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välja antud september 2009 ehitusplaadid
kehtib kuni september 2011 niiskuskindlad ehitusplaadid  
  dušinurgad
  ujulate sisustus  

ET-3 0205-1018

WEDI EHITUSPLAAT

WE�I ehitusplaat ja -elemendid ei ole liht-
salt üks paljudest ehitusmaterjalidest – see 
on midagi palju enamat. Ühes tootes on 
kombineeritud kümned omadused ning 
kasutusvõimalused, nagu näiteks: auru- ja 
veetõke, soojaisolatsioon ning kõrgetase-
meline funktsionaalsus.
WE�I - see on disain ja mitmekesisus.

MATErjAL

WEDI ehitusplaadi sisuks on �TYRO-
FO�M® kõva polüstereenvaht. �õva “vaht-
südamik” on mõlemalt poolt tugevdatud 
klaasvõrkriide ja polümeertsementkrohviga. 
�elliselt töödeldud ehitusplaadi pind annab 
ideaalse, eeltöötlust mitte vajava aluspinna 
viimistlustöödeks, näiteks pinna plaatimis-
töödeks.
WEDI ehitusplaat sobib kinnitamiseks iga-
sugustele ehitustes kasutatavatele aluspin-
dadele. 
WEDI ehitusplaat on veekindel, niiskust/au-
ru mitteläbilaskev, vett mitteimav ja väga 
hea termoisolaator. 
WEDI ehitusplaat on universaalne, mitmeti 
kasutatav, kaalult kerge ja vastupidav töö-
maal kasutamisel /töötlemisel.
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WEDI tehnilised andmed

�urvetugevus �I� E� 826 – 0,25 �/mm²                                        

�iiskusimavuse kindlus �I� E� 12087 –  100 (µ)

�oojusjuhtivus �I� E� 12667 – 0,035 W/m�

Tulekindluse klass �I� 4102 – B1

Tihedus �I� E� 1602 – 30 kg/m3

�apillaarsus 0

Temperatuuritaluvus -50/+75 °C

WEDI kasutuskohad

WE�I materjali kasutatakse nii sise- kui ka 
välistingimustes, nii vee peal kui ka vee 
all. �ee on suurepärane materjal ruumide 
niiskuskindlaks muutmisel, basseinide ja 
mullivannide valmistamisel, aurusaunade 
ja -kabiinide valmistamisel, terrasside ehi-
tuses jne. 

WE�I ehitusplaadi kasutamine on lihtne, 
säästab aega ja raha.
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PAIGALDMINE jA TÖÖTLUS (seinte katmine)

PAIGALDMINE jA TÖÖTLUS (erilahendused)

�laadi kinnitamisel karkassile kasutada kipsikruve ja WE�I 
kinnitusseibe

...või liimida otse seinale kasutades segupätse

Tahvlid liimida omavahel WE�I �uporit 
polümeerliimiga

Vahekohad katta veetõkkelindi ja 
-pastaga

�ind on valmis plaatimiseks, 
krohvimiseks, värvimiseks

�õigata välja sobilikus mõõdus detailid Ühendada detailid kasutades WE�I �uporti 
polümeerliimi ja toestusnurgikuid

�urgad katta veetõkkelindi ja -pastaga ...pind on valmis viimistlemiseks



PLAADIPUNKT AS
Tallinnas
Pärnu mnt 137, 
11314 TALLINN    
Tel.  6500 720
e-post: tallinn@plaadipunkt.ee
www.plaadipunkt.ee
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WEDI ehitusplaadi eelised 

• �erge töödelda
• �ihtne paigaldada
• �aalult kerge
• Eelnevalt hüdroisoleeritud
• Valmis viimistlemiseks, kokkuhoid lisa-

materjalidelt (veetõke jm)
• �alju valmis detaile (istmed, kabiinid, 

dušinurgad jm)
• �jaline võit töö teostamisel

Tartus
Tehase 16, 
Sisustus E- Kaubamaja
Tel: 07 308 424
Faks: 07 308 426
e-post: tartu@plaadipunkt.ee


