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ROOPLAAT 
 

Toote nimi: 
 

 

Rooplaat 25 mm / 1,2 m2 

Rooplaat 50 mm / 1,2 m2 

 

Kirjeldus: 

 

Tugevast pilliroost ja tsingitud traadist valmistatud krohvi alusplaat ja soojustusmaterjal 

 

Päritolumaa: 
 

Ungari 
 

Omadused: 

 

 Kasutatud on märgaladelt kogutud pilliroogu 

 Pilliroog on mitmekordseks jäigaks plaadiks punutud tsingitud traadiga 

 Sobib kasutamiseks krohvi alusplaadiks nii puit- kui kivikonstruktsioonil aga ka 

dekoratiivelemendina 

 Soodustab krohvi kuivamist, kuna õõnsas pillirookõrres liigub õhk hästi 

 Toimib ka soojustusena ning heliisolatsioonina 

 Sobib kasutamiseks nii sise- kui välitingimustes, nii laes kui seinas 

 Keskkonna- ja tervisesõbralik 

 Vähemalt 18 mm paksuse mittesüttiva krohvikihiga kaetud rooplaat loetakse 

mittesüttivaks (DIN 4102). Eestis loetakse standardile EI-60 vastavaks aluspind, 

mis on kaetud 20-25 mm lubikrohviga või 25-30 mm savikrohviga 

 Dekoratiivplaati võib immutada värvitu tuldtõkestava vedelikuga 

 Plaadi kaal on vastavalt mõõtudele 5 kg ja 9 kg (+/- 20%) 

 Plaadi mõõdud on ~60 x 200 cm, paksused 25 mm ja 50 mm 

 Plaat katab ~1,2 m2 
 

 

 Soojuserijuhtivus on 0,056 W/mK 

 Müratakistus -35 dB 
 

Kasutamine: 

 

 Sõrestiku või roovituse soovituslik samm on 20 cm 

 Plaadid asetada tihedalt teineteise kõrvale, vajadusel koputada servad tihedaks 

ja rooplaadid üksteise vastu lauajupi või haamriga 

 Plaadi servad võivad ulatuda aluspinnast (nt roovitus) üle max 10 cm 

 Parim kinnitusviis on montaažilindist lõigatud seibidega, millest läbi lüüa nael 

(palkseina puhul) või kruvi (laudise korral). Võimalik kinnitada otse läbi roo ka 

seibidega, mille läbimõõt on min 3 cm. Kinnitusvahendite pikkus valida vastavalt 

plaadi paksusele, kas 7 cm või 9 cm; betoon- või kivipinnale paigaldamiseks 

soovitame esmalt pinnale puitroovitust, millele kruvidega kinnitada rooplaat 

 Kinnitused soovitavalt 15 cm sammuga 

 Lõikamiseks võib kasutada käsi- või mootorsaagi või ketaslõikurit, traatide jaoks 

lõiketange 

 Pikuti lõikamisel jätta vähemalt 2 cm vahet traadi ja plaadi serva vahele, vältimaks 

traadi libisemist ja seoste katkemist 

 Plaatide vahelised vuugid võib katta võrgu või jämedakoelise kangaga 

 Krohvimist alustades võib plaati veega niisutada 
 

Säilitamine: 

 

 Säilitada kuivades hoiutingimustes 

 Hoida lapiti 

 Ladustada maapinnast kõrgemal 
 

 

Ohutus: 

 

 Ettevaatlik tuleb olla punumistraadi otstega, mis võivad vigastada 

 Kasutada kaitseprille 
 

 


