
       

 

 

TUULEKLAASI REMONT VÕI ASENDAMINE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kriitiline ala – piirkond, mida hoiavad puhtana klaasipuhastajad. 

2. Tähtis ala- kriitilise ala keskkoht, mis on sõidukijuhi vaateväljas 25X15 cm. 

3. Mittekriitiline ala – kogu ala, mis jääb väljapoole kriitilist ala 

 

Esiklaasi parandamine 
 

Kõik esiklaasid on parandatavad kui kahjustuse läbimõõt on väiksem kui 2,5 cm 
ehk 2 eurone münt.  

 

Klaasi paranduse eelised: 

 

✓ Aeg – klaasi parandamisele kulub kõigest 30 minutit võrreldes klaasi 

paigaldusele kuluva 3 tunniga. 

✓ Raha – klaasi parandamine on tunduvalt odavam. 

✓ Välimus – paranduse tulemusena paraneb oluliselt vigastuse visuaalne pool. 
✓ Tugevus – parandatud klaas on sama tugev kui enne vigastuse tekkimist 

klaasile. 

✓ Auto kere – kuna klaasi pole vaja eemaldada, siis säilitab kere oma jäikuse. 

✓ Mõrad – klaasi parandamine hoiab ära mõra tekkimise võimaluse. 

✓ Kasko – kõik kindlustusseltsid soosivad kivitäkete parandust, parandamine on 
ilma omavastutuseta ning sellega ei kaasne hilisemat kindlustusmakse 

muutumist. 

✓ Roheline mõtlemine  – hoiad ja säästad loodust, jääkprodukte ei teki peaaegu 
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üldse võrreldes esiklaasi vahetusega 

 

Arvesta ka sellega, kuigi klaasi parandamine on kiire, mugav ja tõhus lahendus 

kivitäkkega esiklaasile, siis alati eksisteerib lõpptulemuse nähtavaks jäämise ja 

paranduse ebaõnnestumise risk. See tähendab, et täkkeid me klaasilt eemaldada 
või välja võtta ei saa ja kuna avaldame klaasiparanduse käigus klaasile pinget, siis 

on väike võimalus, et paranduse ajal võib tekkida klaasi mõra.  

 
 

Esiklaasivahetus 
 

Esiklaas tuleb vahetada kui: 
 

✓ kahjustus on läbinud klaasil mõlemad lamineeritud klaasikihid, 

✓ kahjustatud alal on kolm või enam laiendatud pragu; 
✓ kahjustatud või pragunenud ala on määrdunud; 

✓ kahjustuste suurus on suurem kui 2,5 cm, 
✓ kahjustus on tuuleklaasi tähtsal alal (2) ehk 

sõidukijuhi vaateväljas; 
✓ kahjustus või pragu on lamineeritud klaasi sisekihis, 

✓ Kahjustatud on soojendusega või klaasipuhastajate 
soojendusega esiklaasil; 

✓ kahjupiirkond on klaasile tekkinud võrkpurunemine 
stressipurunemisest. 

 

Defektid, mis ei mõjuta esiklaasi 
 

Väikesed välimusdefektid ja kulumisjäljed tuleb klassifitseerida samamoodi nagu 
värvitäkked. Need ei mõjuta tuuleklaasi eesmärki, milleks on sõitjate nähtavus ja 

ohutus. Täkked ilmnevad aja jooksul klaasi normaalse kulumise käigus. Kuna 
sellised täkked ei suurene, ei nõua nad klaasi vahetamist. 

 

 


