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Yleistä
MARKKI®-kattosilta on tarkoitettu käytettäväksi kiinte-
ästi kattorakenteisiin asennettuna kattokulkutienä. Kat-
tosiltaa käytetään seinä- ja lapetikkaiden jatkeena, joka 
mahdollistaa turvallisen kulun huollon, kunnossapidon 
ja korjauksen aikana. 

Kattosillan kävelytaso on suunniteltu siten, että liu-
kastuminen sekä veden ja lumen kerääntyminen on 
estetty.

Kattosillat ja niiden kiinnikkeet kestävät hyvin korroo-
siota. Kaikki osat on valmistettu sinkitystä teräksestä, 
joka on polttomaalattu. 

Standardi SFS-EN 516 antaa kattosilloille kaksi eri 
asennusvaihtoehtoa, luokat 1 ja 2. Luokan 2 mukainen 
asennus on aina pakollinen, kun kattosiltaan kiinnite-
tään henkilökohtaisia turvavarusteita.

MARKKI®-kattosiltaa ei saa käyttää riipputeli-
neen kiinnityspisteenä!

Rakennusmääräyskokoelman F2 
vaatimukset
Suomen rakennusmääräyskokoelman F2 mukaan 
luokan 2 mukainen asennus vaaditaan yli kaksikerrok-
sisissa rakennuksissa, joiden katon kaltevuus on 1:8 tai 
jyrkempi.

Kattokulkutie varustetaan yli kaksikerroksisissa uusissa 
rakennuksissa enintään 500 mm:n korkeudelle sijoite-
tulla turvakiskolla tai 1100 mm korkealla avokaiteella, 
kun katon kaltevuus on 1:1,5 tai sitä jyrkempi. Jos tätä 
loivemmalla katolla on ilmeinen, normaalia suurempi 
putoamisriski, voidaan riskialttiilla osalla edellyttää 
avokaiteen tai turvakiskon rakentamista.

Vaatimustenmukaisuus
MARKKI®-kattosilta on läpäissyt kaikki EN 516:2006 
luokan 2 mukaiset kohdan 7.1 staattiset ja kohdan 7.2 
dynaamiset testit eri kiinnitysvaihtoehdoille, jotka tässä 
ohjeessa jäljempänä käydään yksitellen läpi.

Kattosilta
MARKKI®-kattosilta (kuva 1) on käyntileveydeltään 
350 mm eli tyyppiä B. Kattosillan kummallakin pitkäl-
lä sivulla on yli 20 mm korkeat reunukset. Kattosillan 
minimipituus on 500 mm. Minimipituisen kattosillan 
kiinnitys rakenteisiin tehdään vähintään kahdella katto-
siltakiinnikkeellä.

Kattosiltaa jatketaan limiliitoksin, asentaen kattosillan 
yhdet poikkipuolat päällekkäin. Liitos kiristetään sillan 
pohjasta molemmin puolin kahdella kuumasinkityllä 
M8 × 16 -kuusioruuvilla käyttäen aluslevyä kattosillan 
puolella. Kattosillan reunus jatkoskohdassa voidaan luki-
ta toisiinsa 4,8 × 16 -poraruuvein molemmilta puolilta.

Kuva 1
Markki® -kattosilta

350 mm
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EN 516
Markki-kattosilta

Rakennusten kaltevien vesikattojen kulkutienä käytettävä 
kattosilta

EN 516 2-B
Mekaaninen lujuus: luokka 2

Ulkopuolisen palon kestävyys ja  
palokäyttäytyminen: A1 

Mekaanisen lujuuden pitkäaikaiskestävyys:  
Luvun 5 mukainen

Kattosiltakiinnike
Kattosiltakiinnike (kuva 3) tehdään yhdistämällä lu-
miesterauta ja kaltevuuden säätölevy toisiinsa kahdella 
kuumasinkityllä M8 × 16 mm kuusioruuvilla. Kaltevuu-
den säätölevyllä kattosilta säädetään vaakatasoon 
eri katekaltevuuksilla. Yleisimmät kattokaltevuudet ja 
niitä vastaavat reikäjaot kaltevuuden säätölevyssä on 
esitetty kuvassa 5 (ks. seuraava sivu). 

Kattosilta kiinnitetään kattosiltakiinnikkeeseen kahdella 
M8×16 -ruuvilla aluslevyä käyttäen. Kattosiltakiinnik-
keiden maksimiasennusväli on 1  200 mm. Kattosilta-
kiinnikkeisiin käytettävät lumiesteraudat eri katteille on 
yksilöity asennusohjeissa jäljempänä.

Kuva 2
Kattosiltaa jatketaan limiliitoksin, asentaen kattosillan yhdet 
poikkipuolat päällekkäin. Liitos sillan pohjasta molemmin puolin 
kahdella kuumasinkityllä M8 × 16-kuusioruuvilla, aluslevyt katto-
sillan puolella. Kattosillan reunus jatkoskohdassa voidaan lukita 
toisiinsa 4,8 × 16-poraruuvein molemmilta puolilta.

Kuva 3 
Kattosiltakiinnike: lumiesterauta ja säätölevy kiinnite-
tään toisiinsa kahdella M8 × 16-ruuvilla

Kuva 4
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Kuva 5
Yleisimmät kattokaltevuudet ja niitä vastaavat reikä-
jaot kaltevuuden säätölevyssä

M8x16

M8x16

12° (1/5)

18,4° 1/3
12° 1/5

M8x16

M8x16

27° (1/2)

39° 1/1,2
34° 1/1,5
27° 1/2
22° 1/2,5
14° 1/4
9° 1/6

45° 1/1

M8x16

M8x16

 45° (1/1)
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Kattosillan kiinnitystarvikkeet
Kaikkien lapetikkaiden kiinnitysruuvien on oltava hyvin 
korroosiota kestäviä. Kuusioruuvien lujuusluokan on 
oltava 8.8. Maksimikiristysmomentti kuumasinkityillä 
M8-ruuveilla on 30,5 Nm kuivana asennettuna. Koneel-
lisesti kiristettäessä maksimikiristysmomentti on  
28,5 Nm. Ovaalirei´issä on käytettävä aina aluslevyä.

Luokan 1 mukainen asennus
Luokan 1 mukaisesti asennettua kattosiltaa ei voi käyt-
tää putoamista vastaan tarkoitettujen henkilösuojainten 
kiinnitykseen.

Luokan 2 mukainen asennus
Luokan 2 mukaisesti asennettuun kattosiltaan voidaan 
kytkeä putoamista vastaan tarkoitettuja henkilösuo-
jaimia. Kattosillalla voi yhtä aikaa työskennellä  
2 henkilöä/3 m. Henkilökohtaisten turvavälineiden pie-
nin kiinnitys- ja käyttöväli kattosillalla on 3 m.

Käytettäessä turvakiskoa kiinnitetään se ohjeiden 
mukaisesti kattosiltaan ja varustetaan kohteen mukaan 
joko kiinteillä tai avattavilla vaunuesteillä.

