Tā kā jumts ir
salīdzinoši viegls un tā uzticamība ir pārbaudīta, tas ir
ideāli piemērots arī jumtu renovācijai.

CLASSIC RUUKKI 50 Plus Matt PROFILI AR NOLOCĪTU PRIEKŠĒJO MALU

• Classic jumtiem saistītie produkti:
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Papildelementi:
1. Classic kore

7. Atloks Classic

2. Lokāmā karnīze

8. Apakšējā kore
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3. Satekne

4. Classic vējdēlis

5. Atloks

6. Augšējais stūris

9. Classic pagarinājums
14. Ūdensnoteku sistēma

Jumtu drošības produkti
10. Jumta laipa

11. Sniega barjera

Skrūves, blīvējumi un citi jumta produkti
15. a) Ruukki zemprofila 15. b) Skrūves kokam
skrūves 4,8 x 28 mm
4.8 x 28 mm

16. Difūzijas membrāna

20.Classic skaņas izolācija lenta

23. Krāsa remontam
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12. Jumta kāpnes

13. Sienas kāpnes

15. c) Skrūves lokšņu
savienošanai 4.8 x 23 mm

17. Antikondensāta plēve

15. d) Urbjskrūve Classic lokšņu
stiprināšanai pie koka latām

18. Blīvlentas

21. Ventilācijas izvads

24. Tērauda loksne

15. e) Urbjskrūve Classic lokšņu
stiprināšanai pie vēdināmām tērauda
latām

19. Skursteņa apdares lentas

22. Lūka

25. Vēdināmās tērauda latas
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Diagonāļu pārbaude

Pārbaudiet atvestās preces atbilstību pavadzīmei un
pasūtījumam. Gadījumā, ja prece neatbilst pēc
daudzuma vai sortimenta, atzīmējiet to pavadzīmē un
paziņojiet Ruukki vai veikalam, no kā iegādājāties
preci.
Līdzīgi rīkojaties, ja prece transportēšanas laikā ir
sabojāta. Ruukki pretenzijas pieņem 7 dienas no
preces saņemšanas brīža. Ja materiāls (prece) sabojāts
nepareizas montāžas rezultātā, Ruukki radušos
zaudējumus nekompensē.

Iepakojuma plēve

Jumta loksnes izkrauj no automašīnas un nokrauj
speciāli sagatavotā vietā. Garas loksnes nedrīkst celt
aiz gala un vilkt pa apakšējo loksni. Loksni ceļ aiz sānu
malas. Pārnēsājot esiet uzmanīgi un nesagrieziet rokas
uz asajām malām. Lokšņu paku rūpnīcas iepakojumā
novieto uz līdzenas virsmas, apakšā paliekot apm. 20
cm biezus šķērskokus ar intervālu 1 m.
Šādā veidā krāsotas loksnes var glabāt apm. 1 mēnesi.
Ja loksnes jāglabā ilgāk, tad vai nu starp tām jāliek
starplikas, vai arī tās pārkrauj slīpi tā, lai ūdens, kas
nokļuvis starp loksnēm, varētu iztvaikot vai notecēt.
Iepakojumu noņem, bet krautni nosedz.

St īpa

Strādājot ar loksnēm vienmēr uzvelciet darba apģērbu
un cimdus. Uzmanieties no lokšņu asajām malām un
stūriem. Nestrādāt stiprā vējā! Pa jumtu jāpārvietojas
ļoti uzmanīgi - lietojiet drošības virvi un apavus ar
mīkstām zolēm. Lokšņu pacelšanas laikā nestāviet zem
tām. Lietojot celšanas mehānismus, vispirms
pārliecinieties, vai tie ir darba kārtībā. Ievērojiet darba
drošības noteikumus!

Pārlaidums
~150 mm

Antikondensāta plēves ieklāšana
Antikondensāta plēves ieklāšanu sāk horizontāli
uz spārēm, sākot no karnīzes. Plēvei jābūt
vismaz 200 mm pāri sienas līnijai jumta
apakšējā un sānu malās. Plēvi pie spārēm
stiprina ar skavām. Lai nodrošinātu vēdināšanu,
starp antikondensāta plēvi un siltumizolāciju
jābūt gaisa šķirkārtai (vismaz 50 mm). Virs
antikondensāta plēves spāru vietās ar naglām
stiprina koka latas, piemēram, 32 x 50-70 mm.
Lai nodrošinātu ventilāciju, atstāj antikondensāta
plēvi nenostieptu.

