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1 Sissejuhatus 

Juhendi ajanormid põhinevad plastitööde ettevõtete ajauuringutel, mille aluseks on käesolevas 
juhendis kirjeldatud plastdetailide taastamistööde tehnoloogiaid. Kõik vaadeldud ettevõtted asusid 
heakskiidetud tööruumides ja täitsid ametkondade ja plastitaastamistööde tehnoloogiate nõudeid. 
Uuringutes kasutati ainult heakskiidetud tehnoloogiaid ja materjale. Jalakäija kaitseleevendite 
taastamised on sooritatud autotootjate nõuete ja taastamisjuhendite kohaselt. 

Plastitaastamistööde ajanormide arvutamise eelduseks on võetud, et on tegemist sõidukilt eemaldatud 
detailiga ja detaililt on omakorda eemaldatud kõik lisadetailid. 

Kõik ajad  on antud perioodidena (1 tund = 100 perioodi). 

Vigastuse piirkonna pahteldamine tuleb alati teha kasutades plastitaastamistöödeks ettenähtud 
materjale. Polüester pahtleid võib kasutada ainult väikeste aukude ja kriimustuste korral. 

Kõik värvitööd, mis sisaldavad ka kruntimist arvestatakse vastavalt värvitööde kalkuleerimisjuhendile. 

2 Taastamisklassid 

2.1 Rühm 1  

Plastdetailid, mis värvitakse ja/või struktuurvärvitakse taastamise järgselt. Näit: kaitseraud, spoiler, 
tahavaatepeegel jms. osad. 

2.2 Rühm 2 

Plastdetailid, mida ei värvita ja /või struktuurvärvita taastamise järgselt. Näit: Klaasipesupaak, 
esilatern, logar, mootori aluskaitse jms. osad. 

2.3  Rühmad 1 ja 2   

Plastdetail võib samaaegselt kuuluda ainult ühte rühma. 

Detail, millel on mõlema rühma vigastusi arvutatakse alati rühma 1 kohaselt vigastuse liigiga „Välis- ja 
sisepinna vigastus“. 

3 Ajanormid Rühm 1  

3.1 Vigastuste liik 

Eristatakse kolme vigastuse liiki sõltuvalt plastdetaili vigastusest. 

Plastdetail võib kuuluda ainult ühe vigastuse liigi alla. 
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3.1.1 Kriimustused 
 

Plastdetailil on kriimustused, mis on sügavamad kui 1 mm ja detaili kuju ei 
ole rikutud ega vaja õgvendamist. 

3.1.2 Välised vigastused 
 

Plastdetaili kuju on rikutud ja vajab õgvendamist. Detailil võib olla ka 
kriimustusi, mis on sügavamad kui 1 mm. 

3.1.3 Välis- ja sisepinna vigastused 
 

Plastdetailis on auke ja /või läbivaid kahjustusi ja/või purunenud kinnitusi. 
Plastdetaili kuju on rikutud ja vajab õgvendamist. Detailil võib olla ka 
kriimustusi, mis on sügavamad kui 1 mm. 

3.2 Alustusaeg 

Kriimustused 60 [perioodi] 

Välised vigastused 73 [perioodi] 

Välis- ja sisepinna vigastused 108 [perioodi] 

3.3 Pindala koefitsient 

Kriimustused 0,186 [perioodi]/cm
2
 

Välised vigastused 0,208 [perioodi]/cm
2
 

Välis- ja sisepinna vigastused 0,418 [perioodi]/cm
2
 

3.4 Tööetapid 

3.4.1 Kriimustused  

- Puhastus/Pesu 
- Lihvimine 
- Plasti remont 
- Lihvimine/Servade lihvimine 

3.4.2 Välised vigastused 

- Puhastus/Pesu 
- Kuumtöötlus 
- Õgvendamine 
- Lihvimine 
- Plasti remont 
- Lihvimine/Servade lihvimine 

3.4.3 Välis- ja sisepinna vigastused 

- Puhastus/Pesu 
- Kuumtöötlus 
- Õgvendamine 
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- Pragude/aukude taastamine ja vajadusel tugevdamine 
- Kinnituste taastamine 
- Lihvimine 
- Plasti remont 
- Lihvimine/Servade lihvimine 

3.5 Taastatud vigastuskoha kvaliteet Rühm 1  

Vigastuse koht on lihvitud masinlihvijaga paberi karedusega P240 või käsitsi paberi karedusega 
P320. 

Taastatud vigastuse koht peab olema valmis kruntimiseks täiendava lihvimise/pahtelduseta. 

3.6 Vigastatud ala ulatus  

Suurim vigastatud ala, mis sisaldub plastitööde normides 

Kriimustused  kuni 300 cm
2
  

Välised vigastused  kuni 750 cm
2
  

Välis- ja sisepinna vigastused kuni 750 cm
2
  

Plastdetail taastamine, millel on suuremad vigastused lepitakse kokku eraldi. 