Käytettäessä köysikiinnikettä on suositeltavaa asentaa 
se vähintään 1,2 m päähän kattosillan päästä.

Kuva 6
Köysikiinnike asennetaan 2. ja 3. kiinnikkeen väliin siten, että 
kattosillan päähän jää 2 kpl kattosiltakiinnikkeitä.

Turvaköyden kiinnittäminen kattosiltaan muulla 
tavoin kuin köysikiinnikkeeseen tai turvakiskoon 
on kielletty!

Luokan 2 mukaisesti asennetulle kattosillalle on valmis-
tajan valtuuttaman pätevän henkilön tehtävä tarkistus 
12 kk välein. Valtuutetuista henkilöistä on luettelo osoit-
teessa www.markki.fi.

Turvavarusteet

Köysikiinnikkeen asennus
Köysikiinnikkeen asennuksessa jätetään kattosillan 
päättyvään päähän vähintään 2 kattosiltakiinnikettä, 
joiden väliin ei saa asentaa köysikiinnikettä. Köysikiinni-
ke kiinnitetään kattosillan reunataitteeseen neljällä M8 
× 16 -kuusioruuvilla aluslevyjä käyttäen. 

Köysikiinnike asennetaan mahdollisimman keskel-
le kiinnikkeiden väliin, jolloin putoamisen sattuessa 
vaimennus on paras mahdollinen. Asennusvälisuositus 
on 3 000–6 000 mm tai mahdollisimman kohtisuoraan 
huoltokohteeseen nähden.
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Turvakaiteen asennus
Pystytolppa asennetaan kattosillan alle, mahdollisim-
man lähelle kattosiltakiinnikettä. Pystytolppa kiinnite-
tään kattosiltaan kahdella putkiklemmarilla kattosillan 
molemmilta reunoilta. Maksimikiinnitysväli pystytolpille 
on 2 000 mm.

Käsijohteet asennetaan pystytolppien päähän kiertä-
mällä käsijohdelaipat putken ympäri, ja kiristetään ne 
pystytolppiin M8 × 45-ruuveilla. Tarkista ennen kiristys-
tä, että pystytolpat ovat suorassa. 

Kuva 7
Kattosillan turvakaiteen kokoonpano

Välitanko asennetaan 500 mm käsijohteen alapuolelle 
ristikkolaippojen avulla, käyttäen M8 × 16 -ruuveja. 
Päätystoppari asennetaan käsijohdelaipalla käsijoh-
teeseen ja välitankoon, kiristetään paikoilleen M8 × 
45-ruuveilla.

Käsijohteen ja välitangon toinen pää on supistettu jat-
kamista varten. Varmista jatkokset putken alapuolelta 
poraruuveilla.

Pystytolppa

Ristikkolaippa

Käsijohdelaippa

Päätystoppari

Käsijohde/välitanko
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Vaakaprofiili 3 m, 
Pisko

Vaakavaunu RST, 
Pisko

Vapautettava vaunueste, 
Pisko

Kiinteä vaunueste, Pisko

Vaakaturvakiskon asennus, Pisko

Turvakiskon asennus, Pisko
Ensimmäinen vaakakisko (3 000 mm) asennetaan nel-
jällä M8 × 20-ruuvilla kattosiltaan, noin 1 000 mm välein 
joka kolmannesta vaakakiskon ovaalireiästä. Ruuviliitok-
sen molemmin puolin on käytettävä korialuslaattaa. 

Seuraavat vaakakiskot asennetaan siten, että kiskon 
toisessa päässä oleva kierrekaulus osuu toisen kiskon 
pään reikään. Kiinnitä jatkoskohta M8 × 8 RST -ruuvilla 
ja mutterilla. Lisäksi jokainen vaakakisko kiinnitetään 
kattosiltaan neljällä M8 × 20-ruuvilla ja mutterilla kori-
aluslaattaa käyttäen. 

Viimeinen kisko lyhennetään oikeaan mittaan. Kiskon 
pää kiinnitetään viimeisestä ehjästä ovaalireiästä. Mikäli 
vaakakiskon viimeiseen ehjään ovaalireikään jää yli 
150 mm, porataan viimeinen kiinnitysreikä noin 70 mm 
etäisyydelle kiskon päästä.

Vaunuesteet, Pisko
Kiinteä vaunueste kiinnitetään vaakakiskon uloimman 
kiinnitysruuvin asennuksen yhteydessä kiinni vaaka-
kiskoon. Kiinnitys varmistetaan toisella pultilla kiskossa 
olevaan kierrereikään tai tarvittaessa porataan kiinni-
tysreikä M8 × 20-ruuvia ja mutteria varten.

Avattava vaunueste asennetaan vähintään 320 mm 
päähän vaakakiskon päästä M8 × 20-ruuvilla ja mutte-
rilla aluslaattaa käyttäen.

Lopuksi kiskon päähän asennetaan vaunueste. Jos 
asennat kiskon molempiin päihin kiinteän vaunuesteen, 
muista asentaa vaakavaunu kiskoon ennen viimeisen 
vaunuesteen asentamista.

Tarkista lopuksi kaikki liitokset ja vaakavaunun 
esteetön liikkuvuus.

Kuva 8 
Turvakisko, vaaka, Pisko

Kuva 9
Kiinteän vaunuesteen asennus

Kuva 10 
Avattavan vaunuesteen asennus

Kuva 11 
Vaakakiskon jatkaminen
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Vaakaturvakiskon asennus, Eltel
Vaakaturvakisko voidaan asentaa kattosillan reunuk-
seen tarvittaessa molemmin puolin, kaikkiin ohjeessa 
esitettyihin kattosiltoihin, paitsi tiilikaton kattosillassa. 
Tiilikatolle on tarvittaessa asennettava kattosillat ja vaa-
katurvakiskot molemmin puolin.

Kiinnikkeen kokoaminen, Eltel
Kokoa vaakakiskon kiinnike kuvan 12 (kiinnike n:o 32) 
mukaisesti. Asenna turvakiskon kiinnitin jalkaan M12-
ruuvilla ja laita kartiopäinen M10 × 20 -lukitusruuvi 
löysästi paikalleen.

Kiinnikkeiden ja turvakiskon asennus, Eltel
Kiinnikkeet asennetaan kattosillan reunuksen ovaali-
reikiin M10 × 25 -ruuvein aluslaattoja molemmin puolin 
käyttäen, n. 3 m välein suorilla osuuksilla. Kiskoja 
ei kuitenkaan jätetä jatkosten varaan, vaan kiinnike 
tulee aina jatkoksen molemmille puolille. Käytännös-
sä 3-metriseen kiskoon tulee aina 2 kiinnikettä, yksi 
molempiin päihin. 6-metriseen tulee 3 kiinnikettä, yksi 
molempiin päihin ja yksi keskelle.

