
Asennuksen helppou�a

Loivilla katoilla tulisi käy�ää liikkumista helpo�avaa lape�kasratkaisua, jossa on porrasmalliset askelmat. Pisko® tuoteperhee-
seen kuuluvat askelmatasot voidaan helpos� asentaa Pisko® SafeGrip �kasrunkoon, jolloin loivilla katoilla kulkeminen helpot-
tuu ja tasapaino säilyy jalan alla. Tuote voidaan asentaa myös muiden valmistajien vastaavalla �kasrunkomitoituksella (puola 
ja paarre) valmiste�uihin �kkaisiin. 

Vesikaton turvavarusteita ohjeistavassa RT-ohjekor�ssa (RT 85-11132) kerrotaan, e�ä ”Katolle, jonka kaltevuus ≤ 1:3 (≤ 18,4°), 
suositellaan lape�kasta, jossa on askelmat”. Käytännössä askelmat useimmiten parantavat käy�ökokemusta myös tätä suosi-
tusta jyrkemmillä kaltevuuksilla, aina 1:1 kaltevuuteen saakka. Pisko® lape�kkaan askelmatasoa voidaan säätää ka�okalte-
vuuden mukaan vaakatasoon kaltevuusalueella 9° – 45° ja se voidaan kiinni�ää myös jo asenne�uihin �kkaisiin. Tätä loivem-
milla katoilla suositellaan käyte�äväksi Pisko® Mul�Fast kiinnitysjärjestelmällä kaltevuuden suuntaises� asenne�ua ka�osiltaa 
(ks. lisä�etoja Mul�Fast-ratkaisusta www.piristeel.fi) ja tätä jyrkemmillä tavanomaista lape�kasta. 
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Pitävä ratkaisu 
loivien kattojen 

lapetikkaille!

Pisko® lapetikkaan 
askelmataso

Erinomaista 
käy�ömukavuu�a ja -turvallisuu�a

Pisko askelmataso on suunniteltu monikäy�öiseksi ja helpoksi asentaa. Lape�kkaita voidaan kiinni�ää ka�oihin erilaisilla 
kiinnitysjärjestelmillä ja tästä syystä Pisko lape�kkaan askelmatason reunakiinnikkeet, joiden avulla askelma säädetään 
vaakatasoon, voidaan kääntää 180 aste�a, jolloin useimmiten saadaan väiste�yä �kkaan paarteeseen kiinnitetyt kiinnitysjär-
jestelmän osat. 

Pisko askelmatason tunnistat tutusta Pisko logosta. Tuote on muotoiltu 
siten, e�ä lumi sekä jää valuvat tehokkaas� askelman läpi. Aukotuksen 
ympärille on muotoiltu pitoa tehostavat kaulukset, joilla varmistetaan, e�ä 
kulkeminen on varmas� turvallista myös liukkaissa olosuhteissa. Pisko 
askelmataso voidaan huolellisen suunni�elun ansiosta asentaa joko 
reunoistaan, tai keskikiinnikkeellä asenne�uihin lape�kkaisiin. 

Pisko askelmataso valmistetaan lujasta, kuumasinkitystä rakenneteräksestä 
ja se on lopuksi pinnoite�u laadukkaalla Qualicoat 1 -luokituksen 
vaa�mukset täy�ävällä, Suomessa valmistetulla jauhemaalilla. Yhdistelmä 
muodostaa lujan suojan Pohjolan sääoloja vastaan. Oikein asenne�u, 
käyte�y ja huolle�u tuote on pitkäikäinen rakennusten käy�öturvallisuu�a 
parantava ratkaisu.

Pisko lape�kkaan askelmatasolla kiinnite�ynä 
Pisko® SafeGrip �kasrunkoon on EN 12951 

mukainen CE-merkintä.

Viimeisteltyä muotoilua ja ko�maista laatua



14700
396 x 101 x 51 mm
1,160 kg (Askelmataso 720 g, sivukiinnike 187g / kpl + ruuvit) 

2.5 mm
1.25 mm
Reikäpaikoitus 12°, 18°, 24°, 30°, 36°, 42°
Salli�u toleranssi / poikkeama vaakatasosta ±3° 

Pyöreä, ø25 mm
Ovaali, 25x45 mm
Rakenneteräs, kuumasinki�y
Qualicoat 1 laatutason jauhemaali
15 vuo�a
50 vuo�a
C2-C3

C4
M (medium)

Kiinteät ka�olape�kkaat
Jatkuvatoimisella kuumaupotusmenetelmällä pinnoitetut ohutlevyteräkset.
Tekniset toimitusehdot
Jatkuvatoimisella kuumaupotusmenetelmällä pinnoitetut ohutlevyteräkset.
Mi�a- ja muototoleranssit (soveltuvin osin)
Ei
Askelmataso, 2 x sivukiinnike, 2 x M8*40 ruuvi, 2 x M8*16 ruuvi, 2 x M8 mu�eri
Vakuumimuovipakkaus
Normaalit huolto-ohjeen mukaiset kevyet puhdistus- ja huoltotoimet. 
Vaikea lika voidaan puhdistaa teräspintojen pesuaineilla, kuten Tikkurilan 
Panssaripesu, tai Teknoksen Rensa steel, aineen valmistajan ohjeiden 
mukaises�. Eri�äin pin�yneen lian poistoon voidaan käy�ää rä�pyyhintää 
tärpä�llä sekä käsi�elyn jälkeistä vesihuuhtelua.
Suomi, Kauhava
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Tekninen tuote�eto

Tuotekoodi
Pakkauksen mitat
Pakkauksen paino
Ainevahvuus
 Sivukiinnikkeet
 Askelma
Asennukseen soveltuva kaltevuusalue

Asennukseen soveltuva �kasrunko
 Puola
 Paarre
Raaka-aine
pinnoite
Pinnoitetakuu*)
Tekninen takuu *)
Ilmastollinen rasitusluokka, tuo�eet käy�ösuositus
Korroosiosuojauksen suorituskyky (ISO 12944-6:2018)  **)
 Rasitusluokka (ISO 12944-2:2017)
 Kestävyysluokka (ISO 12944-1:2017)
Sovelletut standardit
 EN 12951
 EN 10346
 
 EN 10143

Turvaköyden kiinnityspiste
Toimitussisältö
Pakkaustapa
Huolto

Valmistuspaikka
Valmistaja

Pisko lape�kkaan askelmatasosarja Lisä�etoja

19
12

20
22

*) Pisko tuotetakuun ehtojen mukaises�
**) Normaaliolosuhteessa (C2-C3) kestävyys on korkea. C4-olosuhde on eri�äin aggressiivinen korroosioympäristö ja ko. olosuhde�a esiintyy 
Pohjoismaissa lähinnä vain Ruotsin länsirannikolla ja Norjan rannikolla aivan merenrannan läheisyydessä. Kestävyys on standardin EN ISO 
12944-6 mukaan testa�una kohtalainen (C4 M), ja huoltoa/huoltomaalausta pitäisi suori�aa 7-15 v ulkokäytön jälkeen.
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