekkinud avad täita kipsmõrdiga.
• Tulepüsivuse seisukohalt vajalikud isolatsioonikihid peavad alles jääma, kuid neid võib kokku suruda kuni paksuseni ≥ 30 mm.

Kuidas vältida heliisolatsiooni vähenemist:
Vältida jäika ühendust vastastike vaheseinte vooderdusega.
Metallkarkassiga vaheseinas helikindluse nõudega:
• Pistikute pesad paigaldada nõuetekohase nihkega    • Võimalikud avad sulgeda pärast pistikupesa paigaldamist

Vooderdus

tulepüsivusklassi 
omav elektripesa

mineraalvill või ilma 
isolatsioonita

A   tulekindel elektripesa

Vooderdus

elektripesa  
(kipsseina pesa)

Vooderduse paksune 
krohvimört

Vooderdus

kruvi kipsplaadi jaoks

elektripistik (õõnsa seina 
puhul)

plaatidest karp asub 
vooderduse paksus

krohvimördiga sulgemine 
pistiku sügavusel

tulepüsivusklassi omav elektripesa Elektripistikud suletakse krohvimördiga

B   kipsmõrdiga C   kipsplaatidest karbiga

Sulgege elektripistik kipsplaatidest raamimisega

D   kipsplaadiga

E   mineraalvillaga

Vooderdus

kipsplaadi kruvi või liimida 
krohvimördiga

elektripesa (kipsseina pesa)

lisakipsplaat vooderduse 
paksusega

Vooderdus

elektripesa (kipsseina pesa)

materjal on kokku surutud 
(≥30 mm)

mineraalvill S

elektripesa

plaatidest riba

Täiendava kipsplaadi paksuse tuleb 
valida vooderduse paksuse järgi 
(liimida või kinnitada isepuurivate 
kruvidega tagumise plaadiga).
Plaatideribadega suletakse täielikult 
järgmine tsoon: minimaalselt  
500 mm kõige kõrgema asuva 
pistiku kohal kuni põranda tasemeni 
all ning külgedel kuni järgmise 
profiilini igalt poolt.

Paigaldada mineraalvill seina sisemusse 
nihkumiskindlalt.
Mineraalvill peab täielikult katma järgmise 
tsooni: minimaalselt 500 mm kõige 
kõrgema asuva pistiku kohal kuni põranda 
tasemeni all ning külgedel kuni järgmise 
profiilini igalt poolt.

Mineraalvilla võib kokku suruda kuni 
paksuseni ≥ 30 mm.
Mineraalvill peab vastama EN 
13162 standardile; süttivus A1; 
sulamistemperatuur ≥ 1000 °C elektripesa

mineraalvill
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Ühekordne metallkarkass ühekihilise vooderdusega

Vahemaa profiilide vahel
Näited: vertikaalne vooderdus

Vooderduse paigaldus

Sõlmelahendused Mastaap 1:5

• tulekindel teostus

• tulekindel teostus

Ühendus tahkete seintega Ühendus kattumisega

• tulekindel teostus

Horisontaallõiked - näited Vertikaallõiked - näited

Plaadi asukoht Plaadi laius Kipsplaadid

vertikaalne 1200 mm Standardne, tulekindel, tugevdatud plaat (tüüp DIR)

tugevdatud plaat VOLMA 
(tüüp DIR, vertikaalne)

VOLMA-Unishov + 
eralduslint
hermeetik
tüübelkruvi
UW-profiil
CW-profiil

Varivuuk:

CW-profiil 

hermeetik

tüübelkruvi

Kipsplaat lehed VOLMA (vertikaalne)

        kipsikruvi TN

                  VOLMA-Unishov
tugevdatud plaat VOLMA 
(tüüp DIR, vertikaalne)

kipsikruvi XTN

horisontaalne ühenduskoht 
pabervuugikattelintiga pahteldada; 
soovitatav CW / UW-profiili vahel

vajaduse korral isolatsioonikiht

Tulekindel plaat VOLMA

CW-profiil

kipsikruvi XTN

UW-profiil

VOLMA-Unishov

tugevdatud plaat VOLMA 
(tüüp DIR, vertikaalne)

             kipsikruvi XTN

                       VOLMA-Unishov

vajaduse korral 
isolatsioonikiht

MW-profiil

UW-profiil

          UW-profiil

CW-profiil

MW-profiil

hermeetik

Plaatide liitekoht - CW-profiil

Plaatide liitekoht MW-profiilil

Plaatide põkkekoht

Ühendus aluspõrandaga

VOLMA-Unishov + eralduslint
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Vaheseinad metallkarkassiga VOLMA

Vahemaa profiilide vahel

Näited: vertikaalne vooderdus

Vooderduse paigaldus
Plaadi asukoht Plaadi laius Kipsplaadid

vertikaalne 1200 mm Standardne, tulekindel, tugevdatud plaat (tüüp DIR)

Ühekordne metallkarkass kahekihilise vooderdusega

Sõlmelahendused Mastaap 1:5
Ühendus tahkete seintega Ühendus kattumisega

Horisontaallõiked - näited Vertikaallõiked - näited

Plaatide liitekoht - CW-profiil

Plaatide liitekoht MW-profiilil

Plaatide põkkekoht

Ühendus aluspõrandaga

• tulekindel teostus

• tulekindel teostus

• tulekindel teostus

VOLMA-Unishov + eralduslint

         tugevdatud plaat VOLMA (tüüp DIR, vertikaalne)

MW-profiil 

hermeetik

tüübelkruvi

CW-profiil

               UW-profiil

                  VOLMA-Unishov 

          kipsikruvi TN

kipsplaadid VOLMA (vertikaalsed)

MW-profiil

                  UW-profiil

vajaduse korral 
isolatsioonikiht

               25 mm tulekindel kipsplaat (horisontaalne)

tugevdatud plaat VOLMA (tüüp DIR, vertikaalne) 12.5 mm

Tugevdatud plaat VOLMA 
(tüüp DIR, vertikaalne)

kipsikruvi XTN

Klambrid (leheküljel 4)

CW-profiil

VOLMA-Unishov + + eralduslint

hermeetik
tüübelkruvi
UW-profiil
CW-profiil

Tugevdatud plaat VOLMA (tüüp DIR, 
vertikaalne)
kipsikruvi XTN

horisontaalne ühenduskoht - 
pabervuugikattelindiga

vajaduse korral isolatsioonikiht

Tulekindel plaat VOLMA

CW-profiil

UW-profiil

kipsikruvi TN

VOLMA-Unishov 

Nt valupõrand

• tulekindel teostus
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Ühekordne metallkarkass kolmekihilise vooderdusega

Vahemaa profiilide vahel
Näited: vertikaalne vooderdus

Vooderduse paigaldus

Sõlmelahendused Mastaap 1:5
Ühendus tahkete seintega Ühendus kattumisega

Horisontaallõiked - näited Vertikaallõiked - näited

Plaadi asukoht Plaadi laius Kipsplaadid

vertikaalne 1200 mm Tulekindel, tugevdatud plaat (tüüp DIR)

VOLMA-Unishov + eralduslint
Kipsplaat lehed VOLMA 
(vertikaalne)

VOLMA-Unishov + eralduslint
hermeetik
tüübelkruvi
UW-profiil
CW-profiil

CW-profiil 
hermeetik
tüübelkruvi

Tugevdatud plaat VOLMA (tüüp DIR, vertikaalne)

          kipsikruvi XTN

                   VOLMA-Unishov 
tulekindel plaat VOLMA (vertikaalne)

horisontaalne ühenduskoht - 
pabervuugikattelindiga

kipsikruvi TN

vajaduse korral isolatsioonikiht

tugevdatud plaat VOLMA 
(tüüp DIR, vertikaalne)