Kuva 13
Eltel-jatkosmuhvi n:o 70

Kiinnikkeiden asentamisen jälkeen voidaan asentaa 
vaakaprofiili VB, tai vaihtoehtoisesti voidaan käyttää 
myös nousuprofiili B. Profiilit lukitaan kartiopäisillä M10 
× 20 -ruuveilla kiinnikkeisiin jotka on asennettu katto-
siltaan. Ruuveja ei saa kiristää liikaa, profiiliura ei saa 
pienentyä alle 14 mm:n. Asennusta jatkettaessa yhdis-
tetään VB-vaakaprofiilit jatkosmuhveilla. Jatkosruuvit 
kiristetään varmistaen, ettei ura pienene alle 14 mm:n. 
Jatkoksen asettuminen tarkistetaan ja epäjatkuvuudet 
korjataan esim. vasaralla.

Vaunuesteet, Eltel
Vaakavaunueste asennetaan kiskon molempiin päihin 
estämään vaunun tahaton ulostulo kiskosta. Jos mo-
lempiin päihin asennetaan kiinteä vaunueste, on vaaka-
vaunu asennettava paikoilleen ennen, kuin molempien 
päiden vaunuesteet lukitaan paikoilleen.

Kiinteä vaunueste, Eltel
Kiinteä vaunueste kiinnitetään vaakakiskon uraan yh-
dellä kiinnitysruuvilla, vähintään 50 mm päähän kiskon 
päästä.

Kuva 14
Eltel- kiinteä vaunueste n:o 89

Kuva 12
Eltel- vaakakiskon kiinnike n:o 32
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Kuva 14
Eltel- kiinteä vaunueste n:o 89

Avattava vaunueste, Eltel
Avattava vaunueste (n:o 86 Eltel) toimii, kun vaaka-
kiskon ura on sivulle. Jos kiskon asennustapa on ura 
alaspäin, on avattavana vaakavaunuesteenä käytettävä 
nousukiskon avattavaa estettä (n:o 85 Eltel).

Avattava vaunueste n:o 86 asennetaan vaakaprofiiliin 
sankaosa profiilin yläpuolelle, vähintään 350 mm pää-
hän kiskon päästä. Kiristä lukitusruuvi M10 ja tarkista 
esteen toimivuus.

Kuva 16 
Eltel -avattava  
vaunueste n:o 85

Tarkista lopuksi kaikki liitokset ja vaakavaunun 
esteetön liikkuvuus.

Kuva 15 
Eltel- avattava vaunueste n:o 86

Avattava vaunueste n:o 85 asennetaan vaakaprofiiliin 
silloin, kun ura on alaspäin. Pujota vaunueste vaakapro-
fiilin jatkosreikiin siten, että käyttökahva jää kattosiltaan 
nähden toiselle puolelle vaakakiskoa. Asenna aluslevy 
ja sokka paikoilleen, tarkista että vaunueste ei hankaa 
missään asennossa ja toiminnassa on riittävä välys, 
tarvittaessa taivuta vaunuesteen U-sanka.

Vaakavaunu n:o 951
Vaakavaunu kiinnitetään valjasvyöhön turvaköydellä, ja 
se seuraa henkilöä vapaasti profiilissa lukkiutumatta. 

Vaakavaunua ei koskaan saa käyttää 
kiipeämiseen!

kuva 17  
Eltel-vaakavaunu 951

Turvaköydet ja valjaat
Noudata turvavaljaiden ja köyden omaa käyttöohjetta 
tarkasti.

Turvaköydet
Turvaköyden saa kytkeä tässä ohjeessa käsiteltyihin 
luokan 2 mukaisesti asennettuihin kattosiltoihin, jotka 
on varustettu köysikiinnikkeellä tai vaakakiskolla ja 
vaakavaunulla. Turvaköyden saa myös kytkeä luokan 2 
mukaisesti asennettuihin lapetikkaisiin.

Turvaköysien on aina oltava standardin EN 359 mukai-
sia ja pituudeltaan säädettävissä. Pituus on säädettävä 
siten, että vapaa pudotusmatka jää kaikissa tilanteissa 
mahdollisimman lyhyeksi.

Turvavaljaat
Turvavaljaiden on oltava CE-hyväksyttyjä, standardin EN 
361 mukaisia kokovaljaita. Valjaan etupuolella on oltava 
vaunun kiinnittämiseen tarkoitettu D-lenkki tai muu 
hyväksytty kiinnityspiste (A tai 1/2A).
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Kattosillan asennus konesaumakatteeseen

Asennustapa
Ennen kattosillan asennusta on selvitettävä katteen alla 
oleva ruodelaudoitus ja katteen kiinnitys ennen kuin 
voidaan päättää oikea kiinnitystapa. Minimivahvuus ko-
nesaumatulla pellillä on 0,5 mm, jotta kattosiltakiinnike 
voidaan kiinnittää vastaraudalla katteen pystysaumaan.

Luokan 1 mukainen asennus
Luokan 1 mukaisessa asennuksessa katteen alla olevien 
ruoteiden on oltava vähintään 22 × 100 C24 -luokan 
puutavaraa ja ruoteiden maksimijako 250 mm. Katteen 
on oltava kiinnitetty klammarein vähintään 400 mm 
välein.

Luokan 2 mukainen asennus
Luokan 2 mukaisessa asennuksessa on ruodelaudoituk-
sen katteen alla oltava umpinainen kattosillan kohdalla 
500 mm matkalla ja vähintään 22 × 100 C24 -luokan 
puutavaraa. Kate on kiinnitettävä klammerein vähin-
tään 100 mm välein kattosillan kohdalta, muu kiinnitys 
katevalmistajan ohjeiden mukaan. 

Jos peltikatteen minimivahvuus tai ruoteiden tiheys 
eivät täytä vaatimuksia, voidaan luokan 2 mukainen 
asennus suorittaa konesaumakatolle samoin kuin 
tavalliselle peltikatolle kiinnittäen kattosiltakiinnikkeet 
LVI-ruuvein ruoteisiin. Katso asennusohjeesta sivu 14, 
Kattosilta pelti- ja huopakatolle.

Kattosiltakiinnikkeen asennus
Luokan 1 mukaisessa asennuksessa kattosiltakiinnikkei-
den asennusväli on noin 1 060 mm, eli kiinnike asenne-
taan joka toiseen saumaan. Luokan 2 mukaisessa
asennuksessa kattosiltakiinnikkeiden asennusväli on 
noin 1 060 mm, eli kiinnike asennetaan joka toiseen 
saumaan paitsi kattosillan päissä, mihin on asennetta-
va kaksi kattosiltakiinnikettä vierekkäisiin saumoihin, 
asennusväliltään n. 530 mm. Kattosillan päässä sillan 
maksimiylitys kattosiltakiinnikkeestä on 150 mm. 

