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SISSEJUHATUS

Käesolevad juhised annavad olulisi soovitusi ogaplaatsõrestike
vedamiseks, mahalaadimiseks, hoidmiseks ehitusplatsil ja nen-
de paigaldamiseks.
Lisaks ehitajatele on neid soovitusi oluline teada ka projekteerija-
tel.

NB! Juhised ei asenda projekti (tööjooniseid koos vajalike arvu-
tustega).

Projektdokumentatsioon peaks ideaalis sisaldama kõiki järgmisi
andmeid:
– sõrestike asend plaanis koos vahekaugustega (sammude-

ga);
– sõrestike asend lõikes;
– sõrestike geomeetria ehk tööjoonised;
– andmed mitmest osast kokku pandavate sõrestike ühen-

duselementide, nende hulga ja kinnitusmooduste kohta;
– toesõlme(-de) joonis(-ed) koos kinnitusdetailidega;
– jäikus- ja tuulesidemete paigutus;
– täitevarraste tugede ehk stabiilsussidemete paigutus;
– pärlinite (talade) paigutus, ristlõiked ja kinnitused;
– andmed roovitise (aluslaudise) paigutuse, ristlõike ja kinni-

tuse kohta;
– riputatud koormuste olemasolul nende asukohad ja lubata-

vad piirväärtused.
Öeldust tuleneb vajadus omada ogaplaatsõrestike projekteeri-
misel süsteemset tervikut vähemalt kahe olulise tegijaga:

1) sõrestikud projekteeritakse sellele tööle spetsialiseerunud
projekteerimisfirma poolt.
2) projekteerimise aluseks on ehituse peaprojekteerija (selle all
mõeldakse konstruktsioonide projekteerijat) poolt määratavad
lähteandmed nagu koormused koos nende asukohtadega ja
sõrestike peamõõtmed. Peaprojekteerija vastutab ka ehitise kui
terviku kandevõime ja püsivuse eest.

Ehitamisel tuleb jälgida järgmisi olulisi momente:
– sõrestike lahendusi ei tohi oma suva järgi muuta, st ei tohi
teha sisselõikeid, eemaldada või lisada sõrestiku osi, suurenda-
da koormusi, samuti ei tohi ära jätta sidemeid, muuta nende
asukohta või nõrgestada ristlõiget;

– kui ehitusfirma korraldab ise sõrestike veo, jääb temale vas-
tutus veonõuete täitmise eest;

– ogaplaatsõrestikest tervikkonstruktsiooni ehitusaegse ruu-
milise püsivuse ja stabiilsuse eest vastutab ehitise püstitaja;

– peatöövõtja hinnata jääb sõrestikke puudutava info edasta-
mise vajalikkus alltöövõtjatele, kusjuures eeltoodu kehtib ka all-
töövõtjatele.

Järgnevaid viil- ja kelpkatuste sõrestike paigalduse kirjeldusi
saab kohaldada enamikele konstruktsioonidele, osaliselt kom-
bineerituna.

1. SÕRESTIKE VEDU JA MAHALAADIMINE
EHITUSPLATSIL

Ogaplaatsõrestikud toimetatakse kohale tehase poolt kokkuköi-
detud pakettides. Sõrestikud veetakse:
• püstiasendis (parim variant), joonis 1;
• horisontaalasendis, joonis 2.
Pakettide täpne kaal tuleks kahtluse korral tootjalt järele küsida.
Paketid tuleb maha laadida ehituskraana/autokraana abil (erand-
juhtudel kahveltõstukiga, seda vaid püstiasendis vedamise kor-
ral). Paketid tuleb kindlustada ümbervajumise vastu, joonis 3.
Joonis 3. Laadungi toestamine

Seejuures pöörata tähelepanu järgmistele momentidele:
• kontrollida, kas kraana tõstejõust piisab pakettide mahalaa-
dimiseks;
• ettevaatust kinnitusvahendite (laudade ja pingutusvööde)
eemaldamisel – laadung võib ümber vajuda!
• laadung tuleb kinnitada sobivate vahenditega (kaldtoed vms);
• naelte eemaldamisel hoida pakette kindla aluse vastas;
• ettevaatust pakettide avamisel, üksikud sõrestikud vajuvad
kergesti ümber;
• ei soovitata kasutada terastroppe kuna sõrestike vööd ja/või
sõlmed/ogaplaadid võivad kahjustuda. Kui seda ollakse sunni-
tud tegema, tuleb kasutada troppide haardekohas alus- ja külje-
lappe;
• soovitatav on kasutada elastseid tõstetroppe (linte).