CW-profiil

UW-profiil

kipsikruvi XTN

VOLMA-Unishov 

kipsplaadid VOLMA 
(vertikaalsed)

             kipsikruvi TN

vajaduse korral 
isolatsioonikiht

MW-profiil

UW-profiil

          UW-profiil
CW-profiil Klambrid (leheküljel 4)

       MW-profiil

hermeetik

Plaatide liitekoht - CW-profiil

Plaatide liitekoht MW-profiilil

Plaatide põkkekoht

Ühendus aluspõrandaga

tugevdatud plaat VOLMA 
(tüüp DIR, vertikaalne)

• tulekindel teostus

• tulekindel teostus
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Vaheseinad metallkarkassiga VOLMA

Vahemaa profiilide vahel
Näited: vertikaalne vooderdus

Vooderduse paigaldus
Plaadi asukoht Plaadi laius Kipsplaadid

vertikaalne 1200 mm Tulekindel, tugevdatud plaat (tüüp DIR)

Kahekordne metallkarkass kahekihilise vooderdusega

Sõlmelahendused Mastaap 1:5
Ühendus tahkete seintega Ühendus kattumisega

Horisontaallõiked - näited Vertikaallõiked - näited

Plaatide liitekoht - CW-profiil Plaatide põkkekoht

Ühendus aluspõrandaga

VOLMA-Unishov + eralduslint
hermeetik

     CW-profiil 

tüübelkruvi

              CW-profiil

UW-profiil

isolatsioonilindi lõik, a = 500 mm

          kipsikruvi TN

kipsplaadid VOLMA (vertikaalsed)

Eemalasuvad profiilid ei puutu kokku ja karkass ei tööta 
ühise aluskonstruktsioonina 
või
karkassipostid on isoleeritud kahepoolselt liimuvate 
isolatsiooniribast tükkidega ja karkass töötab ühise 
kandevõimega aluskonstruktsioonina.

kogu seina kõrguses 
iga 500 mm tagant

kipsplaadid VOLMA 
(vertikaalsed)

VOLMA-Unishov + eralduslint

hermeetik
tüübelkruvi
UW-profiil
CW-profiil

isolatsioonilindi lõik, a = 500 mm

kipsikruvi XTN

horisontaalne ühenduskoht - 
pabervuugikattelindiga

tugevdatud plaat VOLMA (tüüp DIR, 
vertikaalne)
vajaduse korral isolatsioonikiht

tulekindel plaat VOLMA 
(vertikaalne)

CW-profiil

isolatsioonilindi lõik, 
a = 500 mm

kipsikruvi TN

UW-profiil

VOLMA-Unishov 

• tulekindel teostus
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• tulekindel teostus • tulekindel teostus

Paigaldussein. Kahekordne metallkarkass ühe- või 
kahekihilise vooderdusega

Vahemaa profiilide vahel Horisontaallõiked - näited

Vooderduse paigaldus

Sõlmelahendused Mastaap 1:5
Plaatide põkkekoht Ühendus kattumisega

• tulekindel teostus

Horisontaallõiked - näited Vertikaallõiked - näited

Plaadi asukoht Plaadi laius Kipsplaadid

vertikaalne 1200 mm Niiskuskindel, tulekindel, tugevdatud plaat 12,5 mm

kipsplaadi riba, kõrgus 300 mm, umbes iga 600 mm tagant, 
paksus sõltub seina siseruumi laiusest -h-

                  CW-profiil 

 UW-profiil 

nt kipsikruvid 
XTN (2x3 tükki)

hüdroisolatsioon
           nt Volma-Multikley
                       keraamiline plaat

Ühendus tahkete seintega - leheküljel 22

        kipsikruvi XTN
tugevdatud plaat VOLMA (tüüp DIR, vertikaalne) 18 mm

kipsplaadid VOLMA 
(horisontaalselt) 2x12.5 mm

tugevdatud plaat VOLMA 
(tüüp DIR, horisontaalne)
kipsikruvid XTN

CW-profiil

kipsikruvid XTN (2x3 tükki)

kipsplaadi riba, kõrgus 300 mm, u iga 600 
mm tagant

tugevdatud plaat VOLMA 
(tüüp DIR, horisontaalne)

hüdroisolatsioon
tihenduslint
Nt valupõrand

Lahendused niiskete 
ruumide jaoks on olemas 
samuti leheküljel 26

Liide plaatide abil

kõrgus 300 mm
paksus oleneb seina siseruumi laiusest -h-

h ≤ 300 mm
plaadi laius ≥ 12,5 mm 
h > 300 mm kuni ≤ 500 mm:
plaadi laius ≥ 20 mm või 2 plaadikihti ≥ 12,5 mm)

kogu seina kõrguses
kinnituste samm on umbes 600 mm
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Plaatide põkkekoht

Ühendus aluspõrandaga

VOLMA-Unishov
hermeetik
tüübelkruvi
UW-profiil 
vajaduse korral isolatsioonikiht

CW-profiil 
tugevdatud plaat VOLMA (tüüp DIR, 
horisontaalne)

Näiteks 
sanitaarsõlmede 
kandvate tugipostide 
paigaldamisel  
on kinnituseks vajalikud 
UA profiilid.
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Vaheseinad metallkarkassiga VOLMA
Ühendus seintega. Seina paksuse muutus. Vabad seinaotsad. Nurgad

Sõlmelahendused Mastaap 1:5                                                                                        Horisontaallõiked - näited

Ühendus tahkete seintega
Kahekordne metallkarkass ühe- või kahekihilise vooderdusega

Üleminek õhemaks seinaks Vaba seinaots
Ühekordne metallkarkass kahekihilise vooderdusega

VOLMA-Unishov + eralduslint

          Niiskusekindel kipsplaat VOLMA

CW-profiil 

hermeetik

tüübelkruvi

        CW-profiil 

Kipsplaat VOLMA

kipsikruvi TN

Kipsplaat VOLMA

UW-profiil 

              CW-profiil 

                            otsaplaat

vajaduse korral nurgakaitseliist või 
nurgakaitselint

kipsikruvi TN või 
universaalkruvi FN

V-kujuliste freessoontega 
otsaplaat (liimitud)

• Tulepüsivusnõude puudumisel

Ühekordne metallkarkass kahekihilise vooderdusega

Täisnurk - MW-profiilidest

Seinte nurk - CW-profiil + painutatud metall-lint

• tulekindel teostus

painutatud metall-lint

VOLMA-Unishov + 
pabervuugikattelint

CW-profiil 

kipsikruvi XTN või 
universaalkruvi FN

tugevdatud plaat VOLMA 
(tüüp DIR)

CW-profiil 

vajaduse korral 
nurgakaitseliist või 
nurgakaitselint

painutatud metall-lint

VOLMA-Unishov + 
pabervuugikattelint

painutatud 
metall-lint

VOLMA-Unishov
 

nurgakaitse

UW-profiil 

CW-profiil 

kipsikruvi TN või 
universaalkruvi FN

kipsplaat VOLMA

CW-profiil 

vajaduse korral 
nurgakaitseliist või 
nurgakaitselint

VOLMA-Unishov 

VOLMA-Unishov 

Va
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va
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painutatud 
metall-lint

VOLMA-Unishov

                                 Nurgakaitse

               CW-profiil 

• a = vahemaa profiilide vahel
• Näpunäited paigaldamisel: painutatud nurgaprofiilid ühendada CW-profiilide ja UW-profiilide 
külge karkassitangide abil

