Käyttö- ja
asennusohje
SKB kaiteet

Made in Germany

Me varmistamme turvallisen pidon!

Luku A -

Tuotekohtaiset tiedot

Yleistä
Käyttöohje koskee seuraavia tuotteita:
SKB kaiteet

Tilapäinen reunasuojaus luokka A

EN13374:2013

SKB kaiteiden osat
Reunasuoja
S1100
S1200
S1300‐2
S1300‐3

Jalat
Asennus

Massa‐ankkurit

HA (0° / 15° / 30°)
HNA (0° / 15° / 30 °)
HUA (0° / 15° / 30°)

GL (0° / 15° / 30°)
TB (0
GLK (0°)
GLG (0° / 15° / 30°)

Reunasuoja
S1100
S1200

Jalat
MD
MD (0° / 15° / 30 °)

Reunasuoja
S1100 WD
S1200 WD

Jalat
Metallikatt

Betoni‐ tai puukatto

WD‐SMD (0°)

WD‐BT (0°)

Reunan kaltevuus saadaan aikaan kallistamalla jalkaa. Tällöin on otettava huomioon, että kaikkia
reunasuojausjärjestelmiä ei voida käyttää toteutettaessa kallistusta, koska kallistus pienentää käsijohteen korkeutta.
Käsijohteen korkeuden valmistaa kattopinnasta tai kulkupinnasta on oltava aina vähintään 1100 mm.
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Reunasuojausjärjestelmien käyttö
Jos katolta puuttuu reunakorotus, kaidejärjestelmiä ei saa käyttää, kun katto on jäinen tai luminen.
Suojausjärjestelmiä ei saa käyttää tavanomaista voimakkaammassa tuulessa (tuulen voimakkuus korkeintaan 10).
Asennuspaikka saa olla korkeintaan 40 m ympäröivää maastoa korkeammalla. Katon suurin sallittu kaltevuus on 10°
Kaidejärjestelmä on liitettävä kansallisten ukkossuojausmääräysten mukaisesti ukkossuojaukseen.
Kaidejärjestelmää ei saa käyttää ukkosenjohdattimena!
Käsijohteen ja alajohteen, kahden alajohteen, alajohteen ja varvaslaudan tai alajohteen ja päätylaudan väli saa olla
enintään 470 mm!
Kaidejärjestelmä voidaan rakentaa myös kattovalokupujen ympärille. Kattovalokuvun kiinteä reuna vastaa silloin
reunakorotus. Ohjeessa käytetään selkeyden vuoksi vain käsitettä reunakorotus, mutta sillä tarkoitetaan myös
kattovalokuvun kiinteää reunaa, attikaa tai muuta vastaavaa kiinteää rakennetta

Merkintä
1
2
3
4
5
6
7

Valmistaja
Tuote- ja tyyppimerkintä
Normi ja luokitus
Valmistusvuosi
Huomautus käyttöohjeen noudattamisesta
Vastapainot
Tarkastussinetti

1

2

7

3
4

Tyyppitarkastuksesta ja valvonnasta
vastaava ilmoitettu laitos
DEKRA EXAM GmbH (0158)
Dinnendahlstr. 9
D-44809 Bochum
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Vaihtoehtojen kuvaus - reunasuojaus
S1100
1100 mm kaiteen
korkeus 1 käsijohde ø
40 mm
1 alajohde Ø 40 mm
1 varvaslauta korkeus 170 mm

S1200
1200 mm kaiteen
korkeus 1 käsijohde ø
40 mm
1 alajohde Ø 40 mm
1 varvaslauta korkeus 170 mm

S1300‐2
1300 mm kaiteen
korkeus 1 käsijohde ø
40 mm
1 Alajohde Ø 40 mm
Käytetään vain, kun päätylauta >=280 mm

S1300‐3
1300 mm kaiteen
korkeus 1 käsijohde ø
40 mm
2 Alajohteet Ø 40 mm
1 varvaslauta korkeus 170 mm
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S1100 WD
1100 mm kaiteen korkeus katteesta 1
käsijohde ø 40 mm
1 alajohde Ø 40 mm
1 varvaslauta korkeus 170 mm

S1200 WD

1200 mm kaiteen korkeus katteesta 1
käsijohde ø 40 mm
1 alajohde Ø 40 mm
1 varvaslauta korkeus 170 mm
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Osien yleiskatsaus
Käsijohde 3 m (930001)
Käsijohde 3 m (930002)

Käsi- ja alajohteen pylväs 1,10 m
Käsi- ja alajohteen pylväs 1,20 m
Käsi- ja alajohteen pylväs 1,30 m

(930004)
(930445)
(930045)

Varvaslauta

Kaiteen päätekappale

(974000)

(930014)

Tukikiskon tulppa
pylvään tulppa
(930047)

Käsi- ja polvijohteen ja
(930047)

Käsijohteen kulmakiinnike 180°- 65°
Polvijohteen kulmakiinnike 180°- 65°

(930006)
(930007)

Varvaslaudan kiinnike
(930018)

Varvaslaudan
liitoskappale (930019)

Varvaslaudan kulmakiinnike Tyyppikilpi
90° - 135°
(930017)

(972000)

Muovipaino 25 kg
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Viherkaton painon alumiiniallas (930055)
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Osien yleiskatsaus
Lämpimän katon pylväs WD 1,10 m
Lämpimän katon pylväs WD 1,20 m
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Pylvään WD tulppa WD
kiinnike WD (t.b.d)
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Osien yleiskatsaus-ovi
Kaiteen ovielementti, kattovalokupu

oven kisko - ala

Oven vasen jalka (t.b.d)
Vain
käytettäessä
TB-jalkoja
tai
GL-jalkoja,
vaihtoehtoisesti voidaan käyttää suoraa jalkaelementtiä
TB tai GL.

