Kiinnityslevyt löytyvät Prodlib-tuotekirjastosta!

Pisko kiinnityslevyt
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Tarvikkeiden kiinni�äminen rakennuksen pintaan tulee toteu�aa luote�avas� ja turvallises�. Esimerkiksi kiinnite�äessä
erilaisia tuo�eita sandwich paneelien pintaan on huomioitava kiinnite�ävän tuo�een aiheu�aman kuorman tasainen jakautuminen rakenteen pintana toimivaan ohutlevyyn. Pisko kiinnityslevyt toimivat ratkaisuna monenlaisiin kohteisiin ja
käy�ötarkoituksiin, joissa vakiokiinnitysratkaisut eivät ole rii�ävän lujia, tai kiinnikkeet eivät istu hyvin kiinnitysalustaansa.
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Kiinnityslevyt
Kiinnityslevyt on kehite�y helpo�amaan erityises� �e�yjen erikoistapauksien toteutusta. Tämän lisäksi ratkaisuja voidaan
käy�ää soveltuvin osin mitä erilaisimpiin käy�ötarkoituksiin. Levyjen asentaminen seinään tarkoitukseen sopivalla �ivisteellisellä
ohutlevyruuvilla tai esim. LVI-ruuvilla. Asennuksessa on huolehdi�ava kiinnikkeiden, sekä levyn ja kiinnitysalustan välisestä
vesi�iveydestä. Mikäli käy�ösovellukselle on kiinnityslujuuden osalta asete�u vaa�muksia, tulee rii�ävästä lujuudesta varmistua
tapauskohtaises�.
Materiaali
Kiinnityslevyjen materiaalina käytetään lujaa, kuumasinki�yä rakenneterästä, joka pinnoitetaan Qualicoat 1 laatuvaa�mukset
täy�ävällä ko�maisella jauhemaalilla. Levyihin Piristeelin tehtaalla liite�ävät kiinnityspul�t ovat ruostumatonta terästä.

Seinä�kkaan kiinnityslevy
• Soveltuu Pisko Safegrip �kasrungon asentamiseen seinä�kkaaksi
esim. Sandwich paneelin pintaan
• Asennustapa täy�ää Ympäristöministeriön ase�amat
varmennustodistuksen kriteerit ja vaa�mukset talo�kkaille *)
• Levyssä olevat pul�t sopivat �kkaan seinäjalkoihin, joten �kkaan
asennuslevyyn on eri�äin helppoa mu�eriliitoksella

Sivu�kkaan kiinnityslevy
• Periaate yleises� kuten seinä�kkaan kiinnityslevyllä
• Soveltuu Pisko sivu�kkaan asentamiseksi
esim. Sandwich paneelin pintaan

Sivutangon seinäkiinnikkeen kiinnityslevy
• Kahden pul�n ratkaisu esim. Pisko turva�kkaan kanssa käyte�ävän, poistumis�enä käyte�ävän
sivutangon kiinnitykseen
• Soveltuu sivutangon asentamiseen esim. Sandwich paneelin pintaan
• Voidaan käy�ää myös jakamaan sivutangon käytöstä syntyvää kuormaa tavanomaista kiinnitystapaa
laajemmalle alalle muillakin alustoilla

Kiinnityslevy 1-pul�nen
• Monikäy�öinen kiinnityslevy tuo�eiden kiinni�ämiseen esim. Sandwich paneelien pintaan
• Soveltuu myös Pisko turva�kkaan asentamiseen - yksi levy jokaisen turva�kkaan
kiinnityspisteen kohdalle
• Muiden kevyiden asennusten, kuten valaisimien, asentaminen Sandwich paneelin pintaan
voidaan toteu�aa 1-pul�sella kiinnityslevyllä laadukkaas� ja viimeistellys�

Torvenkiinnikkeen kiinnityslevy
• Käytetään Pisko sadevesijärjestelmien alastuloputkien kiinni�ämisessä Sandwich paneelien pintaan
• Levy kiinnitetään halu�uun kohtaan seinässä, jonka pintaan saadaan alastuloputken kiinnikkeet
tukevas� ja luote�avas� kiinni normaalia sadevesijärjestelmien asennustapaa nouda�aen

*) Tes�kokoonpanossa käyte�y Ruukin valmistamaa sandwich paneelia. Sandwich paneelien rakenteellisen lujuuden määri�äminen
ei ole Piristeel Oy:n vastuulla.

Seinä�kkaan kiinnityslevy
Tuote nro: 104007
Paino: 1,874 kg
Kiinnitysreiät Ø 8,0 x 14 kpl
Nii�pul� M8x20 - A2 x 4 kpl

94,0

152,0

620,0

425,0

Sivu�kkaan kiinnityslevy
Tuote nro: 16560
Paino: 2,388 kg
Kiinnitysreiät Ø 8,0 x 14 kpl
Nii�pul� M8x20 - A2 x 4 kpl

150,0

800,0

Sivutangon seinäkiinnikkeen kiinnityslevy
Tuote nro: 16350
Paino: 0,560 kg
Kiinnitysreiät Ø 8,0 x 8 kpl
Nii�pul� M8x20 - A2 x 2 kpl

85,0

160,0

175,0

Kiinnityslevy 1-pul�nen
Tuote nro: 16540
Paino: 0,688 kg
Kiinnitysreiät Ø 8,0 x 8 kpl
Nii�pul� M8x20 - A2 x 1 kpl

200,0

175,0

Torvenkiinnikkeen kiinnityslevy
Tuote nro: 44850
Paino: 0,131 kg
Kiinnitysreiät Ø 8,0 x 4 kpl
Nii�pul� M8x20 - A2 x 1 kpl

80,0

80,0