Koka līste
22-32 x 50-70 mm

Latojuma montāža
Latojumam ieteicams izmantot antiseptizētus
dēļus ar šķērsgriezumu 32 x 100 mm (pie spāru
attāluma 900 mm). Pirmai latai jābūt par 10–
12 mm biezākai. Latojumu pie spārēm piesit
ar cinkotām naglām vai pieskrūvē ar cinkotām
skrūvēm. Latojumam var izmantot arī vedināmās
tērauda latas.

X

Y

Y – Attālums no jumta malas līdz otrās jumta
latas centram
X – Attālums starp jumta latām (no centra līdz
Ruukki Roofband.
centram)
NOSAUKUMS

X (mm)

Y (mm)

Adamante

350

300

Monterrey FEB Forma

350

280

Decorrey

350

300

Jumta lata
2 x (22 x 100) mm

Gala dēļa
augstums

Gala dēļu stiprināšana
Gala dēļus stiprina augstāk par latojumu, par
profila tiesu augstāk, t.i:
ADAMANTE

MONTERREY

DECORREY

55 mm

39 mm

28 mm

Karnīze
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Dakstiņveida jumta profili

Jumta lata
32 x 100 mm

difūzijas membrāna

~ 50 mm

Attālums starp latu centriem
~200-300 mm

2.veids. Izmēra jumta platumu un pārbauda, vai tas
atbilst veselam skaitam pilna platuma lokšņu. Pretējā
gadījumā izrēķina, par cik vajag nogriezt abas malējās
loksnes. Nogriež lieko platumu un sānu malas uzloka
uz augšu par 30 mm.
Šādā veidā iegūstam simetrisku jumta plaknes
zīmējumu.
Ja nepieciešams loksni griezt vai locīt, tad uz tās
atzīmē locīšanas vai griešanas līnijas. Lieko loksnes
daļu nogriež pa atzīmēto līniju.

Loksnes sānu malas uzlocīšana

1. veids. Pēdējā loksne nogriezta

2. veids. Nogrieztas abas malējās loksnes

Ķīļveida nogriezta loksne

Lokāmās karnīzes montāža

Lokšņu montāža
Zem katras Classic C un D loksnes pa jumta profila vidu
jāliek skaņas izolācijas lentu Classic. Tā jāliek sākot no
otrās latas jumta plaknes apakšā līdz otrajai latai
jumta plaknes augšā.
Skaņas izolācija lenta samazina vēja un lietus
radīto skaņu.
Classic NextGen profiliem apakšā ir rūpnieciski
iestrādāts filca slānis, līdz ar to skaņas izolācijas lenta
nav nepieciešama.

Skrūves jāskrūvē tām paredzēto caurumu vidū. Caur
karnīzi ieskrūvētās skrūves, nostiprina lokāmo karnīzi
līdz galam. Pievērsiet uzmanību skrūvju pieskrūvēšanas
stiprumam un taisnumam.
Pārāk cieši pievilktas skrūves var deformēt jumta
loksni un traucē loksnei siltumā izplesties. Savukārt,
ja skrūves ieskrūvētas slīpi, nākošā jumta loksne
nepiegulēs šuvei
Pirmā jumta loksne jāstiprina sevišķi rūpīgi. Ja tā būs
taisnā leņķī pret karnīzi, tad atlikušās loksnes
piestiprināt būs viegli. Ņemiet vērā, ka vēlāk kaut ko
izlabot nav iespējams, jo pirms nākošās loksnes
likšanas iepriekšējo pieskrūvē pie latojuma. Taisnu
leņķi iegūsiet, izmantojot, piemēram, taisnleņķa
trijstūri ar šāda garuma malām:
A=3 m
B=4 m
C=5 m

h

h

b

b

30 mm

250 mm

Pabeidziet darbu pie plaknes montāžas, noslaukot to ar
mīkstu suku, lai uz tās nepaliek griešanas vai urbšanas
skaidas, kas var ierosināt jumta profila rūsēšanu.
Ja nepieciešams, atsevišķas vietas (skrāpējumi, griezuma
vietas, urbuma vietas u.c) jāpiekrāso ar remontkrāsu.

Novietojiet jumta pilnā garuma loksni kā palīgloksni
sateknes otrā stūrī. Iestatiet palīgloksni taisnā leņķī.
Par regulēšanu sīkāk stāstīts montāžas instrukcijas
punktā „Jumta montāža” ( 10. lpp.). Piestipriniet šo
loksni pie latām ar dažām skrūvēm. Novelciet uz latām
gar palīgloksnes malu palīglīniju.