Kattosiltakiinnike asetetaan sauman ehjälle puolelle ja 
puristetaan saumaan vastaraudalla neljää M8 × 25-ruu-

Lumiestekiinnike 
3156/#3256

Vastarauta 
2141/#2241

Vastarauta 
2144/#2244

Säätölevy 
2140/#2240

Kuva sivun ylös kattosillasta joka on asennettu konesaumaan, 
päätymmäiset kiinnikkeet vierekkäisiin saumoihin, siitä eteen-
päin joka toiseen sauman. Kattosillan maksimi ylitys 150mm 
kattosilta kannakkeesta ( laitetaan mitta kuvaan)

Kuva 18
Kattosillan asennus konesaumakatteeseen, kokonaisuus ja osat

max 150 mm



11Markki®- kattosillan asennus

Kuva 20
Kattosillan kannattimen kokoonpano

via käyttäen (katso kuvat 19–22). Vastarautana voidaan 
käyttää konesauman vastarautaa sekä lukkosauman 
vastarautaa, käyttäen sen alempia kiinnitysreikiä.

Säädä kattosiltakiinnikkeiden säätölevyt oikeaan asen-
toon, katso sivuilta 3–4, miten säätölevy kiinnitetään ja 
säädetään. Kiinnitä kattosiltaritilä jokaiseen kattosilta-
kiinnikkeeseen kahdella M8 × 16 -ruuvilla molemmin 
puolin aluslevyjä käyttäen.

Kattosiltaa jatketaan limiliitoksin, asentaen kattosillan 
yhdet poikkipuolat päällekkäin. Liitos kiristetään sillan 
pohjasta molemmin puolin kahdella kuumasinkityllä 

M8 × 16-kuusioruuvilla käyttäen aluslevyä kattosillan 
puolella. Kattosillan reunus jatkoskohdassa voidaan 
lukita toisiinsa 4,8 × 16-poraruuvein molemmilta puolin 
(ks. sivu 3).

Tarkista lopuksi kaikki asennukset ja täytä asennus-
pöytäkirja.

Turvavarusteiden asennus 
Konesaumakatteeseen luokan 2 mukaisesti kiinni-
tettyyn kattosiltaan voidaan asentaa vaakakiskot tai 
köysikiinnikkeet molemmin puolin käytettäväksi. Katso 
tarkemmin sivut 5–9, Turvavarusteet.

konesauma, konesauman
vastarauta 2141/#2241

lukkosauma 32 ja 38 mm lukkosauma 25 mmkonesauma, lukkosauman
vastarauta 2144/#2244

Kuva 19
Saumakiinnitys, vaihtoehdot

Kuva 22
Kiinnitys 
konesaumaan 
lukkosauman 
vastaraudalla

Kuva 21
Kiinnitys 
konesaumaan 
vastaraudalla
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Asennustapa
Ennen kattosillan asennusta on selvitettävä katteen alla 
oleva ruodelaudoitus ja katteen kiinnitys, ennen kuin 
voidaan päättää oikea kiinnitystapa. Minimivahvuus 
lukkosaumapellillä on 0,6 mm, jotta kattosiltakiinnike 
voidaan kiinnittää vastaraudalla katteen pystysaumaan.

Luokan 1 mukainen asennus
Luokan 1 mukaisessa asennuksessa katteen alla olevien 
ruoteiden on oltava vähintään 22 × 100 C24 -luokan 
puutavaraa ja ruoteiden maksimijako 300 mm. Kat-
teen on oltava kiinnitetty katteen valmistajan ohjeiden 
mukaisesti.

Luokan 2 mukainen asennus
Luokan 2 mukaisessa asennuksessa on ruodelaudoituk-
sen katteen alla oltava umpinainen kattosillan kohdalla 
500 mm matkalla ja vähintään 22 × 100 C24 -luokan 
puutavaraa. Kate on kiinnitettävä ruoteisiin vähintään 
50 mm välein kattosillan kohdalta ja muuten kateval-
mistajan ohjeiden mukaan. 

Kattosillan asennus lukkosaumakatteeseen

Jos peltikatteen minimivahvuus tai ruoteiden tiheys 
eivät täytä vaatimuksia, voidaan luokan 2 mukainen 
asennus suorittaa lukkosaumakatolle samoin kuin 
tavalliselle peltikatolle kiinnittäen kattosiltakiinnikkeet 
LVI-ruuvein ruoteisiin. Katso asennusohjeen sivu 14, 
Kattosilta pelti- ja huopakatolle.

Kattosiltakiinnikkeen asennus
Luokan 1 mukaisessa asennuksessa kattosiltakiinnikkei-
den asennusväli on noin 1 000 mm, eli kiinnike asenne-
taan joka toiseen saumaan. Luokan 2 mukaisessa
asennuksessa kattosiltakiinnikkeiden asennusväli on 
noin 1 000 mm, eli kiinnike asennetaan joka toiseen 
saumaan paitsi kattosillan päissä, mihin on asennet-
tava kaksi kattosiltakiinnikettä vierekkäisiin saumoihin 
niin, että niiden asennusväli on n. 500 mm. Kattosillan 
päässä sillan maksimiylitys kattosiltakiinnikkeestä on 
150 mm. 

Kattosiltakiinnike asetetaan sauman ehjälle puolelle ja 

Lumiestekiinnike 
3156/#3256

Vastarauta 
2144/#2244

Säätölevy 
2140/#2240

Kuva sivun ylös kattosillasta joka on asennettu konesaumaan, 
päätymmäiset kiinnikkeet vierekkäisiin saumoihin, siitä eteen-
päin joka toiseen sauman. Kattosillan maksimi ylitys 150mm 
kattosilta kannakkeesta ( laitetaan mitta kuvaan) max 150 mm

Kuva 23
Kattosillan asennus lukkosaumakatteeseen, kokonaisuus ja osat
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puristetaan saumaan lukkosauman vastaraudalla neljää 
M8 × 25 -ruuvia käyttäen (katso kuvat 24–26) Lukko-
sauman vastaraudan alempia kiinnitysreikiä käytetään 
sauman korkeuden ollessa 25 mm, korkeammissa 
saumoissa käytetään vastaraudan ylempiä reikiä.
Säädä kattosiltakiinnikkeiden säätölevyt oikeaan asen-
toon, katso sivuilta 3–4, miten säätölevy kiinnitetään ja 
säädetään. Kiinnitä kattosiltaritilä jokaiseen kattosilta-
kiinnikkeeseen kahdella M8 × 16 -ruuvilla molemmin 
puolin aluslevyjä käyttäen.

Kattosiltaa jatketaan limiliitoksin, asentaen kattosillan 
yhdet poikkipuolat päällekkäin. Liitos kiristetään sillan 

pohjasta molemmin puolin kahdella kuumasinkityllä 
M8 × 16 -kuusioruuvilla käyttäen aluslevyä kattosillan 
puolella. Kattosillan reunus jatkoskohdassa voidaan luki-
ta toisiinsa 4,8 × 16-poraruuvein molemmilta puolilta.

Tarkista lopuksi kaikki asennukset ja täytä asennus-
pöytäkirja.

