
Markki® lapetikkaat

www.markki.fi

*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

Markki lapetikkaat on CE-merkitty ja voidaan asentaa joko luokan 1 tai luokan 2 
mukaisesti. 

Asennusohjeessa esitetyt kiinnitysvaihtoehdot eri katteisiin ovat luokassa 1 ja 2 
samankaltaiset. Luokan 2 mukaisessa asennuksessa on katetyypin mukaan vaati-
muksia ruoteille ja katteen kiinnitykselle, joista tarkempaa tietoa asennusohjeesta.

 Luokan 1 mukainen asennus riittää rakennuksissa, joiden kerroskorkeus ei ylitä 
kahta ja lapetikkaisiin ei kytketä henkilökohtaisia turvavarusteita. Luokan 1 mukai-
sesti asennetuille lapetikkaille ei kiinteistön omistajalla ole velvollisuutta teettää 
vuosittaista tarkastusta valmistajan valtuuttamalla henkilöllä.

 Luokan 2 mukainen asennus vaaditaan kerroskorkeudesta riippumatta aina, 
jos lapetikkaisiin kytketään henkilökohtaisia turvavarusteita. Luokan 2 mukainen 
asennus lapetikkaille vaaditaan myös yli kaksikerroksisissa rakennuksissa, jos kat-
tokaltevuus on 1:8 tai jyrkempi. Kiinteistön omistajalla on velvollisuus tarkastuttaa 
lapetikkaat ja henkilösuojaimet valmistajan valtuuttamalla henkilöllä 12 kk välein.

Lapetikkaiden asennussarjat (1004) EN 12951 Maalattu

Nro
As.srj 2.4-3m  
lapet. 0–18 mm

Sileille ja profiilikatteille, profiilin korkeus  
0–18 mm. Sis. 6 kpl lapekorokejalkoja #1281

As.srj 3,6-4,8m  
lapet. 0–18 mm

Sileille ja profiilikatteille, profiilin korkeus  
0–18 mm. Sis. 8 kpl lapekorokejalkoja #1282

As.srj 5,4-7,2m  
lapet. 0–18 mm

Sileille ja profiilikatteille, profiilin korkeus  
0–18 mm. Sis. 12 kpl lapekorokejalkoja #1286

As.srj 2,4-3m  
lapet. 19-65mm

Profiilikatteille, profiiliin korkeus 19-65mm.  
Sis. 6 kpl lapekorokejalkoja #1303

As.srj 3,6-4,8m  
lapet. 19-65mm

Profiilikatteille, profiiliin korkeus 19-65mm.  
Sis. 8 kpl lapekorokejalkoja #1304

As.srj 5,4-7,2m  
lapet. 19-65mm

Profiilikatteille, profiiliin korkeus 19-65mm.  
Sis. 12 kpl lapekorokejalkoja #1305

As.srj 2,4-3m lapet. Tiili Tiilikatolle, sis. apukiinnikkeet 4 kpl  
ja lapejalat 6 kpl #1283

As.srj 3,6-4,8m lapet. Tiili Tiilikatolle, sis. apukiinnikkeet 4 kpl  
ja lapejalat 8 kpl #1284

As.srj 5,4-7,2m lapet. Tiili Tiilikatolle, sis. apukiinnikkeet 4 kpl  
ja lapejalat 12 kpl #1288

As.srj.2,4-3m lapet. Rivikat. Rivikatoille. Sis. 2 kpl puolakiinnike 
+6 korokejalkaa #1300

As.srj.3.6-4.8m lapet. Rivikat. Rivikatoille. Sis. 2 kpl puolakiinnike 
+8 korokejalkaa #1301

As.srj.5.4-7,2m lapet. Rivikat. Rivikatoille. Sis. 2 kpl puolakiinnike 
+12 korokejalkaa #1302

Tikasrungot (1001) EN 12951 Maalattu

Nro
Tikasrunko 1,2 m 4 askelmaa #1044
Tikasrunko 1,8 m 6 askelmaa #1008
Tikasrunko 2,4 m 8 askelmaa #1004
Tikasrunko 3,0 m 10 askelmaa #1046
Tikasrunko 3,6 m 12 askelmaa #1048
Tikasrunko 4,2 m 14 askelmaa #1015
Tikasrunko 5,4 m 18 askelmaa 2,4 m+3,0 m tikasrungot + ruuvit #1006
Tikasrunko 6,0 m 20 askelmaa 3,0 m+3,0 m tikasrungot + ruuvit #1051

2 kpl puolakiinnike + 6 korokejalkaa #1300
2 kpl puolakiinnike + 8 korokejalkaa #1301
2 kpl puolakiinnike + 12 korokejalkaa #1302

apukiinnikkeet 4 kpl ja lapejalat 6 kpl #1283
apukiinnikkeet 4 kpl ja lapejalat 8 kpl #1284
apukiinnikkeet 4 kpl ja lapejalat 12 kpl #1288

#1046

Lapetikkaat koostuvat tikasrungosta ja asennussarjasta, joka valitaan lappeen pituuden ja 
katetyypin mukaan. Asennussarjat sisältävät tarvittavat ruuvit ja tiivisteet.

6 kpl lapekorokejalkoja/paketti:   #1281
8 kpl lapekorokejalkoja/paketti:   #1282
12 kpl lapekorokejalkoja/paketti:  #1286

Profiilin korkeus 0–18 mm

6 kpl lapekorokejalkoja/paketti:  #1303
8 kpl lapekorokejalkoja/paketti:  #1304
12 kpl lapekorokejalkoja/paketti:  #1305

Profiilin korkeus 19–65 mm

Rivikatolle

Tiilikatolle

Pelti- ja huopakatolle

Profiilikatolle