Nomēriet un uzzīmējiet jumta lokšņu sadalījumu līdz
korei. Ņemiet vērā, ka pirmā jumta loksne sāksies no
tērauda sateknes uzzīmētās palīglīnijas.

Pārbaudiet trīsstūrveida šablona leņķa precizitāti.
Piegrieziet pirmo jumta loksni pareizajā izmērā un
leņķī. Pieskrūvējiet loksni ar vienu skrūvi pie kores.
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Šuves 250 mm
garo, sašaurināto daļu
saspiež

13

Izmantojiet hermētiķi (piem., Ruukki divpusējo butila
lentu) uz jumta loksnes, kas paliek zem tērauda sateknes
loksnes. Vispirms piestipriniet sateknes loksni ar karsti
cinkotām naglām vai stiprinājuma skrūvēm. Saspiediet
jumta loksnes vertikālo šuvi pārlaiduma garumā. Par
pārlaidumu veidošanu sīkāk stāstīts šīs montāžas
instrukcijas punktā „Classic profila lokšņu pagarināšana”
(17. lpp.).

Montējiet jumta loksnes līdz jumta izbūves korei.
Piespiediet pēdējo loksni tikai šuves vietā. Loksne
jāpiestiprina tikai tad, kad ir uzstādīta jumta izbūves otrā
tērauda satekne.
Pārlaiduma blīvēšanai izmantojiet hermētiķi (piem., Ruukki
divpusējo butila lentu).

Montējiet jumta izbūves apakšējās jumta loksnes.
Piegrieziet pirmo loksni tā, lai tā pēc iespējas precīzāk
atbilstu jumta izbūves formai. Uzmontējiet loksni vietā.
Pielieciet lokāmo karnīzi.

Izmēriet tērauda lokšņu priekšējo daļu no jumta izbūves
apakšas. Vadoties pēc izmēriem izveidojiet palīglīnijas
uz latām līdz jumta izbūves korei. Palīglīniju uzdevums
ir parādīt, vai jumta izbūves augšpusē stiprināmās jumta
loksnes ir taisnas, lai tās sakristu ar apakšējām loksnēm.

13

Sašaurinātā profila malu rūpīgi uzloka par vertikālās
šuves tiesu uz augšu. Tad locījuma malā var papildus
likt lieku vertikālu latu, pret kuru nolocīto malu
atbalsta un nostiprina (ar apmēram 1000 mm
atstarpēm). Tad tērauda vējdēli var pieskrūvēt no
augšas pie vertikālās latas. Ja latai nav vietas, uzlocīto
galu nobeidz, ieskrūvējot skrūves caur gala līsti pie latām
tā, ka pie latām tiek piestiprināta arī profila mala.

Piemēriet vietā vējdēli. Nogrieziet atbilstošā leņķī
tērauda vējdēļa augšgalu. Piestipriniet to ar Ruukki
zemprofila skrūvēm caur jumta loksni pie latām.
Stiprinājums atkarībā no latojuma atstarpēm - ik pēc
apm. 400-600 mm. Piestipriniet tērauda vējdēli arī pie
koka vējdēļa ar apm. 1000 mm atstarpēm. Vējdēli vienu
otram liek pāri ar vismaz 100 mm pārlaidumu.
Piestipriniet pretējās puses vējdēli.

Lai noteiktu apakšējās kores Classic stiprināšanas vietu,
jāpieliek vietā nepiestiprinot Classic kore (virsējā kore)
un jāatzīmē tās malas uz jumta profila loksnes.
Apakšējo kori Classic montē 20 mm no uzzīmētās līnijas
uz kores pusi. To stiprina ar divām pašurbjošām
skrūvēm pie jumta loksnes, nevis pie latas. Ievērojiet
to! Skatīt 27.lpp.
Pie jumta neliela slīpuma zem apakšējās kores Classic
liek blīvējošu lentu (piem., Ruukki Purband).

Pielieciet vietā Classic kori. Piestipriniet to ar Ruukki
zemprofila skrūvēm pie apakšējās kores ar maksimāli
1000 mm atstarpēm. Kores pārlaidums savā starpā ir
vismaz 100 mm.
Ievērojiet: nestipriniet kores vienu ar otru savā starpā,
jo tad nevar notikt termoizplešanās.
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Tehniskie zīmējumi

•

Classic jumta seguma latojuma atstarpes

• Satekne
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• Kore

≥ 100 mm

Difūzijas membrānu Ruukki 160 FIX (attēlā ar nr. 4) var nelikt un apakšklāju (attēlā ar nr.1)
vilkt vienā gabalā pāri korei. Apakšklājs ir jāuzstāda atbilstoši apakšklāja ražotāja instrukcijai.

