
ASENNUS

ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE

ANKKURIKIINNIKE HENKILÖKOHTAISILLE PUTOAMISSUOJAIMILLE
VEDENERISTEKATTEILLA

Liima�avan vedeneristeka�eiden alusraudan asennus bitumikermi- ja PVC-ka�eille tulee tehdä ohjeen “asennus- ja 
huolto-ohjeet, vedeneristeka�eiden alusrauta, liima�ava” mukaan. 

• Ankkurikiinnike voidaan asentaa eri suun�in. 
• Kiinnitä ankkurikiinnike ja ankkurikiinnikkeen �iviste alusraudassa olevaan pul�in M10 mu�erilla (ruostumaton teräs).
• Kiristysmomen� 10Nm.
• Ankkuripisteeseen saa kiinni�yä ainoastaan yksi henkilö kerrallaan.

Osalue�elo

Ankkurikiinnikkeen �iviste, EPDM
Pintakermi
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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.

Kiinteistön omistajan tulee tarkistu�aa luokan 2 mukaan asennetut ka�oturvatuo�eet ja henkilösuojaimet vuosi�ain valmistajan 
valtuu�amalla henkilöllä.

• Tarkiste�ava liitosten ja kiinnityskoh�en pitävyys, sekä mu�erien kireys.
• Tarkiste�ava kiinnitykset ka�oon. Ankkuripisteen tavanomaisesta käytöstä ei aiheudu vesika�eelle vauriota, mu�a läheltä 
    pi�- ja putoamis�lanteet kuormi�avat myös ankkuripisteen kiinnitysalustaa, jonka takia tarkistusten yhteydessä kiinnitysalustan 
    kunto täytyy aina tutkia.
• Vesieristekatoilla kiinnite�ävä erityistä huomiota vesieristeka�een, sen alla olevan alusraudan ja alusrautaan kiinnite�yjen 
    tuo�eiden liitosten yleiseen kuntoon, vesi�iveyteen ja eheyteen, sekä vesieristekaton kiinnityksestä alustaansa. Tarvi�aessa 
    vesieristeka�oa tulee huoltaa tuo�een valmistajan ohjeiden mukaises�. 
• Muilla ka�otyypeillä tarkiste�ava ka�een kunto ankkuripisteen kohdalla ja tarvi�aessa huoltaa ka�oa materiaalin valmistajan 
    ohjeiden mukaises�.
• Huolehdi�ava liiallisen lumikuorman puhdistamisesta rakenteiden ja kiinnityskoh�en rasituksen minimoimiseksi 
    (tarpeen mukaan, useitakin kertoja talvessa).
• Tarvi�aessa puhdista ankkuripisteen ympäristö lumesta ja jäästä.
• Tarvi�aessa puhdista ankkuripisteen ympäristö puiden lehdistä, roskista ja muista epäpuhtauksista.
• Tuo�eiden pintojen maalauksen ja sinkityksen tarkistus ja tarvi�aessa paikallisten vikojen korjaus ja paikkamaalaus 
    (lievä käytöstä johtuva reunakorroosio ankkurikiinnikkeen avoimessa lenkissä on normaalia).
• Vaurioituneet tai vialliset osat tulee uusia mahdollisimman pikaises� – vaurioituneita tuo�eita ei saa käy�ää.

KÄYTTÖ

Ankkuripiste�ä voi käy�ää yksi�äisenä turvaköyden kiinnityspisteenä loivalla (suositus alle 1:8) vedeneristeka�eella, esim. 
sirotepintaisella kumibitumikermikatolla turvallisuuden takaamiseksi äkillisessä putoamis�lanteessa. Ankkuripiste�ä ei saa käy�ää 
riipputelineenä tai muuhun nojaavan kuormituksen alaiseen jatkuvaan tarkoitukseen. Ankkuripiste ei korvaa ka�osiltojen, �kkaiden 
ja turvakiskojen tarve�a katolla. Ankkuripiste�ä suositellaan ensisijaises� käyte�äväksi lisäturvalai�eena näiden kulkuteiden 
yhteydessä.

Kohteessa tarvi�avan ankkuripisteiden sijainnin ja määrän tulee vastata suunni�elijan ohjeistusta. Ankkuripisteen kiinnitysalustan 
(esim. ka�orakenne) tulee kestää vähintään 10 kN staa�nen ja dynaaminen kuorma ankkuripisteen kohdalla. Tuo�eiden sijain� 
tulisi määri�ää siten, e�ä katolla on helppoa ja turvallista liikkua, kun käytetään kahden turvaköyden yhdistelmää. Ankkuripisteitä 
ei tulisi sijoi�aa liian lähelle katon reunaa, jolloin turvallinen käy�ö on mahdollista ja putoamisriski pienempi. 

•  Ankkuripiste on turvalaite, joka varmistaa turvallisuuden putoamis�lanteessa.
•  Turvaköyden saa kiinni�ää ankkuripisteeseen ainoastaan yksi käy�äjä kerrallaan. Käy�äjän kokonaismassa varusteineen 
    saa olla enintään 150kg.
•  Turvaköyden tulee olla käy�ötarkoitukseensa soveltuva
•  Ennen ankkuripisteen käy�öä, tulee tuote tarkistaa silmämääräises� mahdollisten vaurioiden osalta, sekä varmistua liitosten 
    kireydestä. Vaurioitunu�a tuote�a ei saa käy�ää. 