Kahekordne metallkarkass kahekihilise vooderdusega

Täisnurk

Seinte nurk - painutatud metall-lindist
Ühekordne metallkarkass kahekihilise vooderdusega Ühekordne metallkarkass kahekihilise vooderdusega
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Sõlmelahendused Mastaap 1:5                                                                                                    Horisontaallõiked - näited
Ühendus šahtseinaga Ühendus kuivkrohviga

Ühendused seintega

• tulepüsivusnõude puudumisel • sooja-ja helipidavuse tagamiseks

Ühendus tahkete seintega - liikuv ühendus

Ühendus metallfassaadiga

Ühendus massiivelemendiga - liikuv ühendus

Ühendus massiivelemendiga - liikuv ühendus

                CW-profiil 

       kipsikruvi TN või universaalkruvi FN

CW-profiil 

laienev kahepoolne kleeplint 

vuuk plaatide vahel, tihendatud 12 mm 
kanditava isoleerpaelaga

                                 kuivkrohv

CW 75 profiil 

           kipsplaat VOLMA

                     CW 50 profiil

 hermeetik

     püsielastne tihendusmaterjal

                      CW 50 profiil 

                             Kipsplaat VOLMA

CW 50 profiil 

           hermeetik

                       plekikruvi LN 3.5 x 3 mm, a ≤ 500 mm

                           CW 75 profiil 

hermeetik

       kipsplaat VOLMA

          isolatsioonikiht

          UD-profiil  

    kipsikruvi TN

sobiv kinnitus, näiteks 
isepuuriv kruvi TV

kipsplaadi riba

VOLMA-Unishov 

MW 100 profiil 

kipsplaadi riba

šahtsein

tahke kipsplaat

• tulepüsivusnõude puudumisel • tulepüsivusnõude puudumisel
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Vaheseinad metallkarkassiga VOLMA

Sõlmelahendused Mastaap 1:5                                                                                     Horisontaallõiked – näited
Ühekordne metallkarkass kahekihilise vooderdusega
T-ühendus / ühendamine CW-profiili külge

Ühekordne metallkarkass kahekihilise vooderdusega
T-ühendus / ühendamine MW-profiili külge

T-ühendus

Kahekordne metallkarkass kahekihilise vooderdusega
T-ühendus / ühendamine CW-profiili külge

Ühekordne metallkarkass kahekihilise vooderdusega
T-ühendus sisenurgaprofiiliga

Ühekordne metallkarkass kahekihilise vooderdusega
T-kujune ühendus tüüblitega kipsplaadi jaoks

• tulekindel teostus

• tulepüsivusnõude puudumisel

• tulekindel teostus

UW-profiil

kipsplaat VOLMA

CW-profiil 

kipsikruvi TN või 
universaalkruvi FN

VOLMA-Unishov 

tugevdatud plaat VOLMA (tüüp 
DIR)

vajaduse korral isolatsioonikiht

nt MW-profiil 

kipsikruvi XTN või 
universaalkruvi FN

VOLMA-Unishov 

kipsplaat VOLMA

kinnituskruvi LG 35, 
vahemaa 250 mm

CW-profiil 

on võimalik ainult tugevdatud 
kipsplaadi kasutus

UW-profiil 

kipsplaat VOLMA

CW-profiil 

kipsplaadi tüübel, 
a ≤ 1000 mm

VOLMA-Unishov 

vajaduse korral isolatsioonikiht

CW-profiil 

kipsikruvi TN või 
universaalkruvi FN

VOLMA-Unishov 

hermeetik

hermeetik

MW-profiilKipsplaat VOLMA tugevdatud plaat VOLMA (tüüp DIR)

CW-profiilid (täiendavad)

Kruvi XTN

painutatav profiil 200 mm või 
sisemine nurgaprofiiltugevdatud plaat 

VOLMA (tüüp DIR)

UW-profiil 

VOLMA-Unishov 

CW-profiil 

Näpunäited paigaldamisel:
Metall-lindist painutatud nurgaprofiil ühendada UW-profiilide külge karkassitangidega

Ühekordne metallkarkass kahekihilise vooderdusega
T-ühendus / ühendamine tugevdatud kipsplaadiga

hermeetik

hermeetik
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Paisumisvuugid

Sõlmelahendused Mastaap 1:5                                                                                         Horisontaallõiked – näited
Ühekordne metallkarkass ühekihilise vooderdusega
Paisumisvuuk vuugi profiiliga

Ühekordne metallkarkass kahekihilise vooderdusega
Paisumisvuuk

Ühekordne metallkarkass ühekihilise vooderdusega
Paisumisvuuk

Ühekordne metallkarkass kahekihilise vooderdusega
Paisumisvuuk

Kahekordne metallkarkass kahekihilise vooderdusega
Paisumisvuuk

Ühekordne metallkarkass kahekihilise vooderdusega
Paisumisvuuk: MW profiil 

• tulepüsivusnõude puudumisel• tulepüsivusnõude puudumisel

kipsikruvi TN

kipsikruvi TN

kipsplaat VOLMA

vuugi profiil, nt Migua

CW-profiil CW-profiil 

vahemaa profiilide vahel

kipsplaat VOLMA

kipsplaat VOLMA

kipsplaat VOLMA

kipsplaatide ribad kogupaksusega 
50 mm; kleebitakse ja kinnitatakse 
kipsplaadi kruvidega

kruvi LN 3.5x9 mm ≤500 mm

CW 50 profiil 
CW 50 profiil 

CW 75 profiil 

UW 50 profiil CW 50 profiil 

UD-profiil 

vajaduse korral nurgakaitse

kipsplaadi riba

seliimuva isolatsiooniriba 
tükk

MW 75 profiil 

kruvi LN 3.5x9 mm 
≤500 mm

vajaduse korral nurgakaitse

vajaduse korral nurgakaitse

vajaduse korral 
isolatsioonikiht

vajaduse korral 
isolatsioonikiht

vajaduse korral 
isolatsioonikiht

kipsplaadi riba

kipsplaadi riba

suurused sõltuvalt vuuga nõuetest 
ja profiilist
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Vaheseinad metallkarkassiga VOLMA
Ühendused põrandatega

Ühekordne metallkarkass ühekihilise vooderdusega
Ühendus kokkupandava põrandaga

Ühekordne metallkarkass kahekihilise vooderdusega
Ühendus valupõrandaga

Ühekordne metallkarkass ühekihilise vooderdusega
Ühendus kandva puitaluspõrandaga

Ühekordne metallkarkass kahekihilise vooderdusega
Ühendamine põrandaga, piiratud ühendamine aluspõrandaga

• tulepüsivusnõude puudumisel
kokkupandava põranda katkematu kiht vähendab heliisolatsiooni

Põrandakihtide paksused valitakse lähtudes ruumi pinna-ja punktkoormustest ning põrandale esitatavast tulepüsivusnõudest.

