
Pisko® lapetikkaan askelmataso

ASENNUS

Osalue�elo
Pisko SafeGrip �kas

Lape�kkaan askelmatason reunakiinnike, vasen
Lape�kkaan askelmataso

Kuusioruuvi M8x16, kuumasinki�y
Lape�kkaan askelmatason reunakiinnike, oikea
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Kuusiomu�eri M8, kuumasinki�y
Kuusioruuvi M8x40, kuumasinki�y

Lape�kkaan keskikiinnike, Pisko UniSeam
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Lape�kkaan askelmatasoa voidaan käy�ää 9° – 45° kaltevuuksilla (kuva 1). 
Kiinnitys tapahtuu paarteen ympärille asenne�avilla reunakiinnikkeillä (kuva 2).

Aloita asentaminen ase�amalla askelma puolan ympärille ja kiinnitä kaksi M8x40 
kuusioruuvia (kuva 5). Tämän jälkeen reunakiinnikkeet asennetaan paarteiden 
ympärille ase�aen ensin kiinnikkeen alareuna paarteen alle ja si�en kääntämällä 
rei`ite�y osa askelmaa vasten. Reunakiinnikkeen ja puolan niitatun pään välinen 
etäisyys on 1-2 mm. Sopiva kaltevuus säädetään M8x16 kuusioruuveilla. 
Jos lape�kkaan puolan alapuolella on kiinnike kuten korokejalka tai Mul�Fast 
paarrekiinnike, voidaan askelman kiinnikkeet kääntää 180° ympäri ja asentaa 
ris�in puolan yläpuolelle (kuva 3). Tällöin käytetään kiinnikkeen kärjessä olevia 
kiinnitysreikiä.

Jos lape�kas on kiinnite�y keskikiinnikkeellä, poistetaan askelmasta mikro-
kiinnikkeillä jäte�y keskiosa ja paikkamaalataan leikatut kohdat (kuva 4).
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Pisko tuo�eet ovat pitkäikäisiä ja turvallisia käy�ää, minkä Piristeel Oy:n jatkuva laadunval-
vonta 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. 

KÄYTTÖ

HUOLTO

Pisko tuo�eiden vuosi�aiset tarkistus ja huoltokohteet: 

Piristeel Oy

Metalli�e 4, 62200 Kauhava

Finland

22

EN 12951

TB

Mekaaninen lujuus:  Luokka1

Palokäy�äytyminen: A1

Kestävyys ulkoista paloa vastaan: 
Arvioidaan täy�ävän vaa�muksen

Säilyvyys: Z275 + jauhemaalaus 80 µm

Pisko lape�kkaan askelmataso
1382 

•   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 �kkaat lumesta ja jäästä.
•   Tuo�eiden pintojen maalauksen ja sinkityksen tarkistus ja tarvi�aessa paikallisten 
     vikojen korjaus ja paikkamaalaus.
•   Vaurioituneet tai vialliset osat tulee uusia tai korjata mahdollisimman pikaises�. 

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. 

Katolle, jonka kaltevuus ≤ 1:3 (≤ 18,4°), suositellaan ka�oporrasta (porrasmallista lape�kasta), jossa on askelmat (RT 85-11132). 
Käytännössä askelmat useimmiten parantavat käy�ökokemusta myös tätä suositusta jyrkemmillä kaltevuuksilla, aina 1:1 kalte-
vuuteen saakka.

Pisko lape�kkaan askelmataso on standardin EN 12951 luokan 1 mukainen. Pelkästään lape�kkaan askelmatasoon ei saa 
kiinni�yä turvaköydellä. Turvaköyden saa kiinni�ää luokan 2 mukaises� asennetun lape�kkaan sivujohteeseen (paarteeseen) 
tai lape�kkaaseen asenne�uun Pisko SafeLine vaijerijärjestelmään. Luokan 2 mukainen Pisko SafeGrip lape�kas on mitoite�u 
kestämään 1,5 kN (noin 150 kg) pistekuorma, eli käy�ökuorma.

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


