
Pisko tuo�eet ovat pitkäikäisiä ja turvallisia käy�ää, minkä Piristeel Oy:n jatkuva laadun-
valvonta 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.

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.
Lisäksi vaurioituneet tai vialliset osat tulee uusia tai korjata mahdollisimman pikaises�. 

HUOLTO

Pisko tuo�eiden vuosi�aiset tarkistus ja huoltokohteet: 

Piristeel Oy

Teollisuus�e 5, 62100 Lapua

Finland

18

EN 12951

TB

Mekaanin lujuus:  Luokka1

Palokäy�äytyminen:  Luokka A1

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

Säilyvyys: Z275 + pulverimaalaus 80µm 

Pisko SafeGrip-lape�kas kantavalle
profiilipel�katolle, 1344

PISKO SAFEGRIP LAPETIKAS KANTAVALLE PROFIILIPELTIKATOLLE, 1345

Pisko lape�kasta kantavalle profiilipel�katolle käytetään seinä�kkaiden ja/tai ka�osillan jatkeena turvallisten kulkuyhteyksien 
rakentamiseen itsekantavilla pel�katoilla, joidenka perusraaka-aineen materiaalivahvuus tulee olla vähintään 0,7 mm. 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.

ASENNUS
Kaikkien kiinnitystarvikkeiden korroosiosuojauksen tason on vasta�ava vähintään 
50 µm:n sinkkipinnoite�a.

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. 

Jos �kasta täytyy jatkaa, tulee jatko-osa lii�ää �kkaan yläpäähän. 

Lape�kkaan kiinnikkeenä käytetään korokejalkaa sileälle katolle. 

Luokan 1 mukainen asennus: 

Pisko-lape�kas kantavalle profiilipel�katolle on standardin EN 12951 mukainen ja on 
läpäissyt luokan 1 mukaiset staa�set tes�t. Lape�kasta ei saa käy�ää henkilökohtaisten 
turvavarusteiden kiinnityspisteenä.

KÄYTTÖ

Lape�kkaan kiinnityksessä käytetään lape�kkaan korokejalkoja. Korokejalan pohjaan 
asennetaan kumi�ivistenauha, joka �ivistää kiinnitysreiän. Korokejalat kiinnitetään 
�kkaaseen M8x30mm pul�lla parei�ain maksimissaan 1400 mm välein. Ylimmät ja 
alimmat korokejalkaparit ruuvataan ka�eeseen kiinni yhdellä 7x50 mm LVI-ruuvilla.
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