Sõlmelahendused Mastaap 1:5                                                                                              Vertikaallõiked - näited

CW-profiil 

CW-profiil

CW profiil

UW-profiil

hermeetik

VOLMA-Unishov 

nt betoonplaat

tüübelkruvi 2)

valupõrand

põrandavill, 
minimaalne 
tuletundlikkus A2

2) Pool kinnituselementide vahekaugusest, võrreldes leheküljel 10 olevas 
tabelis toodud vahekaugustega

kipsplaat VOLMA

UW-profiil 

UW profiil

3) Pool kinnituselementide vahekaugusest, võrreldes leheküljel 8 olevas 
tabelis toodud vahekaugustega

Universaalkruvi FN 3)

CW-profiil

kipsplaat VOLMA

pahteldus

kipsplaadist ribad vooderduse 
paksuselt

nt 
alumiiniumist 
alusplaat

nt betoonlagi

hermeetik

kipsplaat VOLMA

kipsplaat VOLMA

hermeetik
kokkupandav põrand

kinnituskruvi LG 1)

1) Pool kinnituselementide vahekaugusest, võrreldes 
leheküljel 8 olevas tabelis toodud vahekaugustega 
universaalsete kruvide FN vahel

kipsplaadist riba vooderduse 
paksuselt

isolatsiooniriba mineraalvillast 
(sulamistemperatuur≥1000 C)

nt valupõrand
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Tarindisüsteem
Seinte lubatavad 
ehitus-kõrgused,

m

Ilma tulekaitseta Tulekaitsega

a, mm b, mm a, mm b, mm

Ühekordne metallkarkass 
ühekihilise vooderdusega

6,50 *)

≤20 ≥20 ≤20 ≥20
Kahekordne metallkarkass 
kahekihilise vooderdusega

Kahekordne metallkarkass 
ühekihilise vooderdusega

Ühekordne metallkarkass 
kahekihilise vooderdusega

≤25 ≥15 ≤20 ≥20
Ühekordne metallkarkass 
kolmekihilise vooderdusega

Kahekordne metallkarkass 
kahekihilise vooderdusega

*)arvestada vastava tüübi seina lubatud ehituskõrguse (lehekülgedel 8-14)

Ühendused lagedega

Sõlmelahendused Mastaap 1:5                                                                                                                                    Vertikaallõiked - näited

Ühekordne metallkarkass ühekihilise vooderdusega
Liikuv ühendus kipsplaatlaega

Ühekordne metallkarkass kahekihilise vooderdusega
Ühendus laega - liikuv ühendus

Ühekordne metallkarkass kahekihilise vooderdusega
Ühendus laega - liikuv ühendus 1)

Kahekordne metallkarkass kahekihilise vooderdusega
Ühendus laega - liikuv ühendus 1)

Kahekordne metallkarkass ühe- või kahekihilise vooderdusega
Ühendus laega - liikuv ühendus 1)

• Järgida tabelis toodud andmeid

• tulepüsivusnõude puudumisel vaheseina helipidavus RW > 45 dB: 
Liikuv ühendus kipsplaatlaega teha analoogselt joonisele või katta kipsplaatlagi 
mineraalvilla kihiga

• Järgida tabelis toodud andmeid 

• Järgida tabelis toodud andmeid 

kipsplaatlagi

VOLMA-Unishov + 
eralduslint

pahteldus

kinnitamine kruvidega toimub ainult 
profiilide vahel

püsielastne tihendusmaterjal

kipsplaadist riba

СW-profiil

kipsplaat VOLMA 

pahteldus

püsielastne tihendusmaterjal

kipsplaadist riba (kõrgus oleneb lae 
läbipaindest)

UW-profiil

sobiv kinnitus

kipsplaat VOLMA (mitte kruvida UW-profiili 
külge)

СW-profiil

vajaduse korra nurgakaitse

püsielastne 
tihendusmaterjal

kipsplaadist riba 
(kõrgus oleneb lae 
läbipaindest)

püsielastne 
tihendusmaterjal
 
kipsplaadist riba (kõrgus 
oleneb lae läbipaindest)

• tulepüsivusnõude puudumisel helipidavus väheneb u 3 dB võrra
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Vaheseinad metallkarkassiga VOLMA
Ühendused lagedega

Ühekordne metallkarkass kahekihilise vooderdusega
Ühendus kipsplaatlaega Ühendus terastala kipsplaatkattega

Sõlmelahendused Mastaap 1:5                                                                               Vertikaallõiked - näited

• tulepüsivusnõude puudumisel lubatud seina kõrgus: ≤ 4 m

• Perforeeritud metall-lindi kasutamise vajadust tuleb otsustada ehitamise ajal

• Horisontaalne kinnitus tuleb teostada koormuse jagamisega laeplaadilt külgseintele 
(on vajalik kandev ühendus laega)

Ühendus kipsplaatlaega
lubatud seina kõrgus: ≤ 4 m

kipsplaatlagi

Terastala tulekaitsekate

VOLMA-Unishov + eralduslint

hermeetik

UW-profiil

universaalkruvi FN

kipsplaat VOLMA
 

Metallkarkass, 
mehhaaniliselt 

ühendatud terasest tala 
külge.

mitte kruvida UW-profiili 
külge

Kipsplaatlagi, mis kuulub iseseisvalt 
tulepüsivusklassi, tuletekke ohule altpoolt

СD-profiil
kahekordne ühendaja 
kinnitada mõlemalt 
poolelt CD külge 
kruvidega

VOLMA-Unishov + eralduslint

hermeetik

UW-profiil

Universaalkruvi FN

kruviühendus UW-profiiliga 
puudub 
kipsplaat VOLMA
  

riputite 
diagonaalsuunaline 
jäigastamine perforeeritud 
metall-lindiga

VOLMA-Unishov + 
eralduslint

UW-profiil

kipsplaaditüübel a ≤ 
500 mm
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Ukseavad

Ukseavade konstruktsioonid                                                                                                                                       Skemaatilised joonised 

• Variant CW või CW + UW
Seina kõrgus ≤2,80 m
Ehitusava laius ≤0,90 m
Ukselehe kaal ≤25 kg

• Variant UA
Seina kõrgus seinasüsteemi järgi
Ehitusava laius alltoodud tabelist
Ukselehe kaal alltoodud tabelist

• Liikuv ühendussõlm laega
Võimalikud variandid UA või CW/UW

Ukselehtede maksimaalsed kaalud

Ukseava 
laius

Variant
Variant UA

CW+UW UA 75 UA 100 UA 125 UA 150

≤900 mm ≤25 kg
≤50 kg ≤75 kg ≤100 kg ≤125 kg ≤150 kg

≤1000 mm -

≤1200 mm - ≤40 kg ≤60 kg ≤80 kg ≤100 kg ≤120 kg

Lae läbipaindele kuni 20 mm

Soovitus:
• Topeltkarkassiga vaheseintes kasutada ukseavade jaoks UA-profiile
• Koos uksepostide kinnitusnurkadega kasutada u 40 mm võrra lühemaid UA-profiile 
(täiendavalt arvestada liikuva sõlme ühendus laega)

• Vaheseinte ehitamisel profiilidest 125 või 150 mm:

- konstruktiivsete iseärasuste tõttu võib ukseprofiili moodustada 
ainult UA profiilidega, seejuures üleval ja all monteeritakse 
põkkekohta UA 100 profiili jaoks
- Puitlengide kinnitamiseks paigaldada postprofiili sisse ruumi 
kõrgune puitpruss.

