ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE
PISKO KATTOSILTA SAUMAKATTEILLE, PISKO UNISEAM
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ASENNUS
Ka�osillat voidaan asentaa katoille, joiden kaltevuus on 9-45 aste�a.
Ka�osilta asennetaan saumaka�eille kiinnikkeen “LE Kiinnike, Pisko Uniseam” ja Pisko Uniseam kiristysrautojen avulla. Kiristysraudat pujotetaan
kiinnikkeessä oleviin reikiin (kuva 6). Lumiestekiinnike asetetaan lukkosaumaka�eissa ka�een sauman ehjälle puolelle (kuva 2) ja konesaumakatteissa sauman taitoksen puolelle (kuva 3). HUOM! Kiristysruuvi tulee aina kiinnike�ä vasten, EI ka�een saumaa vasten (kuva 9).
Kiristysraudan M8 kokoluokan kuusioruuvi kiristetään kuvassa 4 maini�uun kireyteen, jolloin kiristysrauta aukeaa hiukan muodostaen pitävän
liitoksen (kuva 4).
Kaltevuudensäätölevyt kiinnitetään ka�okiinnikkeeseen kahdella M8x16 mm kuusioruuvilla ja M8 mu�erilla (kuva 6). Säätölevyllä säädetään
ka�osillan vaakataso. Yleisimmät kaltevuudet ja niitä vastaavat rei'itykset on esite�y kuvassa 5. Ka�osilta kiinnitetään kaltevuudensäätölevyyn
kahdella M8x16 mm kuusioruuvilla ja M8 mu�erilla (kuva 7).
Ka�osiltaa jatketaan limiliitoksella, asentamalla vähintään yhdet poikkipuolat päällekkäin ja lukitsemalla liitos kummaltakin reunalta kahdella
M8x16 mm kuusioruuvilla ja M8 kuusiomu�erilla (kuva 8).
Kiinnikkeiden suurin salli�u asennusväli on 1200 mm (kuva 1) ja ka�osillan suurin salli�u ylitys uloimmasta kiinnikkeestä 200 mm (kuva 1).
Ka�osiltaa asenne�aessa on käyte�ävä aina vähintään kolmea kiinnike�ä.
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Osalue�elo
Ka�osilta 350 mm x 3000 mm
Kaltevuudensäätölevy
LE Kiinnike, Pisko UniSeam
LE Kiristysrauta, Pisko UniSeam
Kuusioruuvi M8
Kuusioruuvi M8x16, kuumasinki�y
Kuusiomu�eri M8, kuumasinki�y
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KÄYTTÖ
Yli 1:8 kaltevalla katolla on käyte�ävä ka�osiltaa. Rakennuksessa, jonka korkeus yli�ää 9 metriä, on oltava kiinnitysrakenteet
turvaköysiä varten (Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käy�öturvallisuudesta 1.1.2018). Standardi EN 516 antaa ka�osilloille
kaksi asennusvaihtoehtoa: luokan 1 ja luokan 2. Henkilökohtaisilla putoamissuojaimilla saa kiinni�äytyä ainoastaan luokan 2 mukaan
asenne�uihin ka�osiltoihin. Pisko ka�osilta on mitoite�u kestämään 1,5 kN (noin 150 kg) pistekuorma, eli käy�ökuorma.
Pisko ka�osilta valmistetaan SFS-EN 516 mukaises�, ja se on läpäissyt ko. standardin luokan 2 mukaiset staa�set ja dynaamiset tes�t
saumakatoille Pisko UniSeam kiinnikkeellä (poikkeuksena NTM-saumakate, tämän kohdalla ota yhteys Pisko tuo�eiden edustajaan ja
pyydä lisäohjeita. Schlebach-saumaka�eille lisäohjeet luokan 2 mukaiseen asennukseen löydät asennusohjeesta Pisko UniSeam
lisäkiinnike). Luokan 2 mukaan asenne�uihin ka�osiltoihin voidaan kiinni�ää määräysten mukainen köysi, joka on turvaköydeksi
tarkoite�u (esim. EN 353-2) ja varuste�u nykäyksenvaimen�mella (EN 355). Pisko ka�osillassa turvaköyden kiinnityspisteenä käytetään
Pisko vaakakiskossa liikkuvaa vaakavaunua tai vaihtoehtoises� köysikiinnike�ä (katso tuo�eiden erilliset asennusohjeet). Turvaköy�ä
käyte�äessä on ote�ava huomioon seuraavat seikat:
• Käytetään määräysten mukaista turvaköy�ä (esim. EN 353-2) tai turvakelaa (EN 360)
• Yhteen vaakavaunuun/köysikiinnikkeeseen saa kiinni�yä ainoastaan yksi käy�äjä kerrallaan, jonka kokonaismassa
varusteineen saa olla enintään 100 kg.
• Kiinnityspisteiden etäisyys toisistaan tulee olla vähintään 4 metriä, mikäli samaan ka�osiltaan/vaakakiskoon kiinni�äytyy
enemmän kuin yksi käy�äjä.
• Turvaköy�ä saa käy�ää ainoastaan ka�osillan puoleisella lappeella räystään suuntaan.

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 ohjeiden mukaista lumikuormaa ei ylitetä.
Kiinteistön omistajan tulee tarkistu�aa luokan 2 mukaan
asennetut ka�oturvatuo�eet ja henkilösuojaimet vuosi�ain
valmistajan valtuu�amalla henkilöllä.
Pisko tuo�eiden vuosi�aiset tarkistus ja huoltokohteet:
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 ka�osillat 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�.

Tämän tuo�een on asentanut
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Tyyppi B
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Mekaaninen lujuus: Luokka1

Mekaaninen lujuus: Luokka1 ja Luokka2

Palokäy�äytyminen: Luokka A1

Palokäy�äytyminen: Luokka A1

Säilyvyys: Z275 + jauhemaalaus 80 µm

Säilyvyys: Z275 + jauhemaalaus 80 µm

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

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

ASENTAJA

Luokan 1 mukaan:
Luokan 2 mukaan:
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