Turvavarusteiden asennus 
Lukkosaumakatteeseen luokan 2 mukaisesti kiinni-
tettyyn kattosiltaan voidaan asentaa vaakakiskot tai 
köysikiinnikkeet molemmin puolin käytettäväksi. Katso 
tarkemmin ohjeen sivut 5–9, Turvavarusteet.

Kuva 24
Saumakiinnitys, vaihtoehdot

Kuva 25
Kattosillan kannattimen kokoonpano Kuva 26

Kiinnitys 25 mm lukkosaumaan vastaraudalla

lukkosauma 32 ja 38 mm lukkosauma 25 mm
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Kattosillan asennus pelti- ja huopakatolle

Asennus
Ennen kattosillan asennusta on selvitettävä katteen alla 
oleva ruodelaudoitus ennen kuin voidaan päättää oikea 
kiinnitystapa. Kattosiltakiinnike kiinnitetään kolmella 7 
× 50 LVI-ruuvilla, kahdella yläpäästä ja yhdellä alapääs-
tä ruoteisiin tai kattotuoliin. Ruoteisiin kiinnitettäessä 
on kattosiltakiinnikkeen rungoksi valittava ruodejaolle 
sopiva lumiesterauta. 

Luokan 1 mukainen asennus ruoteisiin tai 
kattotuoliin
Luokan 1 mukaisessa asennuksessa kattosiltakiinnik-
keiden asennusväli on enintään 1  200 mm, ruoteisiin 

asennettaessa on ruoteiden oltava vähintään
22 × 100 C24 -luokan puutavaraa. Kattosiltakiinnikkeen, 
säätölevyn ja kattosillan kiinnitys ks. Luokan 2 mukai-
nen asennus.

Luokan 2 mukainen asennus ruoteisiin
Luokan 2 mukaisessa asennuksessa on ruodelaudoituk-
sen oltava vähintään 22 × 100 C24-luokan puutavaraa. 

Säätölevy 
2140/#2240

Kuva sivun ylös kattosillasta joka on asennettu konesaumaan, 
päätymmäiset kiinnikkeet vierekkäisiin saumoihin, siitä eteen-
päin joka toiseen sauman. Kattosillan maksimi ylitys 150mm 
kattosilta kannakkeesta ( laitetaan mitta kuvaan)

Kuva 27
Kattosillan asennus pelti- ja huopakatteeseen, kokonaisuus ja osat

Taulukko 1 
Keskeiset mitat yllä oleville lumiestekiinnikkeille

max 150 mm

Tuoten:o Ruodejako maks.  
A mm

Putken alapinta  
C mm

2156 #2256 480 50
2157 #2257 580 50
3151 #3152 400 50
3156 #3256 350 40
3160 #3260 400 40

Lumiestekiinnike 
3156/#3256

A=350

C=40

Lumiestekiinnike 
3160/#3260

A=400

C=40

Lumiestekiinnike 
2156/#2256

A=480

C=50

Lumiestekiinnike 
3151/#3152

A=400

C=50

Lumiestekiinnike 
2157/#2257

A=580

C=50



15Markki®- kattosillan asennus

Kuva 30 
kattosiltakiinni-
ke huopakatolla

Luokan 2 mukainen asennus 
kattotuoliin
Kattosiltakiinnikkeiden asennusväli on 
noin 1 000–1 200 mm paitsi kattosillan 
päissä, mihin on asennettava kaksi 
kattosiltakiinnikettä asennusväliltään 
n. 500–600 mm. Kattosillan päässä 
sillan maksimiylitys kattosiltakiinnik-
keestä on 150 mm. 

Liimaa kattosiltakiinnikkeen pohjaan tiivistenauha. 
Kattosiltakiinnike kiinnitetään kattotuoliin kolmella 7 × 
50 LVI-ruuvilla käyttäen tiivistäviä aluslevyjä, kahdella 
ruuvilla yläpäästä ja yhdellä ruuvilla alapäästä. Kattosil-
lan päässä, missä lisäkattosiltakiinnikettä ei kiinnitetä 
kattotuoliin, on lisättävä ruodelautojen tai rakennusle-
vyn alle poikkipuu 50 × 100 × 1000. Kattosiltakiinnike 
kiinnitetään poikkipuuhun kolmella 8 × 100 -kansiruu-
villa tiivistäviä aluslevyjä käyttäen tai pulttaamalla läpi 
M8-ruuveilla. 

Säädä kattosiltakiinnikkeiden säätölevyt oikeaan asen-
toon, katso sivuilta 3–4, miten säätölevy kiinnitetään 
ja säädetään. Kiinnitä kattosiltaritilä jokaiseen kattosil-
takiinnikkeeseen kahdella M8 × 16-ruuvilla molemmin 
puolin aluslevyjä käyttäen.

Kattosiltaa jatketaan limiliitoksin, asentaen kattosillan 
yhdet poikkipuolat päällekkäin. Liitos kiristetään sillan 
pohjasta molemmin puolin kahdella kuumasinkityllä 
M8 × 16-kuusioruuvilla käyttäen aluslevyä. Kattosillan 
jatkoskohdassa reunukset voidaan lukita toisiinsa 4,8 × 
16 -poraruuvein molemmilta puolin.

Tarkista lopuksi kaikki asennukset ja täytä asennus-
pöytäkirja.

Turvavarusteiden asennus 
Luokan 2 mukaisesti kiinnitet-
tyyn kattosiltaan voidaan asentaa 
vaakakiskot tai köysikiinnikkeet 
molemmin puolin käytettäväksi. 
Katso tarkemmin sivut 5–9, Turva-
varusteet.

Kuva 28
Luokan 2 mukainen asennus ruoteisiin Kuva 29

Luokan 2 mukainen asennus kattotuoliin

Kattosiltakiinnikkeiden asennusväli on noin 1 000– 
1 200 mm paitsi kattosillan päissä, mihin on asennet-
tava kaksi kattosiltakiinnikettä asennusväliltään n. 
500–600 mm. Kattosillan päässä sillan maksimiylitys 
kattosiltakiinnikkeestä on 150 mm. 

Liimaa kattosiltakiinnikkeen pohjaan tiivistenauha. 
Kattosiltakiinnike kiinnitetään ruoteisiin kolmella 7 × 
50 LVI-ruuvilla käyttäen tiivistäviä aluslevyjä, kahdella 
ruuvilla yläpäästä ja yhdellä ruuvilla alapäästä.

Säädä kattosiltakiinnikkeiden säätölevyt oikeaan asen-
toon, katso sivuilta 3–4, miten säätölevy kiinnitetään 
ja säädetään. Kiinnitä kattosiltaritilä jokaiseen kattosil-
takiinnikkeeseen kahdella M8 × 16-ruuvilla molemmin 
puolin aluslevyjä käyttäen.