Väiksema kaalu ja sildega sõrestikke võib maha laadida käsitsi.

Tungiv soovitus:
Puidu ja/või ogaplaatide silmaga nähtavatest kahjustustest ning
jäävatest deformatsioonidest tuleb kindlasti teavitada tootja-
tehast – võimaluse korral koos tõestusega.

2. SÕRESTIKE LADUSTAMINE

Kuna sõrestike paigaldamine ei toimu tavaliselt kohe peale ko-
haletoimetamist, tuleb ehitusplatsil tagada sõrestike korrakoha-
ne ladustamine.

Seejuures tuleb arvestada eelkõige järgmist:
• sõrestikud ladustada reeglina püstiasendis, st vastavalt
nende tööasendile.
• sõrestikud asetada tasasele alusele (nt puitprussidele);
• alused paigutada vähemalt hilisemate toesõlmede alla (vt joo-
nis 4);

<60

Joonis 1. Vedu püstiasendis

Joonis 2. Vedu horisontaalasendis
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 Joonis 6

  Joonis 7

  Joonis 8

  Joonis 9
• alused peavad olema nii kõrged, et ülemine vöö, mis ulatub
alusest üle, ei puudutaks maapinda;
• sõrestikud kindlustada ümbervajumise eest.

Sõrestike lapiti hoidmise korral tuleb (joonis 5);
• kasutada piisaval hulgal vahelatte;
• latid viia ühte tasapinda;
• üksikute sõrestike vahele asetatud vahelatid paigutada verti-
kaalis kohakuti;
• virna kogukõrgus ei tohiks ületada 1,5 m.

Ladustamise ajaks tuleb sõrestikke kaitsta sademete eest:
• presendiga kattes või mõnel muul sarnasel moel;
• katte all tagada õhuringlus (oht: kondensaadi moodustumine).

3. SÕRESTIKE TÕSTMINE EHITUSPLATSIL

Reeglina toimub sõrestike tõstmine ehitusplatsil ühekaupa
kraana abil. Erandina, näiteks lühikeste väikesekaaluliste sõres-
tike puhul, võib nad tõsta kandvatele seintele paketina (nagu
kohale toimetatud) ning jaotada paigaldamisel käsitsi laiali.

Kraanaga tõstes kasutatakse üldreeglina vähemalt kahte kinni-
tuspunkti nii, et nende vahekaugus oleks ca 1/2 sõrestiku pikku-
sest. Lühemaid (kuni 8 m) sõrestikke võib tõsta harjasõlmest.
Pikkade sõrestike puhul on vaja kasutada tõstetalasid või traa-
verseid, millel oleks kolm või enam kinnituspunkti.

Sõrestike tõstmist ja liigutamist lapiti tuleb vältida või kasutada
läbivajumist vältivaid tugesid.
Sõrestikke käsitledes tuleb kõigiti vältida nende nõtkumist.
Käsitsi tõstmisel on limiteerivaks sõrestiku kaal (max 100 kg).

  Joonis 4

  Joonis 5
Järgnevatel joonistel esitatakse soovitatavaid tõstmisviise.
Joonis 10
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4. PAIGALDAMINE

Ogaplaatsõrestike paigaldus, kinnitused ja toestused tuleb teha
ehitusprojekti kohaselt, järgides ka selle juhendi põhimõtteid.

NB! Ogaplaatsõrestike jaoks tuleb peaprojekteerijal alati esita-
da lahendus konstruktsiooni kui terviku jäigastamiseks.

Ogaplaatsõrestikud paigutatakse projektiga määratud tugedele
(kandvad seinad, talad). Kavandatust väiksema või suurema
arvu tugede kasutamine pole lubatav. Kui toed paiknevad eba-
sümmeetriliselt, tuleb hoolega jälgida sõrestiku orienteeritust tu-
gede suhtes (vt joonis 11).

Sõrestike toetuspikkust (toe pindala) ei tohi vähendada. Toena
toimiva ülasidepuu jätku ei või teha lähemal kui 100 mm sõresti-
ku toetuskohast.

Sõrestike vahekaugust ehk sammu ei tohi suurendada.