3.7 Osade vahetus (varuosad) 

Suurte kinnituste ja tugevdustalade vahetus lepitakse kokku eraldi. 

Puuduva osa/kinnituse ülesehitamine lepitakse kokku eraldi. 

4 Ajanormid Rühm 2  

Klassi kuuluvad praod ja vigastatud kinnitused 

Alustusaeg 19 [perioodi/detail] 

Kinnitused 23 [perioodi/ kinnitus] 

Pragu 4 [perioodi/ cm] 

Kinnituste ülesehitamine lepitakse kokku eraldi. 

4.1 Tööetapid 

- Puhastus 
- Lihvimine 
- Taastamine heakskiidetud liimi- või keevistehnoloogiaga 
- Lihvimine 
- Vigastuste täitmine/ Lihvimine 
- Pinna sobitamine/viimistlemine 
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4.2 Taastatud vigastusala kvaliteet Rühm 2  

Plastdetail on õige kujuga ja valmis kasutamiseks, vajalik sobitamine sisaldub ajanormis. 

4.3 Esi- ja tagalaternate lihvimine ja poleerimine 

Lepitakse kokku eraldi. 

5 Struktuurvärvimine 

Struktuurvärvimine on taastamistehnoloogia, millega taastatakse remonditud pinna algne 
pinnastruktuur, mis võib olla sile või mustriline.  

5.1 Struktuurvärvimine 

Värvitav pindala mõõdetakse dm
2
 ja ajanorm arvutatakse järgmiste pindala koefitsientidega. 

Alustusaeg 30 [perioodi/detail] 

Pindala koefitsient 1,280 
[perioodi/dm

2
] 

Ajanorm sisaldab detaili läikeastme.- ja tooni määramist ning ka vigastuste taastamistöid, mis on 
maksimaalselt 1 mm sügavused. 

Vajalikud lisakatmistööd arvutatakse Värvimistööde kalkuleerimisjuhendi punkti 5.3.4 
”Plastdetailide lisakatmine” kohaselt. 
Kui struktuurpind värvitakse, arvutatakse see Värvimistööde kalkuleerimisjuhendi  punkti 5.3.2 ”Uus 
plastdetail” kohaselt. 

5.2 Tööetapid 

- Puhastus/Pesu 
- Lihvimine 
- Pahteldamine 
- Pahtli lihvimine 
- Kruntimine 
- Läike- ja tooni määramine 
- Struktuuri pihustamine 
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6 Mõõtmisjuhend 

6.1 Rühm 1 

Vigastuse pindala mõõdetakse enne kuumtöötlust cm
2
 ja ümardatakse ülespoole.  

Kriimustuste kaugus peab olema üksteisest üle 1 cm, et neid lugeda erinevateks vigastusteks ja 
eraldi mõõta. Tihedamad kriimustused arvestatakse üheks pindalaks. 

Läbiva prao pikkus mõõdetakse cm ja korrutatakse 10 cm laiuse alaga, et leida vigastuse pindala. 

Kui detailil esineb mitu vigastuse liiki, liidetakse kõik vigastuse alad kokku ja aeg arvutatakse 
kõrgeima vigastuse liigi järgi. 

Kui vigastuse alas on mitu vigastuse liiki, valitakse kõrgeim vigastuse liik ja mõõdetakse suurim 
taastatav pindala. 

Kinnituste taastamine sisaldub Välis- ja sisepinna vigastuste taastamise ajanormis. Kriimustuste 
või Väliste vigastuste korral, kui esineb üks või mitu purunenud kinnitust, arvutatakse ajanorm 
vigastuste liigi Välis- ja sisepinna vigastuste kohaselt. 

6.1.1 Kriimustused 

 

Plastdetail, kus on üks kriimustus tuleb mõõta vigastuse ala pikkus ja laius. Näide: 12 cm pikk 1 cm 
laiune. 
Vigastatud ala pindala, kriimustus 12 x 1=12 cm² 

6.1.2 Kriimustused, mitu vigastuse piirkonda 
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Plastdetail mitme kriimustusega, kus vigastuste vahele jääb rohkem kui 1 cm vigastuseta pinda. 
Näide: Ülemine 12 cm pikk ja 1 cm lai = 12x1=12 cm². Alumine 8 cm pikk ja 1 cm lai = 8x1=8 cm² 
Vigastatud ala pindala, kriimustused 12+8=20 cm² 

6.1.3 Väline vigastus (muljumine) 

 

Plastdetailil on muljumine, mõõda vigastuse ala kõrgus ja laius. Näide: Kõrgus 20 cm ja laius 6 cm 
Vigastatud ala pindala, väline vigastus 20x6=120 cm² 

