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TYCO EHITUSPLAAT – innovatsioon vannitoa ehituses

TYCO ehitusplaat on uudne lahendus vannitubade ja 
teiste niiskete ruumide ehitamisel ning hüdroisolatsiooni 
tegemisel. TYCO ehitusplaat pakub alternatiivi klassika-
listele veetõketele nagu veetõkkemembraanid, pastad ja 
muud kemikaalsed hüdroisolatsioonid. Ühes tootes on 
kombineeritud mitmed omadused ning kasutusvõimalu-
sed: auru- ja veetõke, soojusisolatsioon, ehitusplaat va-
heseinte ehitamiseks ja ideaalne materjal mitmesuguste 
erikujuliste vormide tegemiseks (aurusauna pingid, riiulid, 
valamualused, dušikabiinid jne). 
TYCO – see on lihtsus ja kiirus vannitoa ehituses.

MATERJALI KIRJELDUS

TYCO ehitusplaadi sisuks on pressitud polüstüreenvaht 
(inglise keelne lühend XPS foam). Veekindel vahtsüdamik 
on mõlemalt poolt kaetud klaasvõrkriide ja polümeertse-
mentmördiga, et tagada plaadi jäikus ja vastupidavus. 
Selline pind on koheselt valmis plaatimistöödeks.

OMADUSED JA EELISED

TYCO ehitusplaat on veekindel, kaalult kerge (12 mm 
plaat kaalub ca 2,7 kg/m²) ja hõlpsasti paigaldatav. 
Peamised eelised tänaste levinud hüdroisolatsioonide 
ees on lihtsus, kiirus ning ajaline ehk siis ka rahaline 
kokkuhoid.
Argumendid, miks kasutada TYCO ehitusplaati:
• reaalne ajaline ja rahaline kokkuhoid
• lihtne paigaldada 
• kerge transportida ja tõsta (näiteks erinevate korruste 

või ruumide vahel liikudes)
• vastupidav nii ehitamise käigus kui ka juba paigal-

datud kujul
• väga suur kasutusvaldkond (võimalus teha erinevaid 

vorme, kaarjaid seinu jms)
• ei tolma ega määri (puudub pideva koristamise va-

jadus)
• paigaldust saab teostada ka üks ehitusmees – taas 

võit nii ajas kui ka rahas
• põleb väga halvasti ja põlemise käigus ei erita mür-

giseid gaase – tulekindluse klass Bfl-S1.
• garanteeritud vee- ja niiskuskindlus igast suunast 

(tavalise hüdroisolatsiooniga tehes kaetakse ja kaits-
takse vaid materjali üks pool ja ei saa garanteerida, 
mis toimub näiteks kipsplaadi teisel pool)
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KASUTUSKOHAD

TYCO ehitusplaat on ideaalne kasutamiseks vannitubades, aurusaunades, basseinides ja vundamendi hüdroiso-
latsiooni tegemisel.
TYCO ehitusplaati saab paigaldada igasugustele ehituses kasutuses olevatel aluspindadele ja karkassidele.
TYCO ehitusplaat on mõeldud kasutamiseks peamiselt vaheseinte ehitamisel ja nende veekindlaks muutmi-
sel, erikujuliste dušikabiinide ja aurusauna istmete tegemisel, töötasapindade, riiulite jne valmistamisel. Samuti 
ka vannitoa põrandate hüdroisolatsiooni tegemisel ning otseselt põrandakütte kaabli all takistamaks sama- 
aegselt ka soojuse kandumist alla poole. Lisaks saab TYCO ehitusplaate kasutada basseinide ja vundamendi 
hüdroisolatsiooni tegemisel ning kuna pressitud polüstüreenvahtplaat on äärmiselt tugev materjal, kasutatakse 
seda isegi raudteede ja teede ehituses.

TYCO EHITUSPLAADI MÕÕDUD
1250x600x6 mm 2500x600x40 mm

2500x600x12 mm 2500x600x50 mm

2500x600x20 mm 2500x600x80 mm

2500x600x30 mm

TYCO DUŠIALUSE MÕÕDUD
900x900x40 mm 1400x900x40 mm

1000x1000x40 mm 1500x900x40 mm

1200x800x40 mm 1400x1000x40 mm

1200x900x40 mm 1500x1000x40 mm

TYCO TEHNILISED ANDMED
(EVS-EN 13164:2008 lisa ZA)

Tihedus 35-38 kg/m³

Survetugevus 10% kõrvalekaldega 369,8 kPa

Konstruktsiooni survepinge  DIN EN 1606 110 kN/m²

Soojusjuhtivus (90 päeva 10 °C 0,039 W/mK

Tõmbetugevus 380 kPa

Nihketugevus k 250 kPa

Veeauru takistus 100 μ

Veeimavus 0,34% vol.