Ukseprofiili kinnitusnurgikud
CW- ja UA-profiilidele 50, 75 või 100

Kinnitusnurgik
UA-profiilidele
50 või 75 või 100/125/150
Kinnitusnurgad kinnitada 2 tüübliga, 
kinnituspoltide, mutrite ja seibidega, 
ühenduseks põrandaga tuleb 
kasutada vastavaid tüübleid

Ukseposti profiilidel ei tohi olla kipsplaatide liitekohti

Ukseava raam Vooderdus - 1 seinapool Vooderdus - 2 seinapool

CW-postprofiil ühendada UW-
ääreprofiiliga karkassitangide 
abil

Ukseava tugiprofiil

CW + UW profiil

CW-postprofiil ja 
UW-horisontaalprofiil ühendada 
karkassitangidega

«Ülemine» ukse samba 
paigaldusnurk kinnitatakse 
tüüblitega

«Ülemine» ukse samba 
paigaldusnurk kinnitatakse 
tüüblitega

UA profiil 2 mm või CW + UW 
profiil 

Profiil ukseava tõketammi jaoks

UA-profiil 2 mm ruumi kõrguse 
järgi (ilma ühenduskohtadeta)

«Alumine» ukse samba 
paigaldusnurk kinnitatakse 
tüüblitega
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Vaheseinad metallkarkassiga VOLMA
Ukseavad

Sõlmelahendused Mastaap 1:5                                                                                                 Horisontaallõiked – näited
Ühekordne metallkarkass kahekihilise vooderdusega
Ukseava CW-profiilidest

Ühekordne metallkarkass kolmekihilise vooderdusega
Ukseava UA-profiilidest

Kahekordne metallkarkass kahekihilise vooderdusega 
Ukseava UA-profiilidest

Kahekordne metallkarkass ühe- või kahekihilise vooderdusega
Ukseava UA-profiilidest

Maksimaalsed avad metallkarkassiga vaheseintes
• Vahemaa profiilide vahel ≤ 600 (625) mm
• Silmas pidada vastava seina korral lubatud ehituskõrgust

• Avade suuremad laiused või seinte suuremad kõrgused tellimisel
• Ukse paigaldamisel järgida vastavaid paigaldusjuhiseid

CW profiil 1.0 või CW + UW profiil 0.6 UA-profiil

kuni 2a-ni ei ole seina kõrgus piiratud
kuni 3a-ni seina kõrgus piiratud ≤ 6,50 m

kuni 2a-ni ei ole seina kõrgus piiratud
kuni 4a-ni seina kõrgus piiratud ≤ 6,50 m
kuni 5a-ni seina kõrgus piiratud ≤ 4,00 m

kipsikruvi TNava laius
kipsplaat VOLMA

UW-profiil

kipsikruvi TBava laius

kipsplaat VOLMA

katkematu 
isolatsiooniriba

UW-profiil

UW-profiil 

vahemaa profiilide 
vahel 

CW-profiil 1 mm

ava avadeta vahesein avadeta vahesein ava avadeta vahesein

UA-profiil

vahemaa profiilide 
vahel 

UA-profiil

avadeta vahesein

ukseposti kinnitusnurgik

UA-profiil 

ava laius kipsikruvi TB

kipsplaat VOLMA

katkematu 
isolatsiooniriba 
kogu ava 
kõrgusel

UW-profiil

ukseposti kinnitusnurgik

UA-profiil 

Vajadusel võib uksekabi kinnitamisel tugevdada 
konstruktsiooni metalllehega

ukseposti kinnitusnurgik
CW-profiil 

UA-profiil 

ukseposti kinnitusnurgik

UW-profiil

kipsplaat VOLMA

kipsikruvi TB
ava laius
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Painutatavad vaheseinad

VOLMA plaatude painutuse raadius

Kipsplaatide painutamisjuhis

Plaadi paksus d, mm Pikisuunaline painutusraadius

Kuivalt painutus, mm Märjalt painutus, mm

9,5 ≥2000 ≥500

12,5 ≥2750 ≥1000

Painutus üksnes pikisuunaliselt
Kuivalt painutus
1) Painutada kipsplaat aeglaselt karkassipostidele.
Soovitatav on eelnev painutamine šabloonil
2) Kinnitada painutatud osa kipsikruvidega
järjest iga karkassiposti külge.

Märjalt painutus
1) Paigaldage vajaliku pikkuseni lõigatud kipsplaat, niisutatud 
poolega ülespoole nii, et servad jääksid alumiste profiilide 
või muude sobivate materjalide alla (et liigne vesi saaks alla 
voolata).
2) Augustada kipsplaadi pind nõelrulliga risti-ja pikisuunaliselt.
3) Niisutada plaati pihusti või maalrirulli abil ja lasta veel 
mõne minuti jooksul imbuda. Korrata seda mitu korda, kuni 
plaat on muutunud kergelt painutatavaks (proovida plaadiotsa 
kergitada).
4) Asetada plaat ettevalmistatud šabloonile, painutada, 
kinnitada ots lati ja pitskruvidega ning jätta kuivama.

Paigaldusjuhis
1) Teha plekikääridega välimisele küljele ja põhjale sisselõiked.
2) Sobitada vööprofiil UW soovitud raadiusega ja kinnitada.
3) Profiilid CW kinnitada profiilide UW külge karkassitangidega augustades.
4) Kipsplaat paigaldada postprofiilidele ristsuunaliselt. 

Profiili samm painutatud vaheseinte ehitusel:

Seinaraadius, mm Postide samm, mm

>3500 600

3500-2000 400

2000-1600 400

1600-1000 400

1000-500 300

500-100 150

Tagakülg

Esikülg

Tagakülg

Sabloon

painutatav kipsplaat VOLMA

plaat, lõigatud suuruse järgi, 
d≥12,5 mm

nt painutatud plaadi 
fikseerimise roov

Va
ta

va
 p

ik
ku

se
ga

 p
la

at
, 

pa
in

e 
pi

ku
ti

Metallnurga või profiili paigalduseks 
plaadi toena

kipsplaadist riba 

UW-profiil 75х40х0,6

СW-profiil 75х40х0,6

sisselõigetega UW-profiil

kipsikruvi TN

kipsplaat VOLMA

tüübelkruvi
UW-profiil 75х40х0,6 VOLMA-Unishov + 

pabervuugikattelint

Esikülg

Painutatud vahesein
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Vaheseinad metallkarkassiga VOLMA
Ühekordne metallistkarkass ühekordse/kahekordse vooderdusega ilma 
ühenduseta laega

VaadeSeina laius = ava laius UA-profi ili kasutusel

UA profi il 

Profi ili laius 2 mm

Maksimaalselt lubatud vaheseina laius

Vooderdus ≥12,5 mm
m

Vooderdus≥2х12,5 mm
m

UA 50 3 4

UA 75 4,50 5,50

UA 100 5 6,50

• Seinte suuremad laiused järelepärimisel

• Lubatud seina kõrgus: ≤ 4 m 
(kõrgemad – järelpärimisel)

• UA-profi ile ei tohi jätkata otsakuti
• Sellise konstruktsiooniga sein ei saa tulekindluse- 
ja heliisolatsiooniklassi.

Metallkarkassiga vahesein ilma ühenduseta laega

Sõlmelahendused Mastaap 1:5                                                                                                    Skemaatiline joonis

Detail «A»

UW-profiil näiteks 
CW-profiil 

kipsplaat VOLMA

    UW-profiil

           UA-profiil

                 UW-profiil

Detail «B»

se
in

a 
kõ

rg
us

seina laius

kipsplaat VOLMA

se
in

a 
kõ

rg
us

 <
4 

м

kipsikruvi TB

UW-profiil

UA-profiil

UW-profiil

kruvi 1) LB 3,5x9,5 mm

UW-profiil seina ühenduskohas

kipsplaat VOLMA

tüübelkruvi

Ühendus põrandaga nagu 
tavalistel vaheseintel

1) Kinnituskohtade vahekaugused lehekülgedel 8-10 olevates tabelites universaalkruvide FN korral.

