
Elektri- ja soojaenergia oluline kallinemine ning 
viimane eriti pikk ja külm talv on toonud tähelepanu 
keskpunkti majade soojustamise ja soojakadude 
vältimise. Olemasolevate majade ja ka uute ehitami-
sel kasutatakse soojustamiseks harilikult välist 
lisasoojustust, väga oluline on aga ka vanade akende 
asendamine kaasaegsete inertgaasiga täidetud  kahe 
või kolmekordse klaaspakettiga ja paksemate raami-
dega akendega. Selliste  akende soojuspidavus on 
tõepoolest oluliselt parem, kuid tehes valmis maja-
del termograafiga fotod talvel, näeme, et akende 
ümbruses on ikkagi suured soojakaod ja investeerin-
gud, mis on tehtud kõrgekvaliteediliste  akende 
soetamiseks, jäävad tänu akende ebakorrektsele 
paigaldamisele  asjatuks.

Uuest ja kallist aknast 
loodetust vähem kasu?

Probleem: 
Tavaliselt kasutatakse aknaploki ja seinaelemendi 
vahelise montaaživuugi täitmiseks polüuretaan- 
montaaživahtu, kaitsmata teda piisavalt nii hoonest 
filtreeruva niiskuse kui ka väliskeskkonnast vee ja 
niiskuse sattumise eest vuuki. 

Talvel on ruumides niiskus alati suurem kui välis-
keskkonnas, seda nii inimeste endi eritatava niiskuse 
tõttu kui ka põhjusel, et soe õhk mahutab niiskust 
rohkem kui külm õhk.  Seoses erinevustega tempera-
tuuris ning niiskussisalduses liigub niiske ja soe õhk 
ruumist välja ning tihti on hästi isoleeritud ruumis 
ainsaks võimaluseks aknapiire. Ekslikult arvatakse, et 
montaaživaht isoleerib ka niiskuse, kuid montaaživa-
hus on suletud pooride hulk kõigest 70-80% ja 
veeauru tungimine vahu struktuuri igal juhul  
toimub. Sõltuvalt välisõhu temperatuurist ja siseruu-
mide niiskussisaldusest kondenseerub aur vahu sees 
veeks, mis tõstab  vahu sooja erijuhtivust kuni 5 
korda. Külma ilmaga külmub see vesi jääks ning 
vahu sooja erijuhtivus tõuseb juba kuni 20 korda. 
Lisaks lõhub jäätumisega  kaasnev paisumine vahu 
struktuuri, vähendades kordades  tema soojatakis-
tust. Selliseid külmumis-sulamise tsükleid võib ühe 

talve jooksul olla mitmeid nii, et juba esimese 
talve lõpuks on uue, hea ja kalli akna ümber 
oleva montaaživahu struktuur lõhutud. Kon-
densaadi tekkel  on vuugi soojajuhtivuse 
suurenemisele kumulatiivne iseloom ehk siis 
tekkinud kondensaat suurendab vahu sooja-
juhtivust, see omakorda loob eelduse konden-
saadi lisandumisele ning vahu edasisele 

külmumisele ja purunemisele. Seega ei oma ühel korral kondensniiskuse toimet ja külma-
kahjustusi saanud vahuga täidetud vuuk edaspidi eeldatud soojaisolatsiooni omadusi. 
Muutus on seejuures suur- vuugi soojustakistus väheneb ca 2,5 – 3 korda. 

Montaaživahtu jäänud niiskus on soodne pinnas hallituse tekkimiseks. Kuna see tekib 
vahu sees, siis ei ole tekkinud hallitus koheselt nähtav ning probleem avaldub siis, kui 
tekkinud kahjustus on juba ulatuslik. 

Lahendus: 
Akende monteerimisel tuleks kasutada Soudali aknapaigaldussüsteemi (Soudal Window 
System), kus akende monteerimisel kasutatakse spetsiaalseid linte, milliste ülesandeks on 
vältida niiskuse sattumine vahukihti. Välimine lint (Folienband Outside) laseb veeauru 
läbi ning sisemine lint (Folienband Inside) takistab auru väljapääsemist. 
Lintidel on  suurepärane nake igat tüüpi aknaraamidega, sest nad on iseliimuvatena 
kaetud ühelt poolt butüülkummi-liimainega ning sobivad kokku ka akrüülklaasi ja polü-
karbonaatidega. Lintide villakiuga kaetud pinda saab üle krohvida või värvida. Linte saab 
kasutada isegi ebatasastel pindadel ning tänu oma spetsiaalsele konstruktsioonile on 
Folienband ka põikisuunas painduv, mis võimaldab tal optimaalselt taluda hoonel esine-
vaid liikumisi. Tänu mõlemasuunalisele painduvusele on tagatud aknavuukide pidev 
hermeetilisus.
Selline süsteem on standardiks enamuses Euroopa maades, isegi meie lähinaabri Leedu 
juures, kuid Eestis paraku on see äärmiselt oluline probleem jäänud siiani tahaplaanile.  

Täiendava informatsiooni saamiseks pöörduge e-posti aadressile 
info@soudal.ee  või helistage telefonil 655 1851 
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Ekslikult arvatakse, 
et montaaživaht 
isoleerib ka niiskuse