• Vējdēlis

2

• Karnīze
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• Nojumes jumta kore (vienas slīpnes jumts)

•

Apdarinot sienas (krāsošana/apmešana) jumts rūpīgi jāsargā no šļakatām.
Ja tomēr gadās pārklājumu nošļakstīt, virsma nekavējoties jānotīra.

•
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1

•

2

3
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• Pieslēgums pie mūra sienas

•

1
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Kun lipan kohdalla joudutaan
leikkaamaan levystä osa pois leikkaa
kattolevy 35 mm pitemmäksi kuin
lapemitta taitosvaran takia ja taita
samanlaiseksi
valmiiksi
Jaalareuna
virs jumta
pārkares daļas
no loksnes
taitetuiden
kanssa.
jānogriež,
grieziet
jumta loksni par 35 mm

garāku, nekā ir plaknes izmērs, nolokiet
apakšmalu tāpat kā jau gatavajām
nolocītajām loksnēm.

30 Asennusohje. Ruukki Classic ®
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Seiniä käsit
suojata kun
keita mene

Jumta kopšana
KATRU GADU PĀRBAUDIET:

kiviseinä (pystydetalji)
Jumta lokšņu un papildelementu krāsas pārklājuma stāvokli

•

Ikgadējā pārbaude
Lai nodrošinātu jumta funkcionalitāti un ilgu kalpošanas
laiku, jumta stāvoklis ir jāpārbauda regulāri. Parasti ar
lietusūdeni ir pietiekami, lai uzturētu krāsotās virsmas tīras.
Tomēr no kokiem birstošās lapas un dažādus netīrumus ne
vienmēr noskalo lietusūdens, un tādēļ tos vajadzētu katru
gadu notīrīt. Arī sateknes un ūdens noteku sistēmas jātīra
katru gadu.

Skrūvju stiprinājumus un stāvokli
Blīvējumu stāvokli
Izvadu stāvokli, hermētiskumu un stiprinājumus
Jumta drošības elementu stāvokli un stiprinājumus
Ūdens noteku sistēmas stāvokli un stiprinājumus

Jumta(liikevara)
konstrukciju ventilācijas funkcionalitāti
astaan Classic-levyyn
JA NEPIECIEŠAMS:

Koku lapu notīrīšana

•

Mazgāšana

Pārklājums jātīra ar mīkstu birsti un ūdeni vai augstspiediena
ūdens strūklu (< 50 bāri). Noturīgākus netīrumus var
notīrīt, izmantojot krāsotām virsmām piemērotu tīrīšanas
līdzekli. Ievērojiet mazgāšanas līdzekļa lietošanas aprakstu
Ievērojiet! Krāsojot vai apmetot ēkas sienas, jumts ir jāaizsargā. vai arī pārbaudiet piemērotību pēc produkta ražotāja
Ja kaut kas no sienu apstrādes procesa nokļūst uz jumta virsmas, sniegtās informācijas. Noturīgākos netīrumu traipus var
noņemt ar vaitspirtā samērcētu lupatiņu. Pēc tam, kad
tad tā nekavējoties jānotīra.
mazgāšanas līdzeklis dažas minūtes ir iedarbojies uz traipu,
jāveic skalošana virzienā no augšas uz leju. Beigās ar ūdeni
ir jāizskalo lietus ūdens noteksistēmu teknes. Jāņem vērā,
ka nepiemērotu vai pārāk spēcīgu mazgāšanas līdzekļu
izmantošana var sabojāt krāsas pārklājumu.

ssä (maalaus/rappaus)
katto
Jumta tulee
mazgāšana
a roiskeiden varalta. Jos kuitenkin roisSniega
tīrīšana
noitteelle, puhdista
pinta
välittömästi.

•

Sniega tīrīšana
Ja sniega ir daudz un to nepieciešams notīrīt no jumta, tad,
lai nesabojātu jumta pārklājumu tīrīšanas laikā, ieteicams
atstāt uz jumta nelielu sniega kārtu.

Vairāk par jumta kopšanu lasiet Kopšanas instrukcijā.
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