UW-profiil seina ühenduskohas

● kinnitamine UA-profiili külge 
2 x kinnituspolti M8
● kinnitamine massiivse seina külga: sobiv kinnitus, lubatud koormus 
UA-profiil 50: > 1 kN 
UA-profiil 75/100: > 2 kN 

UA-profiilide ühendusnurgik või uksepostide kinnitusnurgik

UW-profiil

UA-profiil

UW-profiil

Detail «A»

kruvi 1) LB 3,5x9,5 mm

näiteks CW-profiil (tugipost)

UW-profiil

UA-profiil

UW-profiil

Detail «B»
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Koormus kinnitustele. KonsooIkoormused

konksudega kuni 65 kg
konsoolkoormuste kuni 0,4 kN/m või 0,7 kN/m kinnitamiseks

Vooderduse 
paksus
mm

Tüübli maksimaalne koormustaluvus

Plastamasstüübel 8 mm 
või 10 mm

Metallist tüübel polt M5 
või M6

Standardsed 
plaadid
kg

Tugevdatud 
plaadid  
(tüüp DIR)
kg

Standardsed 
plaadid
kg

Tugevdatud 
plaadid  
(tüüp DIR)
kg

12,5 25 30 30 35

2х12,5 40 45 50 55

≥2х12,5 45 50 55 60

Maksimaalne pikkus kruvide: paksus плиточной mantli + paksus 
прикрепляемого teema

konksudega kuni 15 kg

Maksimaalne koormus konksule

kuni 5 kg kuni 10 kg kuni 15 kg

Koormus kinnitustele

Kinnitusvahendite tüüp ja kasutamine

• Konksud
Kerged esemed: nt pildid
Ainult tangentsiaalne koormus kuni 15 kg
• Kinnituskruvid LG.
Kergete esemete kinnitus: nt riiulite stabiilset asendit tagav kinnitus
Tõmbe- või tangentsiaalne koormus kuni - 24 kg
• Kipsplaadi tüüblid
Keskmised koormused kinnitustele: nt käsipuud
Konsoolkoormused: nt köögikapid 
Kombineeritud tõmbe- või tangentsiaalne koormus  - kuni 65 kg

Kui pealmine plaadikiht on kinnitatud klambritega, siis tohib 
koormust rakendada üksnes kruvikinnitustega plaadikihtidele

kinnituskruvidega kuni 24 kg

Vooderduse 
paksus
mm

Kinnituskruvid Kruvide maksimaalne koormustaluvus

Standardsed 
plaat, kg

Tulekindel 
plaat, kg

Tugevdatud 
plaat (tüüp DIR)
kg

12,5 LG 25 8 10 12

2х12,5 LG 35 16 20 24

Kruvide maksimaalne pikkus: 
vooderduse paksus + kinnitatava eseme paksus

traaversidega / lisatugedega kuni 1,5 кН/m

Konsoolkoormused üle 0,4 kN/m või 0,7 kN/m kuni 1,5 kN/m seina pikkuse jooksva 
meetri kohta (nt boiler, seinale kinnitatav WC-pott, pesulaud)
ühendatakse aluskonstruktsiooniga traaversite või lisatugede abil

Näited:
• universaaltraavers
• lisatoed
(UA-profi il) - vastab ruumi kõrgusele, nt 
rippboileri kinnitamisega

KonsooIkoormused                                      Võtta arvesse leheküljel 34 toodud andmeid

• Karkassvaheseinu võib koormata suvalistes kohtades konsoolsete koormustega (nt 
telerite, riputatavate seinakappidega) leheküljel 34 toodud. 
• Võtta arvesse raskuse toetuspunkti kõrgust (kapi kõrgusel > 300 mm) ja kaugust pinnast 
(< 300 mm kapis sügavusel < 600 mm).  
• Konsoolkoormuste kinnituseks tuleb kasutada vähemaalt 2 isepuurivat kruvi, mis on 
valmistatud plastikust või metallist.
• Minimaalne valitud tüüpi tüüblite vajalik kogus tuleb määrata kapi kaalu ja kandevõime 
alusel sõltuvalt vooderduse paksusest (vaadake arvestusi, toodud leheküljel 34).
• Vahemaa tüüblite vahel: > 75 mm (on soovitatav: > 200 mm)

Kinnitatav seinakapp

Konksud  <300 mm

Kapi sügavus: 600 mm
Kapi laius ≤1200 mm

Kapi kõrgus ≤300 mm
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Vaheseinad metallkarkassiga VOLMA
KonsooIkoormused

KonsooIkoormused                                                                                          Võtta arvesse leheküljel 33 toodud andmeid

kuni 0,4 kN (40 kg) seina pikkuse jooksva meetri kohta
Seinakapi maksimaalne lubatud raskus (kg) tabeli järgi

Kapi laius, mm Kapi sügavus, mm

100 200 300 400 500 600

400 31 28 25 22 19 16

600 46,5 42 37,5 33 28,5 24

800 62 56 50 44 38 32

1000 77,5 70 62,5 55 47,5 40

1200 93 84 75 66 57 48

Vahenäituse juhul võtta vastu väiksemad näidud või kasutada digrammi
või 

kuni 0,7 kN (70 kg) seina pikkuse jooksva meetri kohta
Seinakapi maksimaalne lubatud raskus (kg) tabeli järgi

Kapi laius, mm Kapi sügavus, mm

100 200 300 400 500 600

400 43 40 37 34 31 28

600 64,5 60 55,5 51 46,5 42

800 86 80 74 68 62 56

1000 107,5 100 92,5 85 77,5 70

1200 129 120 111 102 93 84

Vahenäituse juhul võtta vastu väiksemad näidud või kasutada digrammi

Arvutusnäited
Kapi lubatava raskuse ja ka vajalike tüüblite minimaalse arvu (alati > 2) kindlakstegemine

Tabeli järgi:
0,4 kN/m
Kapi sügavus 400 mm, Kapi laius 1000 mm   kapi maksimaalne mass 55 kg (ülaltoodud tabelist)
plaatkatte paksus 12,5 mm, plastist isepuuriv kruvi  maksimaalne koormus tüüblile 25 kg (tabelist lk 33)
Vajalik tüüblite kogus: 55 kg. 25 kg=2,2   vaja on vähemalt 3 tüüblit

Diagrammi järgi:
0,7 kN/m
X teljel leiame kapi sügavuse näidu 450 mm (1) ja otsime lõikepunkti kappi laiuse näiduga 800 mm (2); 
vasakul sellest punktist leiame näidu (3)  kapi maksimaalne mass 65 kg (vaadake ülaltoodud diagrammi)
plaatkatte paksus 2 x 1,25 mm   maksimaalne koormus tüüblile 55 kg (vaadake tabelit leheküljel 33)
Vajalik tüüblite kogus: 65 kg: 65 kg=1,18   vaja on vähemalt 2 tüüblit

Seinakapi maksimaalne 
lubatud raskus (kg) tabeli järgi

Seinakapi maksimaalne 
lubatud raskus (kg) 

Kapi laius

Kapi laius

Kapi sügavus

Kapi sügavus

mm

mm

kg

кг
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Esitatud näidetes vajalik materjalide kogus

Materjalivajadus seina pinna ruutmeetri kohta
arvestamata lõikekadusid

Kogused põhinevad seina pindalal:
H = 2,75m; L = 4,00m; A=11,00 m2
v.j. = vajaduse järgi

