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Kiinnikkeitä satavana 2 ja 4 kpl paketteina

*RR20 valkoinen vakioväri ainoastaan seinä- ja turvatikkailla sekä niiden osilla 
** 9-numerolla tilattaessa on tilauksessa ilmoitettava haluttu väri

Maalattujen kattoturvatuotteiden värit
1 RR33 Musta Vakioväri, varastossa
2 RR32 Tummanruskea Vakioväri, varastossa
3* RR20 Valkoinen Vakioväri, varastossa
4 RR23 Tummanharmaa Vakioväri, varastossa
5 RR29 Punainen Vakioväri, varastossa
6 RR750 Tiilenpunainen Vakioväri, varastossa
7 RR21 Vaaleanharmaa Vakioväri, varastossa
9** RR11 Havunvihreä Vakioväri, tilauksesta
9** RR22 Harmaa Vakioväri, tilauksesta
9** RR-erikoissävyt ja RAL-sävyt lisähinta (200) 248 €/tilaus/väri

Kattosillat (1302) Maalattu

Nro
Kattosilta 1200 #2214
Kattosilta 3000 #2225

Säätölevyjen paketit (1302) Maalattu

Nro
Säätölevy 2kpl/pak. Sis ruuvit #2340
Säätölevy 4kpl/pak. Sis ruuvit #2341

Lumiesteiden kiinnikepaketit (1311) Maalattu

Nro
LE-rauta 400/40 2kpl/pak. Pelti- ja huopakatolle, sis. ruuvit #3361
LE-rauta 400/40 4kpl/pak. Pelti- ja huopakatolle, sis. ruuvit #3360
LE-rauta rivikat.2kpl/pak. Sis.ruuvit ja vastaraudat #2146
LE-rauta rivikat. 4kpl/pak. Sis.ruuvit ja vastaraudat #2145
LE-rauta tiili 2-p.2kpl/pak. Sis. ruuvit #2363
LE-rauta tiili 2-p.4kpl/pak. Sis. ruuvit #2362
LE-rauta decra 2kpl/pak. Sis. ruuvit #3354
LE-rauta decra 4kpl/pak. Sis. ruuvit #3353

Kattosiltapaketit
Markki-kattosilta on CE-merkitty ja voidaan asentaa joko luokan 1 tai  2 mukaisesti. 
EN 516:2006 edellyttämä korroosiokestävyys saavutetaan valmistamalla kattosillat ja 
kiinnitysosat sinkitystä teräksestä, joka on pulverimaalattu.

Luokan 1 mukainen asennus riittää rakennuksissa, joiden kerroskorkeus ei ylitä 
kahta, eikä kattosiltaan kytketä henkilökohtaisia turvavarusteita. Luokan 1 mukaisesti 
asennetuille kattosilloille ei kiinteistön omistajalla ole velvollisuutta teettää vuosittais-
ta tarkastusta valmistajan valtuuttamalla henkilöllä.

Luokan 2 mukainen asennus vaaditaan aina kerroskorkeudesta riippumatta 
kattosillalle, johon kytketään henkilökohtaisia turvavarusteita. Luokan 2 mukainen 
asennus vaaditaan myös yli kaksikerroksisissa rakennuksissa, jos kattokaltevuus on 
1:8 tai jyrkempi. Uusissa yli kaksikerroksisissa rakennuksissa kattosilta on varustetta-
va myös turvakiskolla tai avokaiteella, kun katon kaltevuus on 1:1,5 tai jyrkempi. Jos 
tätä loivemmalla katolla on ilmeinen putoamisriski, voidaan riskialttiille osalle myös 
edellyttää turvakiskoa tai kaidetta. Kiinteistön omistajalla on velvollisuus tarkastuttaa 
kattosillat ja henkilösuojaimet valmistajan valtuuttamalla henkilöllä 12 kk välein.

Kattosiltakiinnikkeiden maksimiasennusväli on 1200 mm, luokan 2 mukaisessa 
asennuksessa kuitenkin kattosillan molemmissa päissä kiinnikkeiden maksimi-
etäisyys on 600 mm.

Esim. Luokan 1 mukaisesti asennettava kattosilta rivikatteeseen asennettuna 
tarvitsee kiinnikkeen joka toiseen pystysaumaan. Asennettaessa luokan 2 mukaisesti 
kiinnikkeet asennetaan joka toiseen pystysaumaan paitsi kattosillan päissä, mihin 
kiinnikkeet on asennettava vierekkäisiin saumoihin. Kattosillan minimipituus asen-
nettaessa on 500 mm ja se kiinnitetään vähintään kahdella kattosiltakiinnikkeellä 
rakenteisiin.

Kattosilta asennetaan katteeseen kattosiltakiinnikkeellä. Kattosiltakiinnike kootaan 
yhdistämällä säätölevy katteeseen sopivaan lumiesterautaan. Säätölevyllä kattosilta 
saadaan asennetuksi vaakasuoraan yleisimmillä kattokulmilla 45° asti.

#2214, #2225

#2214, #2225

#2214, #2225

Pelti- ja huopakatolle

2 kpl/paketti: #3361
4 kpl/paketti: #3360

Rivikatolle

2 kpl/paketti: #2146
4 kpl/paketti: #2145

Tiilikatolle

2 kpl/paketti: #2340
4 kpl/paketti: #2341

2 kpl/paketti: #2340
4 kpl/paketti: #2341

2 kpl/paketti: #2340
4 kpl/paketti: #2341

#2214, #2225

2 kpl/paketti: #2363
4 kpl/paketti: #2362

Decra-katolle

2 kpl/paketti: #3354
4 kpl/paketti: #3353

2 kpl/paketti: #2340
4 kpl/paketti: #2341