Kattosiltaa jatketaan limiliitoksin, asentaen kattosillan 
yhdet poikkipuolat päällekkäin. Liitos kiristetään sillan 
pohjasta molemmin puolin kahdella kuumasinkityllä 
M8 × 16-kuusioruuvilla käyttäen aluslevyä. Kattosiltojen 
reunukset jatkoskohdassa voidaan lukita toisiinsa 4,8 × 
16-poraruuvein molemmilta puolin.

Tarkista lopuksi kaikki asennukset ja täytä asennus-
pöytäkirja.
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Kattosillan asennus tiilikuviopeltikatolle

Kuva sivun ylös kattosillasta joka on asennettu konesaumaan, 
päätymmäiset kiinnikkeet vierekkäisiin saumoihin, siitä eteen-
päin joka toiseen sauman. Kattosillan maksimi ylitys 150mm 
kattosilta kannakkeesta ( laitetaan mitta kuvaan)

Lumiestekiinnike  
3156/#3256 ja tukitassu

Lumiestekiinnike 
3160/#3260 ja tukitassu

Lumiestekiinnike 
2154/#2254

Lumiestekiinnike 
2166/#2266

Lumiestekiinnike 
3162/#3262

Säätölevy 
2140/#2240

Tuoten:o Tiilikuvion pituus  
A mm

Putken alapinta  
C mm

Kuvion korkeusero 
D mm

3156 #3256 350 40 -
3160 #3260 400 40 -
2134 #2234 350 40 17
2153 #2253 350 40 13
2154 #2254 400 50 17
2166 #2266 400 30 23
3162 #3262 450 30 23

Kuva 31
Kattosillan asennus tiilikuviopeltikatolle, kokonaisuus ja osat

D
C

A

Taulukko 2 
Keskeiset mitat yllä oleville 
lumiestekiinnikkeille

Lumiestekiinnike 
2134/#2234

Lumiestekiinnike 
2153/#2253

max 150 mm

A=350

C=40

A=400

C=40

A=350

C=40

D=13

A=350

C=40

D=17

A=400

C=50

D=17 A=400

C=30

D=23

A=450

C=30

D=23
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Kuva 34
Asennus suorapohjaisella lumiesteraudalla ja tukitassulla

Kuva 32
Asennus etutassullisella lumiesteraudalla

Kuva 33
Asennus suorapohjaisella lumiesterau-
dalla ja tukitassulla

Asennus
Kattosiltakiinnike kiinnitetään kolmella 7 × 50 LVI-
ruuvilla tiilikuviopellin aallon pohjaan, kahdella ruuvilla 
yläpäästä ja yhdellä alapäästä ruoteisiin. Valitaan kat-
tosiltakiinnikkeen rungoksi oikea lumiesterauta: suora-
pohjainen, joka varustetaan tukitassulla, tai etutassulli-
nen lumiesterauta, joka on tiilikuvion mukainen.

Luokan 1 mukainen asennus ruoteisiin
Luokan 1 mukaisessa asennuksessa kattosiltakiinnik-
keiden asennusväli on enintään 1 200 mm. Ruoteiden 
on oltava vähintään 22 × 100 C24 -luokan puutavaraa. 
Kattosiltakiinnikkeen, säätölevyn ja kattosillan kiinnitys
ks. Luokan 2 mukainen asennus.

Luokan 2 mukainen asennus ruoteisiin
Luokan 2 mukaisessa asennuksessa on ruodelaudoituk-
sen oltava vähintään 22 × 100 C24 -luokan puutavaraa. 
Kattosiltakiinnikkeiden asennusväli on maksimissaan 
1000–1200 mm paitsi kattosillan päissä, mihin on 
asennettava kaksi kattosiltakiinnikettä asennusväliltään 
n. 500-600 mm. Kattosillan päässä sillan maksimiylitys 
kattosiltakiinnikkeestä on 150 mm. 

Liimaa kattosiltakiinnikkeen pohjaan tiivistenauha. 
Kattosiltakiinnike kiinnitetään ruoteisiin kolmella 7 × 
50 LVI-ruuvilla käyttäen tiivistäviä aluslevyjä, kahdella 
ruuvilla yläpäästä ja yhdellä ruuvilla alapäästä. 

Käytettäessä suorapohjaista lumiesterautaa runkona 
säädä tukitassuilla kattosiltakiinnike niin, että ruuvia 
kiristettäessä kattosiltakiinnike ei paina peltiä. 
Säädä kattosiltakiinnikkeiden säätölevyt oikeaan asen-
toon, katso sivuilta 3–4, miten säätölevy kiinnitetään 
ja säädetään. Kiinnitä kattosiltaritilä jokaiseen kattosil-
takiinnikkeeseen kahdella M8 × 16-ruuvilla molemmin 
puolin aluslevyjä käyttäen.

Kattosiltaa jatketaan limiliitoksin, asentaen kattosillan 
yhdet poikkipuolat päällekkäin. Liitos kiristetään sillan 
pohjasta molemmin puolin kahdella kuumasinkityllä 
M8 × 16-kuusioruuvilla käyttäen aluslevyä. Kattosillan 
reunus jatkoskohdassa voidaan lukita toisiinsa 4,8 × 16 
-poraruuvein molemmilta puolin.

Tarkista lopuksi kaikki asennukset ja täytä asennus-
pöytäkirja.

Turvavarusteiden asennus 
Luokan 2 mukaisesti kiinnitettyyn kattosiltaan voidaan 
asentaa vaakakiskot tai köysikiinnikkeet molemmin 
puolin käytettäväksi. Katso tarkemmin s. 5–9, Turva-
varusteet.
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Kattosillan asennus tiilikatolle

Asennus
Kattosiltakiinnike kiinnitetään kahdella 7 × 50 LVI-ruu-
villa 50 × 100 yläpäästä apupuuhun. Valitaan kattosilta-
kiinnikkeen rungoksi oikea lumiesterauta, suorapohjai-
nen sileälle tiilelle ja kourupohjainen aaltotiilelle.

Apupuun asennus
Apupuun 50 × 100 on oltava vähintään lujuusluokan C24 
puutavaraa. Apupuu kiinnitetään vähintään kolmeen 
kattotuoliin 6 × 120- tai vastaavin ruuvein. Kiinnitys 
vähintään 2 ruuvia/kattotuoli. Apupuun jatkokset on 
varmistettava esim. alle ruuvatulla lisäpuulla.

Luokan 1 mukainen asennus
Luokan 1 mukaisessa asennuksessa kattosiltakiinnikkei-
den asennusväli on enintään 1 200 mm. Kattosiltakiin-
nikkeen, säätölevyn ja kattosillan kiinnitys ks. Luokan 2 
mukainen asennus.

Luokan 2 mukainen asennus
Kattosiltakiinnikkeiden asennusväli on maksimissaan 
1200 mm paitsi kattosillan päissä, mihin on asennet-
tava kaksi kattosiltakiinnikettä asennusväliltään n. 
500–600 mm. Kattosillan päässä sillan maksimiylitys 
kattosiltakiinnikkeestä on 150 mm. 

