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Kalkuleerimisjuhend liimitavatele klaasidele ja klaasi kivitäkke 
remondile 

 

Sissejuhatus 

Liimitavate klaaside vahetusajad põhinevad autoremondi ettevõtetes teostatud ajauuringutel. 
Uuringud tehti kereremondi- ja klaasivahetuse töökodades, kus olid olemas kõik vajalikud tööriistad 
ja abivahendid liimitavate klaaside vahetusesks. Uuriti klaasivahetust sõidu- ja pakiautodel. Kõik 
ajanormid on perioodides (1 tund = 100 perioodi). 

Liimitavate klaaside vahetus 

Menetlusnorm 

Liimitavate klaaside vahetus peab olema tehtud selleks ettenähtud tööriistade ja materjalidega ja 
selliselt et on taastatatud sõiduki esialgne seisukord ning tagatud sõiduki vastavus 
liiklusohutualastele ning tootja kehtestatud nõuetele. 

Vahetuse ajanorm 

Liimitava klaasi vahetuse ajanormis sisalduvad järgnevad tööetapid: 

 
 Eemaldamine – klaasi lahtilõikamisele kulv aeg 

 
 Klaasi puhastamine – klaasi puhastamisele kulv aeg 

 
 Paigaldussüvise puhastamine – paigaldussüvise puhastamisele ja vana liimi eemaldamisele 

kuluv aeg 
 

 Krundi/aktivaatorite peale kandmine–krundi ja aktivaatorite peale kandmisele  
 

 Liimi peale kandmine – Aeg, mis kulub liimi peale kandmisele kulv aeg 
 

 Paigaldamine – uue klaasi paigaldamisele kulv aeg  
 
Ülal toodud vahetusajanorm sisaldab ka aega isiklikuks tarbeks, ettevalmistuseks ning 
hädavajalikku lisaaega töö täielikuks sooritamiseks. Näiteks auto sisse-välja sõitmise aeg, 
tööriistade ettevalmistuse/puhastuse aeg, varuosade toomise aeg, kaitsevahendite kasutamiseks 
kuluv lisaaeg, töövahendite toomise/tagasiviimise aeg, tööpiirkonna puhastuse aeg, lõppkontrolli 
tegemiseks kuluv aeg. 
 
Aeg, mis kulub lisavarustuse eemaldamiseks (nt. liistud, klaasipuhastajad jne), ei kuulu liimitavate 
klaaside vahetusaja sisse, vaid need arvutatakse MYSBY normide alusel ja sisalduvad kogu 
vahetusajanormis. 
 

Lisaaeg M/P liimitav klaas 

Liimitava klaasi taaspaigalduse korral tuleb kasutada alltoodud eemaldus/paigaldus aegasid. 
Lisaaeg sisaldab vana liimi eemaldamiseks kuluvat aega. 

 

 

Lisajad M/P liimitav klaas 
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 Esi-/tagaklaas  14 perioodi 

 Muud klaasid  5 perioodi 

 

Lisajad on CABAS programmis valiku ”M/P tööd...” all. 
 

Klaasi kivitäkke vigastuste taastamine 

Sissejuhatus 

Klaasi kivitäkke vigastuse taastamise all mõeldakse vigastatud pinna taastamist vastavate 
töövahendite ja töövõtetega sellisesse seisundisse, mis tagab vastavus liiklusohutualastele ning 
tootja kehtestatud nõuetele. 

Taastamise aeg 

Taastamise aeg sisaldab: 
 

 Töövahendite asendust/eemaldust 
 

 Taastamistöö (nt. puurimine, täiteaine pealekandmine) 
 

 
Ajanorm sisaldab ka aega isiklikuks tarbeks, ettevalmistuseks ning nõutavat lisaaega töö 
täielikuks sooritamiseks. Näiteks auto sisse-välja sõitmise aeg, tööriistade 
eetevalmistuse/puhastuse aeg, varuosade toomise aeg, kaitsevahendite kasutamiseks kuluv 
lisaaeg, töövahendite toomise/tagasiviimise aeg, tööpiirkonna puhastuse aeg, lõppkontrolli 
tegemiseks kuluv aeg.  
 
Ettenähtud ooteaeg sisaldub taastusremondi ajanormis nt. vaakumiga pumpamine. Eeldatakse, et 
töö tegija sooritab ooteajal muid tööoperatsioone. 
 
Klaasi kivitäkke taastamise ajanormid 
 

 1 kivitäke 36 perioodi 
 

 2 kivitäket  62 perioodi 
 

 3 kivitäket  88 perioodi 
 

 
 


