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Penter klinkersillutuskivide
kollektsioon ja
kasutamine

Maastikulahendused

Paigaldusjuhised
Aluspind
Sillutiskatte kvaliteet ja eelkõige tellissillutise vastupidavus ei sõltu mitte
ainult kasutatava tellise omadustest,
vaid suuresti ka sillutise all olevatest
mulde kihtidest. Kihtide struktuur ja
paksuse määramine sõltub oodatavast
koormusest, eriti liikluskoormusest ja
eeldatavast kliimast. Hästi ettevalmistatud
aluspinnale on sillutustellist võimalik
paigaldada väheste tööoperatsioonidega.
Kujundusvõimalustele ei seata seejuures
praktiliselt mingeid piire. Olemas on laias
valikus paigaldusmustreid, mida vastavalt
soovile saab varieerida piki-, põiki- või
diagonaalsuunas ning kombineerida ka
teiste materjalidega.
Paigaldusviisid
Kergliiklusteede ja kergemate sõidukite
(sõiduautode, väikebusside jne) teede ja
parkimisalade, platside ja väljakute, kõnnija aiateede, terasside jne rajamiseks
võib kasutada sillutuskive paksusega
52 või 71 mm. Teedel, mis on ette
nähtud ka raskemate sõidukite pidevaks
liikumiseks, peaks kasutama vähemalt
71 mm paksusega sillutuskive. Seejuures
ei oma tehnilises mõttes tähtsust, kas
sillutistellised paigaldatakse tavapärasel
viisil lapiti või hoopis serviti.
Igal juhul peavad vuugid olema 3-5 mm
laiad, et pinnavibraatoriga tihendamisel
vältida kiviservade erinevale kõrgusele
jäämist.

Meelespea!
Ehitage vastupidav, külmumiskindel ja
vett läbilaskev aluskonstruktsioon.
Paigaldage liivast, kivisõelmetest,
kruusast või killustikust sängituskiht
(tera suurusega 0-5 mm).
Kihi paksus peab tihendatud olekus
moodustama 3-5 cm.
Kui kasutate sängituskihis
korduvkasutatavaid materjale,
kontrollige neid võimalike
väljauhtumisohtlike ainete suhtes.
Kasutage ladumiseks erinevatelt
alustelt võetud sillutustelliseid.
Ärge ületage kallet u 5%.
Jätke 3-5 mm laiused vuugid, mis
tagavad sillutise veeläbilaskvuse.
Liitkonstruktsiooni elementide
koostöötamine saavutatakse vuukide
täitmisel kivisõelmete ja liiva seguga.
Harjake vuuke kohe pärast tellise
paigaldamist, hiljem uhtuge veega.
Tihendage sillutispinda kummikaitsega
pinnavibraatoriga.
Harjake ja uhtuge uuesti vuugimaterjali.
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1

Kandekiht tuleb rajada vastupidav, külmumiskindel ja vett läbilaskev.
Selleks paigaldage umbes 25 cm paksune kiht killustiku (8-16 mm) või kruusa (0-35 mm).
Mitme killustikukihi korral peab vähemalt üks umbes 15 cm paksune kiht olema vee
kapillaartõusu vältiv (ilma peenosisteta).

2

Tasandage paigaldatud killustik või kruus.

3

Paigaldatud ja tasandatud killustikukihid tuleb tihendada plaatvibraatoriga.

4

3-5 cm paksune sängituskiht tehakse 0-5 mm sillutusliivast, 0-8 mm kivisõelmetest või
3-7 mm killustikust. Kiirema vee äravoolu tagab peenosisteta killustik.

5

Paigaldatud sillutusliiva, kivisõelmete või killustiku tasandamine.

6

Juhtlattide rihtimine vesiloodi ja rihtlati abil.

7

Sängituskiht tasandatakse juhtlattide abil, kusjuures tuleb arvestada katte vajalikku kallet
vähemalt 2,5%. Väljauhtumiskindel liiv, kivisõelmed või killustik tuleb rihtlatiga ühtlaseks
siluda, seejärel eemaldada juhtlatid ja tekkinud vaod täita peenliiva, kivisõelmete või
killustikuga.

8

Sängituskihti võib siluda ka toetades rihtlatti juba paigaldatud sillustutellistele.
Vastaval korral tuleb silumislaua otstesse teha sobilikus suuruses sisselõiked.

9

Soovitatav on siluda ja sillutustellist paigaldada umbes 2 m lõikudena. Paigaldamist
alustatakse sirgest küljest silutud liivaalusele, viimasele astumata, 3-5 mm vuugiga.
Iga nelja rea järel täidetakse vuugid liivaga.

10

Sillutustellise paigaldamist alustatakse sirgest küljest, millele tuleb täisnurga all sirge
põikvuugi saamiseks tõmmata nöörid.

11

Vuukimata tellisepind.

12

Sobituskivide lõikamiseks kasutatakse vesijahutusega kivisaagi või nurklihvijat.

