
TARNETE PLANEERIMINE 

Mahalaadimisega tarne puhul tuleb silmas pidada, et oleks jäetud piisavalt ruumi aluste mahalaadimiseks. On väga 
oluline, et maapind oleks tasane, vastasel juhul võivad deformeerunud alusel kivid mõraneda. Kahju, mis sünnib 
ebatasasele pinnale paigutatud katusekividest ei kuulu Monier OÜ poolt hüvitamisele. 

Tõsteteenusega tarne puhul peab olema kliendi poolt tagatud 
piisavalt avar ja tasane pind, kuhu auto saab laadimiseks vajalikud 
käpad ja muu varustuse toetada. Roov peab olema juba varasemalt 
paigaldatud, et autojuht saaks kraanaga kivialuse katusele tõstaja 
roovitisele toetada. Seejärel saavad ehitajad kivipakid turvaliselt 
katusel laiali laotada. 

Katusekividega aluseid tõstes tuleb kasutada kraanakahvlit. Rihmaga tõstes katusekivid purunevad. 

VASTUVÕTUKONTROLL 
Tarnete vastuvõtul vii alati läbi kaubakontroll. Nii saad kiiresti teada, kas kõik erikivid ja lisatarvikud, nagu tihendid, 
kinnitusvahendid, linnutõke, ohutusvarustus ja ventilatsioonitarvikud on ikka olemas ning õigetes kogustes. 

Kui märkad vigaseid tooteid, anna sellest kohe tarnijale teada, et neid ei peaks asjatult katusele tõstma. Defektiga 
tooteid, mis on teadlikult katusele paigaldatud, hiljem ümber ei vahetata. 
Pinnatöötluseta savi- ja betoonkatusekividel on alati kerged värvivariatsioonid, sest need on valmistatud 
looduslikest materjalidest. Katusekive paigaldades jaota erinevate aluste kivipakid katusel võimalikult laiali, see 
tagab ühtlasema tulemuse. 
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Katusekivi Min. kalle 
Est-Stein 14 
Tegalit 14* 
Nortegl 14 
Rubin 14 
Turmalin 14 
Nova 15 
Granat 14 
Vittinge 22 
 

KATUSE ETTEVALMISTAMINE 
ENNE KATUSEKIVIDE LADUMIST 

Kvaliteetne katusepaigaldus algab heast 
ettevalmistusest. Enne kui asud katusekive 
paigaldama, vaata üle järgnevad punktid: 

KATUSEL OLGU PIISAV KALLE 

•Ehita aluskonstruktsioon
•Valmista ette neelualus
•Paigalda aluskate
•Arvuta roovisamm
•Roovita katus
•Kontrolli üle katuse laius
•Lõpeta katuseneelud
•Lõpeta räästad ja tuulekasti konstruktsioon
•Paigalda lisaroovid lumetõkke ja käigusilla
kinnitamiseks 

* Madalama kui 20 kraadise kalde juures tuleb tagada aluskatuse veekindlus

KATUSE KOMPLEKTSUS 

Katus on süsteem (pilt nr 1), mis vajab toimimiseks erinevaid detaile ja kinnitusi. Igale katusekivitüübile on välja 
töötatud eraldi lisatarvikud. 
Katus peab pakkuma majale kaitset nii sademete, tuulte kui ka teiste ilmastikuolude eest. Selle saavutamiseks 
kasutatakse kombinatsiooni reakividest, erikividest ning paigaldus- ja ohutustarvikutest. Äärekivid, harjakivid, 
tihendid, kinnitusvahendid, ventilatsiooni- ja antenniläbiviigud on samuti möödapääsmatu osa uuest katusest. 
Lisaks veel turvaelemendid nagu katuseastmed, käigusillad ja lumetõkked. 
Majaomanikuna oled vastutav kõikide eest, kes katusel käivad – korstnapühkijad, antennipaigaldajad jpt. 
Katuselahendusel on ka oma kehtivad reeglid ja eeskirjad. 
MONIER on välja arendanud detailid, mis sobivad kokku nii, et moodustuks toimiv süsteem. Spetsiaalselt 
väljatöötatud ja normikohaselt testitud originaaldetailid tagavad garantii ja turvalisuse. 

Pilt nr 1 
2/4 



KIVIDE KATUSELE TÕSTMINE

Kui katuse eeltööd on tehtud, on järgmine etapp kivide 
katusele tõstmine. Selle etapi kiireks teostamiseks 
soovitame kasutada tõsteteenust millega saate kiiresti ja 
mugavalt katusekivid katusele. Monieril on selleks 
pakkuda kraanaga veoauto, mis tõstab kivi kuni 12 m 
kõrgusele (3 korruselise maja kõrgus).  Sellisel puhul 
tõstetakse   alusega   kivid   katusele   kus   need   laiali 
jaotatakse. 

Kui tõstet ei ole 
võimalik teostada, võib 
kivide  katusele  viimise 
hõlbustamiseks kasutada 
tõsteredelit, mida  on 
võimalik rentida 
ehitustööriistu 
rentivatest ettevõtetest 
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KIVIPAKKIDE JAOTAMINE KATUSELE

Selleks, et kive ei peaks töö käigus palju ümber 
tõstma, jaotatakse pakid katusel ühtlaselt laiali. Parim 
viis kivide jaotuse väljaarvestamiseks on üks pakk 
lahti teha ja vaadata palju see katuse pinnast katab. 
Edasi jaotada kivid nii, et katusele tõstetud pakid ei 
jääks paigaldamist segama. See muudab töö oluliselt 
lihtsamaks, kiiremaks ja turvalisemaks. 

Hoiatus! Kui paigaldatakse naturaalset 
(värvimata) või mitmevärvilist kivi, siis on 
kohustuslik segada aluseid ja kivi pakke 
katusel, et minimeerida värvide erinevust. 

Kivide jaotus katusel, et need ei jääks paigaldust segama. 

Kivi nimetus Kogus pakis Kaugus, mis tuleb kasutusele 
võtta igas teises reas 

Tegalit Protector, Elegant Plus 6 tk 0,9 m 

Rubin 13V 6 tk 0,7 m 

Granat 13V 6 tk 0,65 m 

Turmalin 5 tk 0,78 m 

Nortegl 6 tk 0,78 m 

Nova 5 tk 0,6 m 

Dantegl 8 tk 0, 82 m 

Vittinge T11 6 tk 0,72 m 

Vittinge E13 6 tk 0,6 m 
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