Andmed vastavad ilma kindlate helipidavus-või tulepüsivusomadustega seintele

Mõõteühik

Keskmine kogus

Ühekordne karkass, kahekordne vooderdus
Ühekordne karkass, 

kolmekordne 
vooderdus

Kahekordne 
karkass, kahekordne 

vooderdus

2x12,5 tulekindel 
plaat VOLMA

2 x 12,5
kipsplaat VOLMA

3 x 12,5
kipsplaat VOLMA

2 x 12,5
tugevdatud plaat 

VOLMA (tüüp DIR)

Metallkarkass
UW-profiil 50 x 40 x 0,6; pikkus 4 m
või UW-profiil 75 x 40 x 0,6; pikkus 4 m
või UW-profiil 100 x 40 x 0,6; pikkus 4 m
või UW-profiil 66 x 30 x 0,5; pikkus 3 m
või UW-profiil 95 x 30 x 0,5; pikkus 3 m

m 0,7 0,7 0,7

1,4
1,4
1,4
-
-

CW-profiil  50 x 50 x 0,6
või CW-profiil  75 x 50 x 0,6
või CW-profiil  100 x 50 x 0,6
või CW-profiil  66 x 35 x 0,6
või CW-profiil  95 x 35 x 0,6
või МW-profiil  75 x 50 x 0,6
või МW-profiil  100 x 50 x 0,6

m 2,0 2,0 2,0

4,0

-
-
-
-

PE-isolatsioonilindi tükid m - - - 0,5

Isepuurivad kruvid (plaadiribade kinnitamiseks) tk - - - 7

hermeetik või tk 0,3 0,3 0,3 0,6

PE-amortisatsioonilint (50/3 mm; 70/3 mm; 95/3 mm) m 1,2 1,2 1,2 2,4

tüübelkruvi 6/35 või tüübelkruvi 6/50 
(kinnitamiseks krohvitud aluspindadele)

tk 1,6 1,6 1,6 3,2

Isolatsioonimaterjal kihi paksus ... mm, (tulepüsivus- ja 
helipidavusnõuded on lehekülgedel 7-14)

m² v.j v.j v.j v.j

kipsplaat VOLMA
(tulepüsivus- ja helipidavusnõuded on lehekülgedel 7-14)
Standardne kipsplaat VOLMA 12,5 mm

m² - 4 6 -

Tulekindel plaat VOLMA 12,5 mm - - - -

Tugevdatud plaat VOLMA (tüüp DIR)12,5 mm 4 - - 4

Kruvidega kinnitamine
(Plaatide kinnitamine - kinnitusvahendid on leheküljel 4)
1 kiht

14 14 14 14

2 kiht 30 30 18 30

3 kiht - - 30 -

Pahteldamine (tõõ teostamise kvaliteediklass 2)
(täpsemalt pahteldustehnika kohta on leheküljel 37) 
VOLMA-Unishov käsitsi pahteldamisel

kg 0,8 1,1 1 0,8

Pabervuugikattelint (otsaservadele) m v.j v.j v.j v.j

Pabervuugikattelint või kleeplint, laius 65 mm m 1,8 1,8 1,8 1,8

Nurgik 23/13; pikkus 2,75 m 
Nurgik-liist 31/31; pikkus 3 m 
Nurgik, laius 52 mm

m v.j v.j v.j v.j

Universaalkruvid ( FN 4,3 x40 mm; FN 4,3 x65 mm) tk v.j v.j v.j v.j

Kiil-ankur tk v.j v.j v.j v.j

Painutatav profiil-lint (laius 100 mm / 200 mm) m v.j v.j v.j v.j
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Vaheseinad metallkarkassiga VOLMA
Konstruktsioon. Paigaldus

Konstruktsioon

Vaheseinad koosnevad karkassist, mis võib olla 
ühekordne või kahekordne ning selle mõlemal 
poolel on olemas ühe- või kahekordne vooderdus 
kipsplaatidest. Karkass kinnitatakse kogu 
perimeetri ulatuses piirnevate ehitustarindite külge. 
Seina sisemusse võib profiilide vahele paigaldada 
helipidavus-, soojapidavus- ja tulepüsivusnõuete 
korral isolatsioonimaterjale ning samuti vajalikud 
kaablid ja torud.

Vaheseinad metallkarkassiga VOLMA
Ühekordne metallkarkass ühekihilise vooderdusega

■ Ühekordne karkass CW- või MW-profiilidest.
■ Vooderdus kipsplaatidega 1 kihiga
Vaheseinad metallkarkassiga VOLMA
Ühekordne metallkarkass kahekihilise 
vooderdusega

■ Ühekordne karkass CW- või MW-profiilidest.
■ Vooderdus kipsplaatidega 2 kihiga
Vaheseinad metallkarkassiga VOLMA
Ühekordne metallkarkass kolmekihilise 
vooderdusega
■ Ühekordne karkass CW- või MW-profiilidest.
■ Vooderdus kipsplaatidega 3 kihiga
Vaheseinad metallkarkassiga VOLMA
Kahekordne metallkarkass kahekihilise 
vooderdusega
■ Kahekordne karkass CW-profiilidest, profiilid 
asuvad paralleelselt
■ Vooderdus kipsplaatidega 2 kihiga
Vaheseinad metallkarkassiga VOLMA
Paigaldussein. Kahekordne metallkarkass ühe- või 
kahekihilise vooderdusega
■ Kahekordne karkass CW-profiilidest, profiilid 
paiknevad paralleelselt kindlal vahekaugusel ja on 
ühendatud kipsplaadiribadest ühendus-lappidega.

■ Vooderdus kipsplaatidega 1 või 2 kihiga
Paisumisvuuk
Hoone kandekonstruktsioonide paisumisvuuk peab 
läbima karkassvaheseina konstruktsiooni. Pikkade 
seinte korral on nõutav, et paisumisvuukide vahe ei 
ületaks 15 m.

Märkused:

Helipidavus:
■ Elastsete ühendussõlmede korral võib olla 
vajalik kasutada püsielastset tihendusmaterjali (vt 
sõlmlahenduste jooniseid).

Tulekindlus
■ Tulepüsivusklassiga seinte ühendamisel peavad 
jäigastavate ja tugikonstruktsioonide elemendid 
olema vähemalt sama tulepüsivusklassiga.

Paigaldus

Metallkarkass
■ Hoone kandvate ehitustarindite külge 
ühendatavate profiilide tagaküljed katta 
hermeetikuga (2 riba) või amortisatsioonilindiga.
Helipidavusnõude korral tihendada ka profiilid 
hoolikalt hermeetikuga. Poorsed materjalid ei ole 
reeglina selleks sobivad.
■ Lae oodatava läbipainde > 10 mm korral ehitada 
laega liikuv ühendussõlm.
■ Kinnitada põranda ja lae külge horisontaal-
profiilid UW. Ühenduskohtadesse külgnevate 
seintega kinnitada vertikaalprofiilid CW. 
Kinnituspunktide vahekaugus laes ja põrandal 
valitakse seina kõrguse ja kinnitusvahendi alusel 
süsteemile vastavast tabelist (lk 8), kuid kõrgusega 
kuni 3 m seintel on see kuni 1000 mm ja kinnitada 
tuleb vähemalt 3 kohast. Kasutada sobivat kinnitust. 

Külgnevate massiivsete struktuuride puhul: 
müüritise või betooni kasutamisel kasutatakse 
tüüblikuid või ankrupolte.

Külgnevate kergkonstruktsioonide korral 
kasutada antud ehitusmaterjali jaoks sobivaid 
kinnitusvahendeid, nt puitaluspindade, 
metallkarkasside jms korral universaalkruve.

