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Asennusohje

Tarvittavia komponentteja
Tuote

Asennus
Markki kattosilta on tarkoitettu mahdollistamaan turvallinen liikkuminen
kantavilla poimulevykatteilla. Poimulevykatteen materiaalivahvuus on oltava
v hint n 0.7 mm ja poimulevykate t ytyy olla suunniteltu ja toteuteutettu
kantavaksi ter srakenteeksi.
Kattosiltakiinnike kokoonpannaan yhdist m ll lumiestekiinnike ja
kaltevuudens t levy kahdella M8x16 mm kuusioruuvilla ja M8
kuusiomutterilla. Kaltevuudens t levyn avulla kattosilta asennetaan
vaakatasoon. Yleisimm t kattokaltevuudet ja niit vastaavat kuusioruuvien
asennuskohdat on esitetty kuvassa 1. Kattosilta kiinnitet n
kaltevuudens t levyyn kahdella M8x16 mm kuusioruuvilla ja M8
kuusiomutterilla (kuva 2), kattosillan reik jaon sopiessa hyvin
kaltevuudens t levyyn voidaan M8x16 mm kuusioruuvit kirist
kaltevuudens t levyn kaulustettuihin M8 kierrereikiin. Kattosilta voidaan
asentaa katoille, joiden kaltevuus on 9-45 astetta.
Kiinnikkeen pohjaan asennetaan EPDM-liimatiivistenauha tiivist m n
l pimenorei t. Kattosiltakiinnikkeet asennetaan kantavan profiililevyn p lle
kuvan 3 ja 4 mukaisesti k ytt en 7x50 mm LVI-ruuvia, joista kaksi asennetaan
kiinnikkeen yl profiiliin ja nelj sivuprofiiliin.

Nimike

Kpl

2155, #2255
Lumiestekiinnike
profiilin p lle
1 kpl / metri

4

#2240, 92240-##
S t levy
1 kpl/kiinnike

4

#2225, 9225-##
Kattosilta
3m

1

M8x16mm kuusioruuvi +
M8 kuusiomutteri

16+16

LVI-ruuvi
7,0 x 50 mm
6 kpl / kiinnike

6

EPDM liimatiivistenauha
kiinnikkeen pohjaan

4

Asennusohje

1

Kiinnikeiden maksimi asennusv li on 1200 mm. Kattosillan maksimi ylitys
kiinnikkeen p st on 200 mm. Kattosiltaa asennettaessa on k ytett v
v hint n kolmea kiinnikett .
Kattosillat jatketaan limitt isliitoksella, asettamalla yhdet poikittaiset
askelmapuolat p llekk in ja lukitsemalla kummaltakin reunalta kahdella
M8x16 mm kuusioruuvilla ja M8 kuusiomutterilla (kuva 5).
Suositeltava ty kalu asentamiseen on akkuporakone 13mm hylsyv
13mm kiintosilmukka-avain sek 10 mm magneettik rki.
Muista tarvittavat turvavarusteet korkealla ty skentelyyn!
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K ytt
Yli 1:8 kaltevalla katolla on k ytett v kattosiltaa. Rakennuksissa joiden korkeus ylitt 9 metri , on oltava
kiinnitysrakenteet turvak ysi varten. (Ymp rist ministeri n asetus rakennuksen k ytt turvallisuudesta 1.1.2018)
Standardi EN 516:2006 antaa kattosillalle kaksi eri asennusvaihtoehtoa, luokat 1 ja 2. Yli 2- kerroksisissa
rakennuksissa asennus on aina luokan 2 mukainen. Tuotteet on mitoitettu kest m n 1,5 KN (n. 150 kg) suuruinen
pistekuorma. Kattosilta asennetaan luokan 2 mukaisesti matalampaankin rakennukseen silloin kun kohteessa on tarve
kiinnitt kattosiltaan henkil kohtaisia turvavarusteita. Luokan 1 mukaisesti asennettua kattosiltaa ei voi k ytt
putoamista vastaan tarkoitettujen henkil suojainten kiinnitykseen.
MARKKI Kattosilta on l p issyt kaikki EN 516:2006 luokan 2 mukaiset kohdan 7.1 staattiset ja kohdan 7.2
dynaamiset testit kantavalle poimulevykatolle.
Luokan 2 mukaisesti asennettuun Markki kattosiltaan voidaan kytke putoamista vastaan tarkoitettuja henkil suojaimia.
Henkil kohtaisten turvav lineiden minimi kiinnitys-/k ytt v li kattosillalla on 3m.
K ytett ess k ysikiinnikett , on suositeltavaa asentaa se v hint n 1,2 m p h n kattosillan p st .
Putoamista vastaan tarkoitettujen henkil suojainten esim. turvak ysi tai turvakela t ytyy olla standardien ( EN 353-2,
EN 360) mukaisia.
Suositeltava kiinnitt ytyminen Markki kattosiltaan toteutetaan k ysikiinnikkeen, turvakiskon,
vaijerij rjestelm n avulla tai muulla vastaavalla hyv ksytyll tavalla.

Huolto
Katteen alusrakenteet oltava kiinnitetty kantaviin rakenteisiin asennusohjeen mukaisesti. Huolehdittava liiallisten
lumikuormien pudotuksesta katolta. Tarkastettava s nn llisesti liitosten kireys ja kiinnityskohtien tiiveys. Maalipinnan
kunto tarkastettava s nn llisesti. Vaurioituneet osat vaihdettava tarpeen mukaan uusiin. Kiinteist n omistajan tulee
tarkistuttaa luokan 2 mukaan asennetut kattoturvatuotteet ja henkil suojaimet vuosittain valmistajan
valtuuttamalla henkil ll .

T m n tuotteen on asentanut:

YRITYS

Luokan 1 mukaisesti:
Luokan 2 mukaisesti:
Tekniset tiedot
Materiaali

Kiinnike:
S t levy:
Kattosilta:
Ruuvit:

2,5 mm DX51D+Z275
2,5 mm DX51D+Z275
1,25 mm DX51D+Z275
Kuumasinkitty

Massa

Kiinnike:
S t levy:
Kattosilta:

0,747 kg
0,534 kg
12,593 kg

Staattisen- ja dynaamisen
kuormituksen kesto

EN 516:2006 luokan 2 mukainen

Valmistaja:
Markki Oy
Ollinkankaantie 108 62420 Kortesj rvi
Puh. 06 488 0900 markki@markki.fi
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