Sõrestike vardaid ei tohi läbi lõigata ega teha neisse sisselõi-
keid, kui sellist võimalust pole projektiga ette nähtud. Igasugus-
te avade ja sisselõigete tegemine tuleb projekteerijaga kooskõ-
lastada.

Kui tekib sundolukord tugede asukohtade muutuse, sõrestike
vahekauguse, koormuste muutumise või varraste lõikamise näol,
tuleb alati tellida kontrollarvutused ja projekti muudatus.
Sõrestikud paigaldatakse tavaliselt ühekaupa. Kui paigaldus
toimub eelnevalt maapinnal sidemetega ühendatavate sõresti-
kepaaridena või suuremate plokkidena, siis sellise moodusega
kaasnevad arvutused ja lisaprojekteerimise korraldab ehitusfirma.

Kui katusekandja on veopiirangute tõttu kõrguses kavandatud
kahest või enamast osast, siis on soovitatav teha ühendusjät-
kud enne kandja lõplikku paigaldamist kas jätkulaudade või
naelutusplaatide abil, nagu näidatud joonisel 12.

Joonis 11
l/2

l/2

l/2

l/2
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naelarid
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Jätkulauad kahelt poolt

ristlõige, pikkus, naelutus

vt. projektist

Naelutusplaadid kahelt poolt

mõõtmed ja naelutus vt projektist

Joonis 12
Ogaplaatsõrestike paigutuse, vertikaalsuse ja vööde sirguse osas
tuleb täita joonistel 13 ja 14 esitatud nõudeid. Kui tugedevaheline
kaugus võimalike ehitusvigade tõttu muutub rohkem kui poole
toetuspinna laiuse võrra, tuleb lahenduse osas konsulteerida pro-
jekteerijaga.

4.1 Soovitused paigaldamiseks kraana abil viilkatuse näite varal

(1) Tähistada sõrestike asukohad kandeseintel ning paigaldada
vastavad ühenduselemendid (nurkterased).

(2) Tähistada sidemete asukohad.
a) Esimene sõrestik toestada kaldtugedega.
b) Teine sõrestik asetada ettenähtud kaugusele.
c) Sõrestike ülemiste vööde vahele paigaldada sidemed või si-
desõrestik.
d) Sõrestikud loodida. Soovitavalt kontrollida diagonaalmõõt-
meid toetuspunktide vahel.
e) Ühendada sõrestikud ja sidemed.
f) Tõsta kraana abil paika järgmised sõrestikud, ühendada
need lati abil juba kinnitatud sõrestikuga ning kinnitada seinte
külge.
g) Pärast ca 10. sõrestiku paigaldamist kinnitada sidemed vas-
tavalt joonistele ja käesolevale juhisele. Igal juhul tuleb puudu-
vad sidemed paigaldada tööpäeva (vahetuse) lõpuks.

4.2 Ristuvad viilkatused

a) Põhikatuse sõrestike paigaldamine nagu p 4.1.
b Kõrvalkatuse sõrestike paigaldamine nagu p 4.1.
c) Kõrvalkatuse harjaliini pikendamine nööri abil põhikatuseni.
d) Lamavate sõrestike ehk harjatugede paigaldamine (vt joonis
15 ja 16). NB! Lamavad sõrestikud toetada kiilukujulise otsaga
kergitusliistudele.
e) Harjatoed kinnitada põhisõrestike külge sarikaankrutega.
f) Vajaduse korral paigaldada harjatugede vahele põhisõres-
tikke siduvad roovid (vastavalt projektile).

Joonis 13. Nõuded vööde sirgusele

Joonis 14. Nõue vertikaalsusele
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4.3 Kelpkatuse paigaldamine

Kelpkatused jagunevad kelbapiirkonnaks (lõikumispunktist kel-
baräästani) ja põhikatuse piirkonnaks (lõikumispunktide vaheli-
ne ala), vt joonis 17.
Tööde soovitatav järjekord:
a) Põhisõrestike paigaldus lõikepunktide vahel nagu kirjelda-
tud p 4.1.
b) Kelba trapetssõrestike paigaldus lõikepunktist kelbaräästa
suunas. NB! Viimase kelbasõrestiku asukoht selgub projektist,
joonisel 17 on esitatud üks võimalikest variantidest.
c) Kelbasõrestike omavaheline sidumine (jäigastamine).
d) Roodsõrestike või roodsarikate paigaldus.
NB! Viimaste ühendamine kelbasõrestikega toimub reeglina te-
rasdetailide abil. Jälgida projekti!
e) Lühemate küljesõrestike või sarikate paigaldus.
f) Kelbasarikate paigaldus.

