ASENNUS- KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE
PISKO SAFEGRIP LAPETIKAS HUOPAKATOLLE ALUSRAUDALLA, 1347
Pisko lape�kasta huopakatolle käytetään seinä�kkaiden ja/tai ka�osillan jatkeena turvallisten kulkuyhteyksien rakentamiseen
huopakatoilla. Katolla tulee päästä liikkumaan räystäältä harjalle, savupiipulle, ka�oluukuille ja muille huolle�aville kohteille.
Tikkaiden sisäleveys on 400 mm ja pyöreän puolan halkaisija 25 mm.
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ASENNUS
Lape�kkaat tulee kiinni�ää vähintään ylä- ja alapäästä
katon kantaviin rakenteisiin (EN 12951 kohta 5.3.1).
Lumikuormarasituksen johdosta suositellaan useamman
kiinnikkeen kiinni�ämistä ka�orakenteisiin.
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Jos �kasta täytyy jatkaa, tulee jatko-osa lii�ää �kkaan yläpäähän.
Varmista liitos M8x40 kuusioruuvilla ja M8 kuusiomu�erilla (kuva 2).
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Huopakaton alusraudan asennus tehdään ohjeen “asennusohje, huopakaton
alusrauta” mukaises�. Kuvassa 3 esitetään kiinnitysratkaisun asennusperiaate.
Keskikiinnikkeen pohjan päihin liimataan kaksi noin 50 mm liima�ivistenauhan soiroa.
Liima�ivistenauhan �lalla voidaan käy�ää myös �ivistesarjan �ivisteitä.
Lape�kkaan keskikiinnike kiinnitetään huopakaton alusrautaan yhdellä kuumasinkityllä
M10 kuusiomu�erilla.

(kuva 1)
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Tikkaan runkoon asennetaan lape�kkaan korokejalat max. 1400 mm välein (kuva 1).
Korokejalat kiinnitetään parteeseen M8x30 kuusioruuvilla. Lisää lape�kkaan kumi�ivisteet
korokejalkojen pohjaa.
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Tikasrunko asetetaan keskikiinnikkeiden varaan ja keskikiinnikkeessä olevat kiinnityslaipat
taitetaan ja lukitaan paikoilleen M8x30 mm kuusioruuveilla. Keskikiinnikkeet asennetaan
�kkaan ala- ja yläpäähän. Keskikiinnikkeiden välinen suurin salli�u etäisyys on 5000 mm.
Lisää tarvi�aessa keskikiinnikkeitä. Keskikiinnike tulee asentaa vähintään 100 mm
etäisyydelle paarteista (kuva1).
kuva 2
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Osalue�elo
Lape�kkaan keskikiinnike
Lape�kkaan korokejalka
Lape�kkaan kumi�iviste
Ulkokäy�öön soveltuva �iviste tai liima�ivistenauha
Pisko SafeGrip �kasrunko
Kuusioruuvi M8x30, kuumasinki�y
Kuusiomu�eri M10
Kuusioruuvi M8x40, kuumasinki�y
Kuusiomu�eri M8, kuumasinki�y
Huopakaton alusrauta
Yleisruuvi ulkokäy�öön 5x35 mm [12 kpl/kiinnike]
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(kuva 3)

KÄYTTÖ
Yli 1:8 kaltevalla katolla on käyte�ävä lape�kkaita. Rakennuksessa, jonka korkeus yli�ää 9 metriä, on oltava kiinnitysrakenteet
turvaköysiä varten (Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käy�öturvallisuudesta 1.1.2018). Standardi EN 12951 antaa
lape�kkaille kaksi asennusvaihtoehtoa: luokan 1 ja luokan 2. Henkilökohtaisilla putoamissuojaimilla saa kiinni�äytyä ainoastaan
luokan 2 mukaan asenne�uihin lape�kkaisiin. Pisko SafeGrip lape�kas on mitoite�u kestämään 1,5 kN (noin 150 kg) pistekuorma,
eli käy�ökuorma.
Pisko SafeGrip lape�kas huopakatolle alusraudalla on standardin EN 12951 mukainen ja on läpäissyt luokan 2 mukaiset staa�set ja
dynaamiset tes�t. Luokan 2 mukaan asenne�uihin lape�kkaisiin voidaan kiinni�ää määräysten mukainen köysi, joka on turvaköydeksi
tarkoite�u (esim. EN 353-2) ja varuste�u nykäyksenvaimen�mella (EN 355). Käyte�äessä �kasta turvaköyden kiinnityspisteenä on
ote�ava huomioon seuraavat seikat:
• Käytetään määräysten mukaista turvaköy�ä (esim. EN 353-2) tai turvakelaa (EN 360).
• Turvaköyden suositeltavin kiinnityskohta on �kkaan sivujohteeseen (paarteeseen).
• Turvaköyden saa kiinni�ää lape�kkaaseen ainoastaan yksi käy�äjä kerrallaan,
jonka kokonaismassa varusteineen saa olla enintään 100 kg.
• Turvaköyden saa kiinni�ää ainoastaan korokejalkojen väliselle alueelle jäävään
�kkaan runkoon.
• Turvaköy�ä ei koskaan saa kiinni�ää lape�kkaan korokejalkaan.
• Turvaköy�ä saa käy�ää ainoastaan lape�kkaan puoleisella lappeella räystään suuntaan.

Sivujohde/
�kkaan paarre

HUOLTO
Pisko tuo�eet ovat pitkäikäisiä ja turvallisia käy�ää, minkä Piristeel Oy:n jatkuva laadunvalvonta ja kehitystyö, sekä tuo�eiden ohjeen mukainen asentaminen takaavat. Tuo�eiden
turvallisen käytön ja pitkäikäisyyden varmistamiseksi on kiinteistön omistajan tehtävä
vuosi�aiset tarkastus- ja huoltotoimenpiteet sekä varmiste�ava, e�ä määräysten mukaista
lumikuormaa ei ylitetä.

Piristeel Oy
Metalli�e 4, 62200 Kauhava

Kiinteistön omistajan tulee tarkistu�aa luokan 2 mukaan asennetut ka�oturvatuo�eet
ja henkilösuojaimet vuosi�ain valmistajan valtuu�amalla henkilöllä.
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Pisko tuo�eiden vuosi�aiset tarkistus ja huoltokohteet:
Tarkiste�ava liitosten ja kiinnityskoh�en pitävyys.
Tarkiste�ava kiinnitykset ka�oon.
Huolehdi�ava liiallisen lumikuorman puhdistamisesta rakenteiden ja kiinnityskoh�en
rasituksen minimoimiseksi (tarpeen mukaan, useitakin kertoja talvessa).
Tarvi�aessa puhdista ka�osillat lumesta ja jäästä.
Tuo�eiden pintojen maalauksen ja sinkityksen tarkistus ja tarvi�aessa paikallisten vikojen
korjaus ja paikkamaalaus.
Lisäksi vaurioituneet tai vialliset osat tulee uusia tai korjata mahdollisimman pikaises�.

Tämän tuo�een on asentanut

YRITYS

Pisko SafeGrip-Lape�kas huopakatolle
alusraudalla, 1347
TB
Mekaanin lujuus: Luokka1 ja Luokka2
Palokäy�äytyminen: Luokka A1
Säilyvyys: Z275 + pulverimaalaus 80µm
(Ka�een ulkopuoliset osat)
Kestävyys ulkoista paloa vastaan:
Arvioidaan täy�ävän vaa�muksen

ASENTAJA

Luokan 1 mukaan:
Luokan 2 mukaan:
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