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Terve maja motoks on terves 

majas terve vaim. Parimaks 

lahenduseks loomaks oma kodus 

tervet vaimu on looduslikud 

ehitus- ja siseviimistlusmaterjalid. 

Tervemaja OÜ pakub eranditult 

ökoloogilisi materjale ehk 

ehitusbioloogiliselt kontrollitud 

üldehitusmaterjale, mis omavad 

inimesele ohutu toote tunnustust.

Kõik kaubamärgid, kelle kaupu Tervemaja OÜ 
maale toob, on Lääne-Euroopa erinevate ins-
tituutide tunnustuse võitnud tänu looduslikele 
toorainetele ja mitmekülgsete materjalide 
kasutamisele. Tänapäeval on väga palju intel-
ligentseid lahendusi, on vaid vaja hakata neid 
teadlikult kasutama. Nii nagu pole olemas 
halba ilma, vaid on vale riietus. Nii pole ehi-
tuses lahendamatuid olukordi, vaid on vähene 
teadlikus. 

Fermacell – kipskiudplaat, mis 

Skandinaavias niisketes ruumides 

lubatud

Üks taoline looduslik ja keskkonnasõbralik 
materjal on Fermacell kipskiudplaat, mida 
Lääne-Euroopa järel nüüd ka Skandinaavia-
maad on tunnustanud. Seal pole teised kips-
plaadid niisketes ruumides enam lubatudki. 
Ja loomulikult on ka Eestis populaarsus ja 
tunnustatus tõusvas trendis. Meil on kasutatut 
plaate nii era- kui ka ühiskondlikes hoonetes.

Fermacelli tootja (Xella International GmbH) 
Saksamaal peab sel aastal juba 40. juubelit. 
Juubeldamiseks on ka põhjust. Kaubamärk on 
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tuntud, kui kvaliteetsete ja keskkonnasõbra-
like kipskiudplaatide looja ja tootja. Fermacell 
kipskiudplaatide tootmist alustati juba 1971.
aastal. Euroopa kipsist plaatide tootjates on 
ainult Fermacellile väljastatud Euroopa Tehni-
lise Tunnustuse Organisatsiooni tunnustus.

Tule-, löögi-, niiskus- ja helikindel

Fermacell on plaat, mis sisaldab kipsi ja 
vanapaberit. Need kaks looduslikku materjali 
segatakse ühtlaseks seguks, lisatakse vesi 
ning pressitakse kõrgsurve all stabiilne ja lõh-
navaba ehitusplaat. Fermacell on ka mitmete 
muude heade omadustega, mis teeb ta hooneid 
säästvaks ja eksklusiivseks. See üks plaat, Fer-
macell, sobib nii lagedele, seintele, põrandatele 
kui välisseintele. See plaat on tule-, löögi-, niis-
kus- ja helikindel plaat. Lisaks sellele on plaati 
lihtne paigaldada. Tänu materjali tugevusele 
võib kipsplaatile kinnitada raskuseid kruviga 
nii, et tüübleid pole vaja kasutadagi. 12,5 mm 
plaadi puhul on 5 mm-se kruviga lubatud kin-
nitada kuni 30 kg raskuseid.

Ääretult lihtne kasutada

Tootja on näinud palju vaeva lihtsustamaks 
nii ehitaja tööd ehitusplatsil, kui ka puitma-
jatootjate ja ka arhitektide tööd. Plaate võite 
lõigata ja seejärel murda, saagida, hööveldada, 
freesida või lihvida. Plaatide kinnitamiseks 
kasutatakse freespeadega kruve, klambreid 
või naelu. Fermacelli võib kasutada nii kande-
tarindiplaatide kui ka jäikusplaatidena. Lisaks 
Fermacelli plaatidele on sortimendis ka pai-
galdamiseks vajalikud kruvid, liimid, pahtlid, 

nakkeparandajad, hüdroisolatsioon ja -tugev-
duskangas. Fermacellil on omapärased liite-
kohtade viimistlemisviise kaks- liimimimis- või 
vuukimistehnika. Plaadid liimitakse vuugilii-
miga omavahel kokku ning vuugivaheks jääb 
maksimaalselt 1 mm. Teise variandina jäe-
takse vuuk 5–7 mm ning seejärel vuugid ainult 
pahteldatakse spetsiaalse vuugipahtliga.
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