Joonis 15

Lamavad sõrestikud

ehk harjatoed

Põhikatuse sõrestik

Arvutusliku naelutusega ja

otsast kaldu kergitusliist

Joonis 16. Harjatugede toetamine
Topelt- või mitmekordne

kelbasõrestik

Kelbasarikad

Sõrestiksarikad

või sarikad

A

Sidemed

Roodsarikas

roodsõrestik

Põhikatus

Kelp

A

A – A

Joonis 17. Kelpkatuse plaani fragment ja lõige
Paigaldamisel peab sõrestike toestus olema piisav ehitusaeg-
setele koormustele, sealhulgas tuulekoormusele. Toestused
võib teha kas üksiktugedena või ogaplaatkonstruktsioonis tuu-
lesõrestikena.
Toestusena võib kasutada ajutisi naeltega kinnitatavaid piki- ja
diagonaalsidemeid, millega jäigastatakse vähemalt äärmised
sõrestikud.
Ehitise otsast esimene või teine sõrestik (juhul kui esimene aset-
seb otsaseina kohal) seotakse ülemisest vööst otsaseinaga
maksimaalselt 2,5 m tagant. Vastav toestus tehakse ka ehitise
teises otsas ja kui ehitise pikkus ületab 15 m, siis ka ca 10 m
tagant sõrestikevälja vahekohtades.
Alumiste vööde ajutiste sidemete maksimaalne vahekaugus on
4 m ja toed kinnitatakse otsa- ning vaheseinte külge. Nii ülemise
kui alumise vöö pinnas kinnitatakse kaldsidemed vastavalt joo-
nistele 18 ja 19. Sellised kaldsidemed peavad paiknema vähe-
malt ehitise otstes ja pikemate kui 15 m ehitiste puhul ka vahe-
peal ca 10 m tagant.

Ehitusaegsete sidemetena kasutatakse üldiselt laudu ristlõike-
ga  vähemalt 22 x 100 mm. Side naelutada kõikides kinnituskoh-
tades vähemalt kahe naelaga 2,8 x 75 mm.

Kui sõrestikuväli jäigastatakse äärmiste sõrestike vahele paigu-
tatavate horisontaalsete tuulesõrestikega (vt joonis 20), siis aju-
tised pikisidemed on vajalikud ainult katuseharja ja tugede joo-
nel, siiski paigaldatuna maksimaalselt 6 m vahega.

Joonis 20. Horisontaalselt paigutatud tuulesõrestikud

Joonis 18. Ülemiste vööde ehitusaegne toestamine

Joonis 19. Alumiste vööde ehitusaegne toestamine

�
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m
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�
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� 4m
� 4m
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Jäigastussõrestike kasutamise puhul võib sõrestike paigalduse
teha nii, et äärmine sõrestikepaar ühendatakse tuulesõrestike
või tuulepukkide abil ruumiliseks tervikuks maapinnal looditud
alusel ja tõstetakse sellise jäigastatud plokina kandeseintele.
Teised sõrestikud paigaldatakse siis edasi ühekaupa. Kasuta-
des jäigastamiseks tuulesõrestikke puudub vajadus ülemise
vöö tasapinnas kaldtugede järele (vt joonis 21). Sõrestikud seo-
takse üksteisega mitte enam kui 2,5 m vahega roovidega. Alu-
mise vöö ehitusaegne toestus tehakse nagu eelpool kirjeldatud.

Tuulesidemed metall-lintidest.

Kui tuulesidemetena on kasutatud metall-linte, tuleb olulisena
silmas pidada järgmist:
• kavandatud lindi ristlõiget ei tohi oma suva järgi asendada
väiksemaga;
• enne katusekandjate külge kinnitamist tuleb lint pingutada
(sirgestada) vastava seadmega;
• tuulelindi nurgakinnituse jaoks peab looma lisanaelutuse
võimaluse (vt. joonised 22, 23)

Joonis 21. Vertikaalselt paigutatud tuulesõrestikud ehk tuulepukid

Joonis 22. Metallist tuulesideme kinnitus
Joonis 23
5. NÕTKETOED

Ogaplaatsõrestikud on oma tasapinnast väljapoole väga sale-
dad konstruktsioonid. Reeglina märgitakse sõrestike tööjoonis-
tele nõtketugesid vajavad vardad ja ka tugede kinnitusmoodus.
Kui sellised andmed puuduvad, tuleb toimida nii nagu on näida-
tud joonistel 24 ja 25.

