
Kasvuhoone polükarbonaatplaatide paigaldamine

Kasvuhoone polükarbonaatplaate on kergem paigaldada kui kasvuhoone klaase. Polükarbonaatplaate saab 
paigaldada kogu kasvuhoone ulatuses PVC-paigaldusliistudega või vedruklambritega nagu kasvuhoone klaasi 
paigaldatakse. Kasvuhoone paigaldusjuhendis on näidatud üksikute polükarbonaatplaatide ja paigaldusliistude 
asetus.
Kasvuhoone polükarbonaatplaatide paigaldamiseks vajate Te atsetooni, liivapaberit, väikest saagi või kääre.
Kõigepealt paigaldage polükarbonaatplaadid katusele, siis seintele ja lõpuks otsaseintele.

NR.1 Kasvuhoone alumiiniumprofiilide puhastamine

Puhastage kasvuhoone alumiiniumprofiilid atsetooniga, et silikoon hästi kinnituks. (6 mm ja 10 mm 
polükarbonaatplaatide puhul ei kasutata silikooni, need on paksemad ja lähevad niigi väga tihedasti 
profiilidesse).

NR.2 Kasvuhoone polükarbonaatplaatidel on markeering väljaspool

Kasvuhoone polükarbonaatplaadid on ühelt poolt töödeldud UV-kiirte kaitseks. See pool on sinise kilega 
kaetud ja  markeeritud kirjaga  „Välimine pool“. On väga tähtis, et õige pool, mis kaitseb UV-kiirte eest, 
paigaldatakse väljapoole.



NR.3 Kasvuhoone polükarbonaatplaatide kaitsekiled

Kasvuhoone polükarbonaatplaadid tarnitakse kaitsekilega kaetult, selle peate enne paigaldamist 
eemaldama. Jätke paigaldamise ajaks polükarbonaatplaadile riba kirjaga „Välimine pool“.

NR.4 Kirjaga „Välimine pool“ märgistatud külg jääb väljapoole

Jätke kirjaga riba polükarbonaatplaadi külge rippuma, et teaksite õiget poolt väljapoole paigaldada. 

Eemaldage kirjaga riba alles peale paigaldamist.

NR.5 Lihvige polükarbonaatplaatide ääri



Lihvige polükarbonaatplaatide ääri, siis kinnituvad nad silikooniga paremini. 
(6 mm ja 10 mm polükarbonaatplaatide puhul silikooni ei kasutata).

NR.6 Kasvuhoone polükarbonaatplaatide paigaldamine silikooniga

Umbes 3 mm paksune silikoonitriip kantakse profiilide vahedesse.
6mm ja 10 mm polükarbonaatplaatidel ei kasutata silikooni, sest need on paksemad ja jäävad niigi väga 
tihedalt profiilidesse.

NR.7 Kasvuhoone polükarbonaatplaatide kinnitusliistude paigaldamine



Kasvuhoone polükarbonaatplaatide kinnitusliistud lükatakse ülemise ääre peale, seejuures vajutatakse 

liistu „keel“ profiili külge. Vajadusel tuleb liistud parajaks lõigata. Gardeneri ja seinamudeli puhul 

paigaldatakse U-kujulised liistud polükarbonaatplaatide ülemise ja alumise osa juurde, siin tuleb ka 

silikooni kasutada.

NR.8 Alumise ääre liistu paigaldamine

Niisamuti kinnitage ka alumisele äärele kinnitusliist.

                            NR.9 Polükarbonaatplaadi alumise ääre paigaldamine



Esimesena asetage polükarbonaatplaadi alumine äär alumise liistu sisse.
Ärge unustage õiget poolt väljapoole panna.

NR.10 Kasvuhoone polükarbonaatplaadi ülemise ääre paigaldamine

Seejärel asetage polükarbonaatplaadi ülemine äär ülemise ääre liistu sisse.

NR.11 Kasvuhoone polükarbonaatplaatide kinnitusliistude paigaldamine



Kinnitusliistude paigaldamisel suruge alumisest otsast  alustades ülesse välja, kuni 

kinni „klõpsatab“.

NR.12  Eemaldada väljastpoolt markeering

Kui kasvuhoone polükarbonaatplaadid on paigaldatud, eemaldage polükarbonaatplaatidelt  väljastpoolt 
markeering.
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