
Mõõtmed 1130x1250 mm

Paksus 6,0±0,5 mm

Kaal 18±0,5 kg

Kasulik laius 1050 mm

Kasulik pikkus 1100 mm

Kasulik pindala 1,15 m2/tk.

Kinnitusroovide arv ühe plaadi kohta 2 tk.*

Plaadid / 1 m2 0,87 tk.

Kruvide arv / 1 m2 2,7 tk.

Kogus alusel 100 tk.

* plaadi toetamiseks soovitatakse kasutada ühte lisaroovi.
Kasulik laius ja pikkus näitavad, kui suurt katuse osa üks plaat vertikaalselt ja horisontaalselt katab.

EELISED

• Tänu saetud nurkadele on plaatide paigaldamine lihtne ja 
kiire.

• „Eternit Baltic“, ainus eterniidi tootja, annab plaatidele kuni 
30-aastase garantii.

• Laineplaate toodetakse ainsas selliste katusekatete 
tehases Baltimaades Naujoji Akmenės juba enam kui 20 
aastat.

• „Eternit Klasika“ tootmisel kasutatakse turvatehnoloogiat 
Safety Strips®. Spetsiaalsed turvaribad tagavad, et plaadid 
taluksid suuri koormusi ja töö katusel oleks ohutu.

• Käsitsi valmistatud katusedetailid loovad esteelilise 
välimuse.

• Tootmistehnoloogias kasutatakse CurtCoat 
värvmistehnoloogiat. Selle käigus moodustub eterniidile 
värvikile, mis tagab kauakestvuse ja vastupidavuse.

• Värv laseb katusel hingata, tänu millele ei teki hoones 
kasvuhooneefekti ning ei kogune kondensaati. Samuti 
on maja konstruktsioon ja soojustuskiht vettimise eest 
kaitstud.

1250 mm

Meie maastiku klassika

„Eternit Klasika“ - traditsioonilise profiili eterniit, sama laiuse ja sama 
lainekujuga kui asbesteterniit. Need plaadid annavad majale klassikalise 
välimuse, nii et teie maja või suvila näeb alati välja korrastatud ja sobitub 
keskkonda.

„Eternit Klasika“ plaatidel on saetud nurgad, nii et plaate on lihtne, kiire ja 
odav paigaldada. Optimaalne plaadi suurus muudab lihtsaks suure pindalaga 
katuste katmise.

Seda profiili toodab “Eternit Baltic” juba üle 20 aasta, nii et valides neid, te ei 
pea pettuma. See on turvaline ja usaldusväärne lahendus, eriti sobiv vanade 
hoonete renoveerimisel, sest ei ole vaja vahetada katusekonstruktsiooni ega 
roovitist.
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Komplekti CB40 sarja detailid
Universaalne originaalsete katusetarvikute süsteem: eriti lihtne ja kiire.

Katuse kalle Katuseharja detail

20° kuni 27° Harjakate 135°, CB40

27° kuni 35° Harjakate 120°, CB40

35° kuni 40° Harjakate 105°, CB40

40° kuni 45° Harjakate 90° / universaalne tuulelaud, CB40