■ Paigutada MW-/CW-profiilid   UW-profiilide 
vahele ja rihtida vertikaalseks.
Paigaldussein. Kahekordne metallkarkass ühe- või 
kahekihilise vooderdusega
Kahekordse karkassi postid siduda kogu kõrguses 
omavahel 300 mm laiuste kipsplaadiribadega iga 
600 mm tagant, et saada «raamkonstruktsioon». 
Ukseavade postidena kasutada eelistatavalt UA-
profiile. 

Vooderdus kipsplaatidega
■ Vooderdust kinnitada leheküljel 4 oleva tabeli 
andmete kohaselt.
■ Süsteemist ja plaadi tüübist olenevalt on 
vooderdus kas vertikaalne või horisontaalne. 
Vertikaalse vooderduse korral kasutatakse 
eelistatavalt ruumi kõrgusele vastavaid plaate.

■ Külgnevate kipsplaatide, vahepealsetes 
plaadikihtides olevate plaatide ja vastastikku 
paiknevates plaadikihtides olevate plaatide 
liitekohad peavad paiknema leheküljel 3 toodud 
paigaldusskeemi kohaselt.

■ Kipsplaatide liitekohad ei tohi paikneda ukse-
postide profiilidel (pragunemisoht).
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PahteIdamine. Katte- ja viimistIusmaterjaIid

PahteIdamine.

Pinna kvaliteet
■ Kipsplaatpindade pahteldamine teostada 
vastavalt soovitud kvaliteediklassile Q1 kuni 
Q4. Kvaliteediklassid on esitatud Saksamaa 
Kipsitööstuse Liidu tehnilises juhises nr 2 
«Kipsplaatide pahteldamine. Pinnaste viimistluse 
kvaliteediklassid».
Pahteldamisel kasutatavad materjalid
Sobivad materjalid valida vastavalt plaadi tüübile ja 
pinna kvaliteedile esitatavate nõuete kohaselt.
■ Volma-Unishov: õhendatud poolümarate 
pikiservadega (HRAK) kipsplaatide vuukide käsitsi 
pahtelduseks ilma vuugikattelindita.

Vuugid kipsplaatide vahel
■ Mitmekihilise vooderduse alumiste plaadikihtide 
vuugid täita pahtliga (ilma lindita). Välimise kihi 
vuugid pahteldada. Mitmekihilise vooderduse 
alumiste plaadikihtide vuukide täitmine on vajalik 
nii tulepüsivuse ja helipidavuse kui ka staatiliste 
omaduste saavutamiseks!

Katte- ja viimistIusmaterjaIid

Eeltõõd
Enne järgmise kihi paigaldamist või viimistlustõõd 
(tapeetimist) peab pahteldatud pind olema 
tolmuvaba, selleks tuleb kipsplaatide pinda alati 
eelnevalt kruntida.

Krunt peab sobima järgnevalt kasutatava kattekihi, 
viimistlusmaterjaliga. Tapeetimise korral on 
soovitatav kasutada tapeedikrunti, mis kergendab 
hilisema remondi korral vana tapeedi eemaldamist. 
Pritsmeveega kokku puutuvad pinnad, mis kaetakse 
keraamiliste plaatidega, tuleb eelnevalt katta 
hüdroisolatsioonimastiksiga.

■ Soovitus: esi- ja lõigatud servade õmblused, 
mis on nähtavad ning segavoogud (HRAK/
poolümmargune + lõikeserv) tulevad pahtli 
Volma-Unishov kasutuse samuti kinnitada 
pabervuugikattelindiga. Juhul kui erikõvadest 
kipsplaatidest vooderdusega seina korral 
kasutatakse plaatide horisontaalset paigaldust, 
siis tuleb ka pealmise plaadikihi kartongiga kaetud 
pikiservade vahelised vuugid (horisontaalvuugid) 
tugevdada pabervuugikattelindiga.
■ Nähtavale jäävad kruvipeade kohad tuleb 
pahteldada.
■ Nähtavale jäävat pinda tuleb pärast pahtli 
kuivamist vajaduse korral kergelt lihvida.
Ühenduskohtade vuugid
■ Ühenduskohad külgnevate kipsplaatidega (lagi/
sein) peavad olema teostatud vastavalt konkreetsete 
tingimuste ja nõuetega kaitseks pragude tekkimise 
eest: kleepida pabervuugikattelindiga ja pahteldada 
või sulgeda akrüüliga.
■ Ühenduskohad massiivsete tugistruktuuriga 
teha elastseteks või nähtava vuugiga.

Sobivad katte- ja viimistlusmaterjalid

VOLMA kipsplaatidel võib kasutada järgmisi katte-ja 
viimistlusmaterjale:

■ Tapeedid
- Paber-, tekstiil- ja polümeertapeedid. Saksamaa 
tehnilise juhise nr 16 .Tehnilised juhised tapeetimis- 
ja liimimistöödeks» kohaselt võib kasutada üksnes 
metüültselluloosil põhinevaid liime.

■ Keraamilised vooderdusmaterjalid
Kipsplaadiga vooderdusega paksusega alates 12,5 
mm tuleb vähendada profiili samm kuni 400 mm.
■ Krohvimine:
- Dekoratiivse krohviga või õhekrohviga 
krohvimist võib teha üksnes pahteldatud ja 
pabervuugikattelindiga tugevdatud plaadivuukidega 
pindadel.

■  Värvkatted
- Dispersioonvärvid, dekoratiivvärvid, dispersioon-
silikaatvärvid koos sobiva krundiga.

■ Järgida lisaks Saksamaa Kipsitööstuse Liidu 
tehnilise juhise nr 3 «Vuugid ja konstruktsioonid».

■ Tulepüsivusnõudega seina korral täita põrandaga 
ühendusvuuk pahtliga, ainult helipidavus-nõude 
korral võib kasutada hermeetikut.

Tööde teostamise tingimused
■ Pahteldamise ajal peavad olema tagatud 
võimalikult konstantsed temperatuuri- ja 
niiskustingimused.
■ Pahteldamist tohib alustada alles siis, kui 
on välistatud kipsplaatide mõõtmete suuremad 
muutused (õhuniiskuse ja temperatuuri, 
põrandavalu- või krohvimistööde tõttu).

Ei sobi kasutamiseks:

■ leeliselised materjalid, nagu lubi-, vesiklaas- ja 
silikaatvärvid

Märkused
Pärast tapeetimist paber- või klaaskiudtapeediga 
või polümeer- ja tsellulooskrohvi peale kandmist 
tuleb ruumi kuivamiseke tagada piisav õhuvahetus.

Pikemat aega päikesevalguse käes katmata olnud 
kipsplaatide korral võivad koltumisained pärast 
värvimist värvkattest läbi tungida. Seepärast on 
soovitatav teha proovivärvimine mitme laiusega 
plaatidel, seejuures ka üle pahteldatud piirkondadel. 
Soovimata ainete sattumist saab kindlalt takistada 
spetsiaalsete kruntimiste kasutamisega.

Tavalised värvkatted või kattekihid ja kuni 
0,5 mm paksused aurutõkked ning muud 
kattematerjalid (välja arvatud terasplekk) 
ei mõju metallkarkassvaheseinte VOLMA 
klassifitseerimisele tulepüsivusklassideks.

Märgitud konstruktiivsed ja struktuurilised omadused ning VOLMA firma konstruktsioonide füüsilised ja ehituse omadused tagatakse ainult VOLMA poolt toodetud ja 
VOLMA poolt soovitatud süsteemikomponentide kasutamisel. Tulev arvestada märgitud andmete tegelikkust ja asjakohasust. 