13

Laotud silluse vuukide täitmine sobiva vuugimaterjaliga tagab teekatte elementide
koostöötamise. Selleks sobivad kivisõelmete- ja liivasegud fraktsiooniga 0-5 mm.
Kvartsliiv ei sobi vuukide täitmiseks!

14

Sillutiskate tihendatakse kummikaitsega pinnavibraatoriga, alustades servadest ja
lõpetades sillutise keskel.

15

Pärast tihendamist tuleb vuukidesse täiendavalt pühkida vuugimaterjali.

16

Lõpuks uhutakse vuugiliiv sisse. Seejärel pühitakse sillutise pinda veelkord.

Kodumaised, Aseris toodetud klinkersillutuskivid, murukivid ja äärekivid
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Punane kare

Terrakota kare

Terra kare

200x100x52 | 200x100x45 | 200x100x71*

200x100x52 | 200x100x45* | 200x100x71

200x100x52 | 200x100x45

Punane kare

Terrakota kare

200x100x52 | 200x100x45 | 200x100x71*

Terra kare

250x60x52

250x60x52

250x60x52

240x170x70

240x170x70

290x60x200

290x60x200

250x60x52

290x60x200

Saksa klinkersillutuskivid

Rügen
200x100x52

200x100x52

200x100x52

200x100x52

Baltrum

Husum Gelbbunt
200x100x52

Florenz Bunt
200x100x45 | 200x100x52 | 240x118x52

200x100x52 | 240x118x52

200x100x52 | 240x118x52

200x100x52

200x100x52

200x100x52

Westfalen

Retro Rotblaubunt

Balkum

210x50x70

Retro Rot

200x100x52 | 240x118x52

200x100x52

200x100x52 | 200x100x45 | 240x118x71

Maastikulahendused

210x50x70

210x50x70

Rotblaubunt

Auxo getrommelt

200x100x45 | 200x100x52 | 240x118x52 | 300x100x52

200x100x60 | 200x50x65

Borkum
210x50x70

220x108x52

Braunbunt

Hollandi klinkersillutuskivid

200x100x52

200x50x85 | 200x65x85

200x50x85 | 200x65x85

200x100x52 | 240x118x52

Auraton

200x50x85 | 200x65x85

Bruno
200x50x85 | 200x65x85 | 240x65x80

200x50x85

200x50x85 | 200x65x85 | 240x65x80

Ruston
200x65x85 | 200x65x85 | 240x65x80

Basalt
200x50x85 | 200x65x85

200x50x85 | 200x65x85

200x50x85 | 200x65x85 | 240x65x80

200x50x85 | 200x65x85 | 240x65x80

200x65x85

Omber
200x50x85 | 200x65x85

200x50x85 | 200x65x85

200x50x65 | 200x65x65

200x50x65

200x50x65

200x50x85 | 200x65x85

* Tellimustooted
Märkus: See kataloog ei oma lepingulist jõudu. Kataloogis näidatud värvused on illustratiivse iseloomuga
ning piiratud trükkimisprotsessi võimalustega. Kuna klinkersillutuskivi on looduslik materjal, siis on lubatud
kerged värvuste kõikumised ühe partii ulatuses ja partiide vahel. Seetõttu soovitame kasutada klinkersillutuskive üheaegselt mitmelt aluselt, neid omavahel segades. Wienerberger jätab endale õiguse muuta
klinkersillutuskivi sortimenti ja tehnilisi omadusi. Kataloogis on näidatud toodete ligikaudsed mõõdud.

Parima ülevaate meie tootevalikust saate külastades meie Tallinna näidistesaali
aadressil Peterburi tee 46.
Lisainfot klinkersillutuskividest ja nende eelistest leiate meie kodulehelt
www.wienerberger.ee

Klinkersillutuskivi on
läbinisti looduslik
ehitusmaterjal ja
sobib sillutiseks nii
linnamaastikku kui
aiakompleksi.
Klinkersillutuskivide eelised:
soola- ja happekindlad
looduslikud värvid
absoluutne värvi- ja
külmakindlus
kulumis- ja UV-kindlus
libisemiskindlus ja turvalisus
pikk kasutusiga ja aegumatus
erakordne vastupidavus
tagab vihmavee imbumise
pinnasesse
loodussõbralikkus

Penter klinkersillutuskivide tootevalikusse kuuluvad erinevate värvitoonide, pinnaviimistluste
ja formaatidega klinkersillutuskivid võimaldavad kujutusvõimel lennata ja loovad võimaluse
piiramatuteks kujundusvõimalusteks.

Näidistesaal ja lisainfo:

Wienerberger AS

Peterburi tee 46
Tallinn 11415, Eesti

Kordoni 1
Aseri 43401, Eesti

Tel +372 618 1900

Tel +372 334 2130

tallinn@wienerberger.com
www.wienerberger.ee

aseri@wienerberger.com
www.wienerberger.ee
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