6. TOEKINNITUSED

Ogaplaatkandjate toekinnitustena on soovitatav kasutada nae-
lutusavadega tsingitud terasest nurgikuid. Kandjate ääretuge-
del on üldiselt piisav kasutada ühte nurgikut. Nurgiku minimaal-
ne mõõde on 90 x 90 x 60 x 2,5 mm ja kinnitamiseks kasutada
rihveldatud ankrunaelu 4 x 40 (4 + 4 tk). Kui teepiirkonnas on
ogaplaat, võib nurgiku kinni naelutada ka läbi ogaplaadi avade
(vt joonis 26).

Joonis 25. Nõtketoestuse teostus

Joonis 26. Näide äärekinnitusest

Joonis 24. Nõtketoestus
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Ääretugedel ei ole soovitatav kasutada kaldnaelutust, mis võib
alumiselt vöölt lahti lüüa kilde ja sellega vähendada toe pindala
ning kandevõimet.

Vahetugedel, kus ei ole alumise vöö jätku, võib kinnituseks kasuta-
da naelu pikkusega 90 –100 mm ja läbimõõduga d = 3,1 – 3,4 mm.

7. VÖÖDE KINNITAMINE

Kõikide ogaplaatkandjate ülemised (surutud) vööd peavad ole-
ma nõtkumise vastu kinnitatud. Ka teatavad osad alumistest
vöödest võivad vajada nõtketugesid. Toestuse võib teha vööde
üla- või alapoolele kinnitatud roovide, laudise või plaatide abil.

Ogaplaatsõrestiku projektis peab olema esitatud lubatav maksi-
maalne roovi samm. Kui katuse kattematerjal (nt profiilplekk)
võimaldab suuremat roovi sammu, tuleb nõtkeohu vältimiseks
vajadusel kasutada täiendavaid roove.

Sama ülemise vöö kohal ei tohi teha kõrvuti asetsevate roovide
otsjätkusid.

Need tuleb hajutada. Nõtketugedena toimivate roovide naeluta-
misel tuleb täita järgmisi miinimumnõudeid:
• roovi paksus 22 – 38 mm: 2 n 2,8 x 75 igas kinnituspunktis;
• roovi paksus 39 – 58 mm: 2 n 3,4 x 100 igas kinnituspunktis.

OLULINE TEADA
Katuse kaldest olenevalt on ca 1,5 m laiuses osas nii räästaste
kui harja piirkonnas tuule imev jõud tavalisest oluliselt suurem
(isegi üle kahe korra suurem) ja roovid tuleb kinnitada tugeva-
malt. Seda on eriti oluline teha sõrestike ja roovide suure vahe-
kauguse ja kerge katusekatte korral.

Täislaudis (nt rullmaterjalist katusekatte aluslaudis) on piisav
sõrestiku vöö nõtketoestuseks tingimusel, et iga laud kinnitatak-
se vöö külge vähemalt kahe naelaga. Laudise kasutamisel on
soovitatav sõrestike maksimaalseks vahekauguseks valida 900
mm või kasutada paksemaid laudu.

Kõrvuti asetsevate laudade jätkud ei tohi olla sama vöö kohal
ega naabersõrestike vahekohtades.

Vahetult sõrestike vööde külge kinnitatavad jäigad plaadid on
sobivad nõtketoed (vineer, puitlaastplaat või OSB-plaat paksu-
sega vähemalt 8 mm ja naelutustihedusega ≤ 150 mm). Pehmet
puitkiudplaati, kipsplaati või Luja-plaati nõtkumissidemena mit-
te kasutada nende plaatide vähese tugevuse ning hapruse tõttu.

Kui sõrestiku vöö ja nõtketoe vahel kasutatakse kergitusliistu,
tuleb see naelutada järgmiste reeglite kohaselt:
• liist paksusega 22 – 25 mm: n 2,8 x 75 samm 400

                                        või n 2,5 x 60 samm 300
• liist paksusega 26 – 38 mm: n 2,8 x 75 samm 300
• liist paksusega 39 – 50 mm: n 3,4 x 100 samm 400

OLULINE TEADA
Harja- ja räästapiirkonnas tuleb kergitusliistud naelutada topelt
tihedusega.