6.1.4 Välis- ja sisepinna vigastus, pragu 

 

Plastdetaili pragu, mõõda pikkus ja korruta kümnega (x 10). Vigastuse pindala arvestatakse 5 cm prao 
mõlemale poolele, kõik vigastused asuvad sellel alal. Näide: prao pikkus on 14 cm. Vigastatud ala 
pindala, välis- ja sisepinna vigastus 14x10=140 cm² 

6.1.5 Välis- ja sisepinna vigastused, praod 

 

 

5 5 

 

5 5 

5 

5 
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Plastdetailis on mitu pragu, külgnev pragu on 4 cm ja asub eelmisest vigastuse piirkonnast väljaspool. 
Peapragu 14x10=140 cm², külgnev pragu 4x10=40 cm² 
Vigastatud ala pindala, välis- ja sisepinna vigastus 140+40=180 cm² 

6.1.6 Välis- ja sisepinna vigastus, T- kujuline pragu 

 

 

Plastdetail, T-kujuline pragu on 6 cm pikk ja arvutatakse eraldi.  
Peapragu 14x10=140 cm², T-pragu 6x5 cm = 30 cm². 
Vigastatud ala pindala, välis- ja sisepinna vigastus = 140+30=170 cm² 

6.1.7 Välis- ja sisepinna vigastus, auk 

 

Mõõda augu suurim kõrgus ja laius ja lisa  10 cm mõlemale mõõdule. Vigastuse ala katab 5cm augu 
ümbert, vigastused sellel alal sisalduvad vigastuse alasse. Näide: Kõrgus 4 cm ja laius 7 cm.  
Vigastatud ala pindala, välis- ja sisepinna vigastus = 14x17=238 cm² 

6.1.8 Välis- ja sisepinna vigastus, servavigastus 

 

 

5 

5 5 
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Mõõda servavigastuse suurim kõrgus ja laius ja lisa 10 cm mõlemale mõõdule. 
Näide: materjali puudub pindalalt 4x6 cm. 
Vigastatud ala pindala, välis- ja sisepinna vigastus 14x16 cm = 224 cm² 

6.1.9 Mitu vigastust samal detailil 

 

6.1.10 Mitu vigastust samal vigastuse alal 

 

Kui vigastuse alal on mitu vigastuse liiki, siis valitakse kõrgeim vigastuse liik ja suurim taastatav 
pindala mõõdetakse. 

Näide: Läbiv pragu on muljumise alal. 

Vali kõrgeim vigastuse liik, mis on välis- ja sisepinna vigastus. 

Mõõda muljumise pindala 30x15=450 cm
2 

6.2 Rühm 2 

6.2.1 Kinnitus 

Vigastatud kinnituste ajanorm arvutatakse ühiku kohta. Kui kinnitusel on pragu, arvestatakse seda 
ühe kinnitusena. 

  

1 2 
3 

4 5 

 

 

1. Vigastatud kinnitus (sisaldub välis- ja sisepinna 

vigastuses) 

2. Pragu 12x10=  120 cm² 

3. Kriimustus 16x1=  16 cm² 

4. Väline vigastus  20x6=  120 cm² 

5. Auk 14x17=  238 cm² 

Vigastatud pindala, välis- ja sisepinna vigastus  494 cm² 
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Näide, kui esilaternal on üks vigastatud kinnitus.  Kinnitus on täielikult eemaldunud, kuid olemas (uut kinnitust 
ei ole vaja ehitada), taastamise aeg arvutatakse Rühma 2 kohaselt. 
Kinnitus 1 tk 23 [perioodi] 
Alustusaeg 19 [perioodi] 
Kokku 42 [perioodi] 

Näide, kui esilaternal on vigastatud kinnitus, mis on osaliselt lahti. Kinnituse prao taastamise aeg 
arvutatakse Rühma 2 kohaselt. 
Kinnitus 1 tk 23 [perioodi] 
Alustusaeg 19 [perioodi] 
Kokku 42 [perioodi] 

6.2.2 Pragu 

Prao pikkus mõõdetakse, kui detailil on rohkem pragusid, siis arvutatakse need kokku. 

 

Näide, logari pragu, Rühm 2. 
Pragu 9 cm, 9 x 4 =  36 [perioodi] 
Alustusaeg   19 [perioodi] 
Kokku  55 [perioodi] 

 

6.2.3 Kinnitus ja pragu samal detailil 

 

9 cm 

3 cm 
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Näide, üks eemaldunud kinnitus ja pragu samal detailil, Rühm  2 
Kinnitus 1 tk   23 [perioodi] 
Pragu 3 cm, 3 x 4 = 12 [perioodi] 
Alustusaeg  19 [perioodi] 
Kokku   54 [perioodi] 


