
ALUMIINIUMKOMPOSIITALUMIINIUMKOMPOSIITPLAATPLAAT

SOBIB:
• Taustaplaadiks köögikappide vahele
• Garderoobi ja majapidamisruumi
• Sisustamiseks ja kaunistusteks
• Seinte ja mööbli tuunimiseks
• Kunsti- ja käsitöömaterjaliks
• Siltideks ja tähisteks
• Vanade pindade katmiseks

OMADUSED:
• Kahepoolne
• Hügieeniline ja lihtne puhastada
• Kerge töödelda ja kiirelt paigaldatav
• Kinnitamine tugeva kahepoolse teibi või 

hea algnakkega liimiga
• Veekindel, püsiv temperatuuritaluvus 70o C
• Plaat on painutatav sise- ja välisnurka
• Enne paigaldust veenduda erinevate 

plaatide partiinumbrite ühtimises

KAKS MÕÕTU:

• 61 cm x 300 cm x 3 mm
• 61 cm x 149 cm x 3 mm

PAIGALDUS:

Stocksund-komposiitplaate võib paigaldada nii sise– 
kui välistingimustesse. Vajadusel küsi paigalduskoha 
sobivuse kohta müüjalt lisainfot. Komposiitplaate ei 
tohi paigaldada pindadele, kus nõutakse kõrgemat 
tuleohutusklassi, näiteks küttekollete taha.

Komposiitplaate ladustatakse püstiselt kuivas ja 
püsiva temperatuuriga kohas. Komposiitplaatide 
pind kestab 70o C pidevat ja 110o C hetkelist 
temperatuuri. Köögis pliidilt tõusev kuum aur tuleb 
komposiitplaadilt eemale juhtida ja õhupuhasti abil 
ruumist välja tõmmata.

Mitme sama mustriga plaadi paigaldamisel veendu, 
et partiinumbrid oleksid samad. Samuti kontrolli, et 
tootel ei esineks defekte. Paigalduse järgselt vigaste 
plaatide vahetamine on keeruline ning garantii ei kata 
sellisel juhul materjali ega paigalduskulusid.

Puhasta töökoht, komposiitplaat ja paigaldatav pind, 
kuhu plaat paigaldatakse, hoolikalt. Töölaud on parim 
pind komposiitplaadi töötlemiseks. Kaitse plaadi nurki 
ja servi võimalike vigastuste eest paigalduse ajal. Enne 
plaadi kinnitamist pinnale eemalda pinnalt kaitsekile.

Plaadid paigaldada samasuunaliselt (= noolte järgi).

Plaate on kõige lihtsam lõigata ja töödelda tugeva ja 
terava vaibanoaga:

• lõika plaat läbi umbes poole plaadi paksuselt, 
kasuta abivahendina pikka joonlauda või sirget 
latti;

• painuta plaati 90o lõikekohast (selliselt saab teha 
ka sisesnurga);

• lõika alumiiniumi kiht läbi plaadi teiselt poolelt.

Plaate võib lõigata ka tihedahambalise saega. Avad 
võib plaati teha vastava freesiga, väiksemad
avad metallipuuriga.

Lihtsaim viis plaatide kinnitamiseks on tugev 
kahepoolne teip (küsi müüjalt lisainfot õige teibi 
valimisel). Komposiitplaate võib paigaldada ka:

• head algnaket omava paigaldusliimiga;
• kruvidega;
• neetidega;
• plaadi juurde kuuluvate alumiiniumliistudega 

(liistud liimitakse aluspinnale ja plaat kinnitatakse 
liistude vahele).

Selgita liimi lõplik sobivus, kuivamisaeg ja 
kogus müüjalt. Tasanda liim väiksesehambalise 
liimikammiga. Enne liimimist eemalda plaadi pinnalt 
kaitsekile.

Komposiitplaate saab nii painutada kui ka voltida:

• välisnurga tegemiseks tehakse plaadi tagumisele 
küljele v-kujuga soon, kasuta abivahendina pikka 
joonlauda või sirget latti;

• plaadi nähtava poole küljele tuleb jätta vähemalt 
0,4 mm läbi lõikamata pinda;

• voltides võib plaat venida kuni 1 mm.

Paigaldus viimistletakse liistudega. Liiste võib samuti 
kinnitada teibiga või liimides. Liiste on saadaval 
kolmes pikkuses ja kahes värvitoonis (valged ja hallid) 
ja neid võib üle värvides sobitada plaadile vastavasse 
tooni.