8. KATUSE ÜLDJÄIGASTAMINE

Katuse üldine jäigastamine teostatakse objekti peaprojekteerija
lahenduse kohaselt. Sõrestike vööde nõtketoestusest katuse
jäigastamiseks tavaliselt ei piisa. Seepärast tuleb tuule- ja nõt-
kesidemetelt jõud juhtida jäigastavatele seintele! Katust jäigas-
tavate konstruktsioonideta saab ogaplaatsõrestike rivi võimalu-
se liikuda, põhjustades katusekatte ja otsaseinte deformatsioo-
ne või halvimal juhul kogu katusekonstruktsiooni varisemise.

Katuse üldjäigastamise moodused on järgmised:
a) ogaplaat-tuulesõrestikud või tuulepukid;
b) kohapeal ehitatavad horisontaalsed sõrestiksidemed ja toed;
c) piki- ja diagonaalsidemed koos alumise vöö jäigastamisega;
d) jäigastamine plaatidega (profiilplekist kate, ülemise vöö kül-
ge kinnitatavad jäigad plaadid).

Katuse tasapinnas teostatavale jäigastamisele lisaks tuleb sõ-
restike ülemistelt vöödelt juhtida koormused kandvatele seinte-
le. Selleks on parim moodus ogaplaatsõrestike vahele paigal-
datavad  ogaplaat-tuulepukid, mille kõrgus vastab sõrestike kõr-
gusele pukkide paigaldamise kohas.

Kivikatuste puhul tuleb sõrestike ülemiste vööde tasand eraldi
jäigastada.

Rullmaterjalist katete aluslaudis ei ole üldjuhul piisava jäigasta-
va toimega.

Profiilplekist katusekate on üldiselt piisava jäigastava toimega,
kuid vajab selleks märgatavalt tihedamat kinnitamist roovide
külge kui pleki tootjad seda soovitavad. Seetõttu tuleb olla pro-
fiilpleki kui jäigastava konstruktsiooni osa arvesse võtmisel äär-
miselt ettevaatlik. Kinnitustiheduse peab määrama konstrukt-
sioonide peaprojekteerija.

Muud katusekattematerjalid, sealhulgas ka valtsühendustega
sile plekk, vajalikku jäigastavat toimet ei oma!

9. VALMISTAMISE HÄLBED

Sõrestiku pikkus:
• L ≤ 10 m, lubatav hälve joonise mõõtmest ±10 mm;
• L > 10 m, lubatav hälve joonise mõõtmest ± 10 mm + 1 mm/m
10 m ületavalt osalt. Sama seeria sõrestike omavaheline pikku-
se erinevus maksimaalselt ±10 mm.
NB! Kui sümmeetrilise sõrestiku pikkuse hälve moodustub põ-
hiliselt ühe poole hälbest, siis järgnevate tööde ladususe huvi-
des on kasulik sõrestikud vastavalt orienteerida.
Sõrestiku kõrguse hälve ±10 mm. Liitekohtade asendi erinevus
20 mm.
Puidu mõõtmed:
• paksus ± 1 mm;
• laius ≤ 100 mm, ±1 mm;
• laius > 100 mm, ±1,5 mm.

Ogaplaadid:
• mõõtmed ja peasuunad vastavalt joonistele;
• paigutus sümmeetriline liitekoha mõlemal poolel joonisel
näidatud lubatava hälbega.

10. TOIMIMINE ERAKORDSETES OLUKORDADES

1. Mehaanilised vigastused. Kahjustused koos projekteerijaga
üle vaadata ja otsustada tugevdamise moodus.

2. Väärast ladustamisest tingitud sõrestike deformatsioonid.
Koos projekteerijaga otsustada sirgestamise moodus.

3. Kahtlused puidu kvaliteedi osas. Koos sõrestike tootjaga ot-
sustada tugevdamise või asendamise vajadus.

4. Sõrestikud on külmunud pinnase külge. Mitte jõuga lahti re-
bida, vaid ettevaatlikult külmunud koht lahti raiuda või lahti sula-
tada.

5. Pikemat aega maakontaktis olnud sõrestike puidul ilmnevad
puidu värvuse muutused. Konsulteerida seenkahjustuste asja-
tundjaga otsustamaks sõrestike kasutuskõlbulikkuse üle.
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