Kattosiltakiinnike kiinnitetään apupuuhun kahdella 7 × 
50 LVI-ruuvilla. Tiilien rikkoutumisen estämiseksi jokai-
seen kattosiltakiinnikkeen yläpuoliseen kattotiileen on 
tehtävä vesilukkoon kiinnikkeen leveyden ja paksuuden 
vaatima kolo.

Säädä kattosiltakiinnikkeiden säätölevyt oikeaan asen-
toon, katso sivuilta 3–4, miten säätölevy kiinnitetään 
ja säädetään. Kiinnitä kattosiltaritilä jokaiseen kattosil-
takiinnikkeeseen kahdella M8 × 16-ruuvilla molemmin 
puolin aluslevyjä käyttäen.

Lumiestekiinnike 
2162/#2262

Lumiestekiinnike 
2163/#2163

Säätölevy 
2140/#2240

Kuva 35
Kattosillan asennus tiilikatolle, kokonaisuus ja osat

max 150 mm
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145

50x100 apupuu

Tiileen lovi apupuukiinnikkeelle

7x50 LVI-ruuvi

Kattosiltaa jatketaan limiliitoksin, asentaen kattosillan 
yhdet poikkipuolat päällekkäin. Liitos kiristetään sillan 
pohjasta molemmin puolin kahdella kuumasinkityllä 
M8 × 16-kuusioruuvilla käyttäen aluslevyä. Kattosillan 
reunukset jatkoskohdassa voidaan lukita toisiinsa 4,8 × 
16 -poraruuvein molemmilta puolin.

Tarkista lopuksi kaikki asennukset ja täytä asennus-
pöytäkirja.

Kuva 37
Kattosilta tiilikatolle, 
lumiestekiinnike 2162

Turvavarusteiden asennus 
Tiilikatolle luokan 2 mukaisesti kiinnitettyyn kattosiltaan 
voidaan asentaa vaakakisko tai köysikiinnikkeet ainoas-
taan räystään puolelle käytettäväksi. Katso tarkemmin 
s. 5–9, Turvavarusteet.

Kuva 36
Kattosillan asennus tiilikatolle
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Kattosillan asennus Decra- ja Vartti-katolle

Säätölevy 
2140/#2240

Kuva 38
Kattosillan asennus Vartti-katolle,
alla osat asennukseen Decra- ja Vartti-katolle

Asennus
Kattosiltakiinnike kiinnitetään kolmella 7 × 50 LVI-ruuvil-
la, kahdella yläpäästä ja yhdellä alapäästä ruoteisiin tai 
kattotuoliin.

Luokan 1 mukainen asennus Decra
Luokan 1 mukaisessa asennuksessa kattosiltakiinnik-
keiden asennusväli on enintään 1 200 mm, ruoteiden 
oltava vähintään 50 × 50 C24 -luokan puutavaraa.
Kattosiltakiinnikkeen, säätölevyn ja kattosillan kiinnitys
ks. Luokan 2 mukainen asennus.

Luokan 2 mukainen asennus Decra
Luokan 2 mukaisessa asennuksessa on ruodelaudoi-
tuksen oltava vähintään 50 × 50 C24 -luokan puuta-
varaa.  Kattosiltakiinnikkeiden asennusväli on maksi-
missaan 1 200 mm paitsi kattosillan päissä, mihin on 
asennettava kaksi kattosiltakiinnikettä niin että niiden 
asennusväli on n. 600 mm. Kattosillan päässä sillan 
maksimiylitys kattosiltakiinnikkeestä on 150 mm. 

Liimaa kattosiltakiinnikkeen pohjaan tiivistenauha. Kat-
tosiltakiinnike asennetaan yläpäästä kuvan 40 mukai-
sesti ruoteeseen ylemmän katelevyn alle kahdella 7 × 
50 LVI- ruuvilla ja alapäästä yhdellä LVI-ruuvilla tiivistä-
vää aluslevyä käyttäen.

Luokan 1 mukainen asennus Vartti
Luokan 1 mukaisessa asennuksessa kattosiltakiinnik-
keiden asennusväli on enintään 1 200 mm, ruoteiden 
oltava vähintään 32 × 100 C24 -luokan puutavaraa. 
Kattosiltakiinnikkeen, säätölevyn ja kattosillan kiinnitys
ks. Luokan 2 mukainen asennus.

Luokan 2 mukainen asennus Vartti
Luokan 2 mukaisessa asennuksessa on ruodelaudoituk-
sen oltava vähintään32 × 100 C24 -luokan puutavaraa. 
Kattosiltakiinnikkeiden asennusväli on enintään 1 100 
mm, paitsi kattosillan päissä, mihin on asennettava 
kaksi kattosiltakiinnikettä niin että niiden asennusväli 
on n. 550 mm. Kattosillan päässä sillan maksimiylitys 
kattosiltakiinnikkeestä on 150 mm. 

Lumiesterauta 
3153/#3253

Lumiesterauta 
2180/#2181

max 150 mm
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Kuva 40
Kattosillan asennus 
Decra-katolle

Kuva 39
Kattosillan asennus 
Vartti-katolle

7x50 LVI-ruuvi

7x50 LVI-ruuvi

50x50

7x50 LVI-ruuvi

7x50 LVI-ruuvi

Kuva 41
kattosiltakiinnike Decra-katolla

Kattosiltakiinnike asennetaan kuvan mukaisesti ruotee-
seen ylemmän katelevyn sauman päälle kahdella 7 × 
50 LVI-ruuvilla ja alapäästä yhdellä LVI-ruuvilla tiivistä-
vää aluslevyä käyttäen.

Säädä kattosiltakiinnikkeiden säätölevyt oikeaan asen-
toon, katso sivuilta 3–4, miten säätölevy kiinnitetään 
ja säädetään. Kiinnitä kattosiltaritilä jokaiseen kattosil-
takiinnikkeeseen kahdella M8 × 16 ruuvilla molemmin 
puolin aluslevyjä käyttäen. Kattosiltaa jatketaan limilii-
toksin, asentaen kattosillan yhdet poikkipuolat päällek-
käin. Liitos kiristetään sillan pohjasta molemmin puolin 
kahdella kuumasinkityllä M8 × 16-kuusioruuvilla käyttä-
en aluslevyä. Kattosillan reunukset jatkoskohdassa voi-
daan lukita toisiinsa 4,8 × 16 -poraruuvein molemmilta
puolin.

Tarkista lopuksi kaikki asennukset ja täytä asennus-
pöytäkirja.
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Kattosillan asennuspöytäkirja

Asiakas:

Osoite:

Katetyyppi: Konesauma Varttikate
Lukkosauma Decra
Tiilikate Huopa
Tiilikuviopelti Muu, mikä?

Asennetut kattosillat: Kattosilta kpl RR33 Musta
m RR32 Ruskea

RR20 Valk.
RR23 Harmaa

Kattosiltakiinnikkeessä RR29 Pun.
lumiesteraudan tyyppi: kpl RR750 Tiilenp.