Komposiitplaate puhastada mikrokiudlapiga. 
Vajadusel kasutada õrna pesuainet. Ära kasuta 
karedaid pesuaineid ega -vahendeid. Väikesed 
pindmised vigastused saab parandada värvipindade 
paranduspliiatsi või värviga. Selgita sobiv värv ja toon 
müüjalt ning kasuta sobiva suurusega kunstipintslit.

KOMPOSIITPLAATIDE PAIGALDUS JA 
PUHASTAMINE

Stocksund-plaat ja kaitsekile on taaskasutatav materjal.

Terav ja tugev nuga +   tugev 
kahepoolne teip
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Pildil olevad plaadid on STOLE 4 ja STOLE 5

Lihtne lõigata ja tugev kinnitus

Puhastamine 
mikrokiudlapiga



ALUMIINIUMKOMPOSIITPLAATALUMIINIUMKOMPOSIITPLAATPLAADID ON KAHEPOOLSEDPLAADID ON KAHEPOOLSED

149 cm  EAN 4742486007420
300 cm  EAN 4742486007208

149 cm  EAN 4742486007451
300 cm  EAN 4742486007239

149 cm  EAN 4742486007437
300 cm  EAN 4742486007215

149 cm  EAN 4742486007468
300 cm  EAN 4742486007246

149 cm  EAN 4742486007444
300 cm  EAN 4742486007222

149 cm  EAN 4742486007581
300 cm  EAN 4742486007574

STOLE 1 STOLE 4

STOLE 2

ALUMIINIUMLIISTUD

STOLE 5

STOLE 3 STOLE 6

Matt valge Valge marmor

Must marmor Hall

Tumehall Roostevaba

Harjatud vask Harjatud must

Läikiv valge Harjatud šampanja

Harjatud hõbe Harjatud pronks

Liist   Värv Pikkus  EAN

Jätkuliist 1V  valge 61 cm  4742486007253
Jätkuliist 9V  valge 149 cm  4742486007475 
Jätkuliist 5V  valge 300 cm  4742486007260
Jätkuliist 1H  hall 61 cm  4742486007277
Jätkuliist 9H  hall 149 cm  4742486007482
Jätkuliist 5H  hall 300 cm  4742486007284

Välisnurgaliist 2V  valge 61 cm  4742486007291
Välisnurgaliist 10V  valge 149 cm  4742486007499 
Välisnurgaliist 6V  valge 300 cm  4742486007314
Välisnurgaliist 2H  hall 61 cm  4742486007321
Välisnurgaliist 10H hall 149 cm  4742486007512
Välisnurgaliist 6H  hall 300 cm  4742486007338

Sisenurgaliist 3V  valge 61 cm  4742486007345
Sisenurgaliist 11V  valge 149 cm  4742486007529 
Sisenurgaliist 7V  valge 300 cm  4742486007352
Sisenurgaliist 3H  hall 61 cm  4742486007369
Sisenurgaliist 11H  hall 149 cm  4742486007536
Sisenurgaliist 7H  hall 300 cm  4742486007376

Otsaliist 4V  valge 61 cm  4742486007383
Otsaliist 12V  valge 149 cm  4742486007543 
Otsaliist 8V  valge 300 cm  4742486007390
Otsaliist 4H  hall 61 cm  4742486007406
Otsaliist 12H  hall 149 cm  4742486007550
Otsaliist 8H  hall 300 cm  4742486007413

Jätkuliist

Välisnurgaliist

Sisenurgaliist

Otsaliist
Mitme sama mustriga plaadi paigaldamisel veendu, et partiinumbrid 
oleksid samad.

Mitme sama mustriga plaadi paigaldamisel veendu, et partiinumbrid 
oleksid samad.

Harjatud pronks

Harjatud must

Alumiiniumliiste on saadaval kolmes pikkuses ja 
kahes värvitoonis - valged ja hallid. Neid võib üle 
värvides sobitada plaadile vastavasse tooni.

Tuuni kapiuksed vase karva, lisa marmorit efektiks 
seinapinnale, ümbritse lillepott šampanja tooniga või 
aseta harjatud pronks voodi peatsisse… 
STOCKSUND-plaat sobib paljudele pindadele!