Kapillaarsus 0

Lineaarse soojuspaisumise koefitsient 0,07 mm/mK

Kasutustemperatuur –50/+75 °C

Tuletundlikkuse klass Bfl-S1
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KÄSITSEMINE JA PAIGALDUS

Paigaldades TYCO ehitusplaati peab aluspind olema kuiv, tugev, jäik ja stabiilne. Samuti puhas mustusest, õlist ja 
muudest määrdeainetest ning mitte jäätunud. 
TYCO ehitusplaati on hõlbus lõigata kas elektrilise ketassaega, tikksaega, käsisaega või kipsinoaga.

1. PAIGALDADES KARKASSILE (alates 12 mm plaat)
NB! Suurema jäikuse saavutamiseks kasutada karkassi 300 mm sammuga. Alates 20 mm paksuse plaadi puhul 
piisab karkassist 600 mm sammuga.

... ja TYCO kinnitusseibe MW36. Ühele ruutmeetrile tuleks 
arvestada vähemalt 5 kinnituskohta. Enne järgmise plaadi 
paigaldamist kanda eelneva plaadi servale TYCO Premium Fix 
liimhermeetik, et ehitusplaadid omavahel liimida.

Isoleerida liimhermeetikuga ehitusplaatide vahekohad, nurgad 
ja teised läbiviigud ning katta ka kinnitusseibid – kasutades 
selleks pahtlilabidat. Dušinurgas ja mujal veega otseselt kok-
kupuutuvates sein/sein või sein/põrand nurkades kasutada 
täiendavalt isolatsioonilinti ja veetõkkemastiksit. Toruotste 
isoleerimiseks kasutada sobivat isolatsioonimansetti ja veetõk-
kemastiksit....

2. PAIGALDADES KANDVALE ALUSPINNALE LAUSLIIMIMISE TEEL (alates 6 mm plaat)

…ning pind on valmis plaatimiseks.

Kanda sobiv kinnitussegu ühtlase kihina kogu pinnale või TYCO 
ehitusplaadile. Suruda plaat vastu seina ning loodida.

Enne järgmise plaadi paigaldamist kanda eelneva plaadi servale 
TYCO Premium Fix liimhermeetik, et ehitusplaadid omavahel 
liimida. Samuti isoleerida liimhermeetikuga ehitusplaatide va-
hekohad, nurgad ja teised läbiviigud ning katta ka kinnitusseibid 
– kasutades selleks pahtlilabidat.

Isoleerida liimhermeetikuga ehitusplaatide vahekohad, nurgad 
ja teised läbiviigud ning katta ka kinnitusseibid - kasutades sel-
leks pahtlilabidat. Dušinurgas ja mujal veega otseselt kokkupuu-
tuvates sein/sein või sein/põrand nurkades kasutada täiendavalt 
isolatsioonilinti ja veetõkkemastiksit. Toruotste isoleerimiseks 
kasutada sobivat isolatsioonimansetti ja veetõkkemastiksit… 

 ... ning pind on valmis plaatimiseks.

Ehitusplaadi kinnitamiseks karkassile kasutada kipsikruve…
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MAALETOOJA

Tyco Europe OÜ 
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Tel: +372 44 27 543  
info@tyco.fi 
www.tyco.fi

EDASIMÜÜJA

3. PAIGALDADES KANDVALE ALUSPINNALE SEGUPÄTSIDEGA (alates 12 mm plaat)

Teha kruvikeerajaga augud läbi TYCO 
ehitusplaadi märkimaks kinnituskohti, 
ühele 2500x600 plaadile 8 kinnituskoh-
ta/auku.

VASTAVUSTUNNISTUSED

TYCO ehitusplaadile ja selle tootjale on väljastatud järgmised rah-
vusvahelised tunnistused ja sertifikaadid:
*ISO 9001:2008 tootmisohje sertifikaat 
*vastavusdeklaratsioon standardile EVS-EN 13164:2008 lisa ZA

Asetada segupätsid vastavalt iga augu 
peale.

Tõsta plaat paika, kergelt suruda fikseeri-
miseks ja loodida. Lasta segupätsidel pi-
sut tarduda ning seejärel vastavalt varem 
märgitud kinnituskohtadele (aukudele) 
puurida auk läbi ehitusplaadi ja segupätsi 
seina sisse.

Seejärel lüüa TYCO kinnitusankrud läbi 
ehitusplaadi ja segupätside seina. Enne 
järgmise plaadi paigaldamist kanda eel-
neva plaadi servale TYCO Premium Fix 
liimhermeetik, et ehitusplaadid omavahel 
liimida.

Isoleerida liimhermeetikuga ehitusplaa-
tide vahekohad, nurgad ja teised läbi-
viigud ning katta ka kinnitusseibid - ka-
sutades selleks pahtlilabidat. Dušinurgas 
ja mujal veega otseselt kokkupuutuva-
tes sein/sein või sein/põrand nurkades 
kasutada täiendavalt isolatsioonilinti ja 
veetõkkemastiksit. Toruotste isoleerimi-
sels kasutada sobivat isolatsiooniman-
setti ja veetõkkemastiksit.

... ning pind on valmis plaatimiseks.

*CE märgistus
*SINTEF tehniline sertifikaat (Norra)
*VTT tehniline sertifikaat (Soome)