Muu, mikä?

Asennetut turvavarusteet: Vaakakisko Pisko m RR33 Musta
Vaakakisko Eltel m RR32 Ruskea
Turvakaide m RR20 Valk.
Köysikiinnike kpl RR23 Harmaa

RR29 Pun.
RR750 Tiilenp.
Muu, mikä?

Asennustapaluokka:
Luokan 1 mukainen asennus
Luokan 2 mukainen asennus

Jos asennus on luokan 2 mukainen, on valmistajan valtuuttaman pätevän henkilön tarkistettava kattokulkutie ja siihen liittyvät 
turvavarusteet 12 kk välein.
Huom!

Markki Oy:n valtuuttama asennusliike/asentaja:

Asennuspäivämäärä: Asentajan allekirjoitus:



1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Markki-kattosilta

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet 
voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään: Markki-kattosilta

3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukai-
nen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:  
Kiinteästi kattorakenteisiin asennettava kulkutie ja seisomataso katolla tapahtuvaan 
korjaus-, tarkastus- ja huoltotyöhön.

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kauppanimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmis-
tajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:  
Markki Oy, Ollinkankaantie 108, 62420 Kortesjärvi,  
puh. 06 488 0900, fax. 06 488 5361, sähköposti: markki@markki.fi 

5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 
kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden: -

6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) 
liitteen V mukaisesti:  
Järjestelmä 3

7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suori-
tustasoilmoituksesta: 
Ilmoitettu laitos VTT-Expert Services Oy, nro 0809, PL1000, 02044 VTT suoritti 
tyyppitestauksen järjestelmän 3- mukaisesti ja antoi siitä raportit

8. -

9. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuus Suoritustaso Yhdenmukaistetut tekniset 
eritelmät

Mekaaninen lujuus Luokka 2 EN 516:2006
Palokäyttäytyminen
Ulkopuolisen palon kestävyys

Luokka A1 EN 516:2006

Mekaanisen lujuuden 
pitkäaikaiskestävyys

Luvun 5 mukainen EN 516:2006

  

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettu-
jen suoritustasojen mukaiset.

Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella 
vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Kari Lehtola 
toimitusjohtaja 

3.6.2013 Kortesjärvi

Suoritustasoilmoitus
Nro. 24042013.ver.1
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Takuu
Markki®-kattosilloilla ja lapetikkailla sekä niiden kiin-
nitysosilla tehdasmaalattuna on 10 vuoden puhkiruos-
tumattomuustakuu, tämä ei rajoita kuluttajan laillisia 
oikeuksia eikä rajoita näitä oikeuksia. 
 
Valmistaja takaa, että tuote kestää sille asetetut vaati-
mukset suoritustasoilmoituksen mukaisesti, kun tuote 
on asennettu ohjeiden mukaan ja huollot ja tarkastuk-
set on suoritettu määräysten mukaisesti. Näitä takuu-
ehtoja sovelletaan 1.7.2013 alkaen tehtyihin toimituksiin.

Takuu ei ole voimassa tuotteille, joita käytetään voi-
makkaasti suolapitoisessa ilmastossa, tai jos tuote altis-
tuu syövyttäville kemikaaleille, karjanlannalle, tuhkalle, 
savulle, sementtipölylle tai lauhdevedelle.

Takuuehdot
• tuote on asennettu asennusohjeiden mukaisesti
• tuotetta ei vahingoiteta ulkoisesti tai kemiallisesti
• tuotetta ei ole muunneltu
• asennuksen aikana tapahtuneet työstöt ja maalikal-

von rikkoutumiset on korjattu heti paikkamaalaa-
malla

• tuotetta ei varastoida tai käytetä korroosiota aiheut-
tavien materiaalien läheisyydessä

• asennuksessa käytetyt ruuvit ja tiivisteet ovat sään-
kestäviä 

Huolto ja tarkastus
Markki®-kattosillat ovat turvallisia ja pitkäikäisiä käyt-
tää, kun ne asennetaan valmistajan ohjeiden mukaan 
ja huolehditaan vuosittain tehtävistä tarkastuksista 
ja huolloista. Kiinteistön omistajalla on velvollisuus 
tarkistuttaa luokan 2 mukaiset kattoturvatuotteet ja 
henkilösuojaimet valmistajan valtuuttamalla henkilöllä 
12 kk välein.

Vuosittaisessa tarkastuksessa kiinnite-
tään erityisesti huomiota:
•  kattokiinnitysten ja läpivientien tiiveyteen
•  ruuviliitosten tiukkuuteen
•  maali- ja sinkkipintojen kuntoon
•  turvakiskojen ja varusteiden kuntoon

• tuote ei joudu kosketuksiin kuparin kanssa
• tuotteen huolto ja vuositarkistus on suoritettu
• valmistajan edustajalla on tilaisuus tarkistaa rekla-

moitu tuote
• valitukset on tehty valmistajalle kuukauden kuluessa 

vahingon ilmenemisestä tai sellaisen kohtuullisen 
ajan kuluessa, jolloin vahinko olisi pitänyt havaita

Korvauskäsittely
Takuun alaisesta tuotteesta, josta korvausvaade esi-
tetään, toimittaa valmistaja ostajalle uuden tuotteen 
vapaasti sen hetkisestä valikoimasta.

Korvausvaade on aina esitettävä kirjallisena jäljempänä 
näkyvään valmistajan osoitteeseen. Korvausvaatimuk-
sen voi toimittaa myös kirjallisena sähköpostilla tai 
faksilla.

Valmistaja ei missään tapauksessa vastaa tulonmene-
tyksistä tai välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka 
aiheutuvat tässä takuussa tarkoitetuista vaurioista. 
Korvatut tuotteet ovat takuunalaisia sen ajan, joka 
alkuperäisestä takuusta on jäljellä. Valmistaja ei korvaa 
tappioita elinkeinotoiminnassa. 

Korvauskäsittelyn edellytyksenä on, että laskukopio tai 
muu ostoasiapaperi voidaan esittää.

Vaurioituneet tai vialliset osat on uusittava tai 
korjattava mahdollisimman nopeasti.

Jos tarkastuksessa havaitaan sellaisia puutteita, jotka 
vaarantavat käyttäjän turvallisuuden, asetetaan ko. 
järjestelmä käyttökieltoon, kunnes puutteet on korjattu. 
Tarkastuksesta laaditaan pöytäkirja. 

Valmistajan valtuuttamat henkilöt
Valmistajan valtuuttamat asentajat, jotka voivat suo-
rittaa 12 kk välein tehtävän tarkistuksen, löytyvät 
valmistajan kotisivuilta www.markki.fi. Valmistajan 
valtuuttamia asentajia voi myös tiedustella suoraan 
valmistajalta.

Valmistaja:  
Markki Oy
Ollinkankaantie 108
62420 Kortesjärvi
Puh. (06) 488 0900
Fax  (06) 488 5361
markki@markki.fi

www.markki.fi