Oven oikea jalka (t.b.d)
Vain
käytettäessä
TB-jalkoja
tai
GL-jalkoja,
vaihtoehtoisesti voidaan käyttää suoraa jalkaelementtiä
TB tai GL.

Ovi
-

(t.b.d)

(t.b.d)
(t.b.d)

Ovi
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oven kisko - ylä

(t.b.d)
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Osien yleiskatsaus-ovi-lämpimän katon ovi WD
Ovi

Asiak. 1010 Ver.

(t.b.d)

Lämpimän katon oven pylväs WD 1,10 m
(t.b.d)
Lämpimän katon ovipylväs WD vasen 1,20 m
(t.b.d)
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Vaihtoehtojen kuvaus - jalat
Vaihtoehto HA
Vaihtoehto HA asennetaan attikan päälle attikapellin
alapuolelle.
Kallistus 0°, 15°, 30°
Pituus 255 mm, 355 mm, 455 mm

Vaihtoehto HNA
Vaihtoehto HNA asennetaan sivulle attikan
sisäpuolelle.
Kallistus 0°, 15°, 30°
Pituus 50 mm, 150 mm, 250 mm

Vaihtoehto HUA

Vaihtoehto HUA asennetaan yläpuolelta attikan päälle
tai kattopinnalle.
Kallistus 0°, 15°, 30°

Vaihtoehto GL - tukikisko painoille
Vaihtoehto GL - painolla kuormitettava tukikisko 0° / 15° /
30° on 25 kg muovipainolla kuormitettava vaihtoehto.
Kallistus 0°, 15°, 30°
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Vaihtoehto TB - kattovalokuvun tukikisko painoille
Vaihtoehto TB on 25 kg muovipainolla kuormitettavan
tukikiskon lyhennetty vaihtoehto. Jalkaa TB saa käyttää
vain kattovalokuvun joka puolelta ympäröivässä
suljetussa rakenteessa.

Kallistus 0°

Vaihtoehto GLK- taitettava tukikisko painoille
Vaihtoehto GLK on vastapainoilla paikoillaan pidettävä
malli, joka voidaan taittaa käytön jälkeen sisään.
(taitettava 0°/ 90°)
Kallistus taitettava 90°/ 0°

Vaihtoehto GLG - tukikisko viherkatolle
Vaihtoehto GLG on altaat sisältävä malli, jonka viherkatto
pitää paikoillaan. (Jalan sivussa on painon sijasta
kummallekin puolelle kiinnitetty alumiininen allas
viherkatolle)
Kallistus 0°, 15°, 30°
Vaihtoehto GLG sisältää jalan GL ja 2 alumiiniallasta
viherkatolle.

Vaihtoehto MTD - tukikisko metallikatolle

Asennus metallikatolle (esim. kerrosrakenne,
harjakatto) kallistus 0°, 15°, 30°

MTD - metallikaton tukikiskon
kulmakiinnike
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Vaihtoehtojen kuvaus - jalat lämminkatolle
Vaihtoehto WD-BT
Vaihtoehto WD-BT kiinnitetään katon puuhun tai betoniin
Kallistus 0°
Pituus
468 mm - eriste 100 mm asti 568 mm
- eriste 200 mm asti 668 mm - eriste
300 mm asti

Vaihtoehto WD-SMD
Vaihtoehto WD-BT asennetaan metallikatoille
Kallistus 0°
Pituus
468 mm - eriste 100 mm asti
568 mm - eriste 200 mm asti
668 mm - eriste 300 mm asti
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Kiinnitys- ja asennusmateriaalien yleiskatsaus
FAZ II A4 10/10

(940004)

Laippakantaruuvi 8 x 100

(940001)

Betoniruuvi 10x100 ruostumaton teräs

(940002)

Betoniruuvi 10x100 sinkitty teräs

(940003)

Poraruuvi 5,5 x 13

(930011)

Poraruuvi 5,5 x 35

(930012)

Poraruuvi 5,5 x 90

(930013)

Poraruuvi 5,5 x 270

(930013)

Poraruuvi 5,5 x 25

(9300XX)

Kateruuvi 5,5 x 25

(t.b.d)
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Asennusohje
Yleisiä asennusohjeita

Pylvään tulppa

Kaiteen

2 lukitusruuvia A2 M8 x 12mm

Varvaslaudan liitoskappale
2 poraruuvia 5,5 mm x 13 mm
Päätylaudan kiinnike
4 ruuvia 5,5 mm x 13 mm
Käsi- ja
polvijohteen

Asennusohjeita
Vain koulutetut, tämän asennus- ja käyttöohjeen hallitsevat henkilöt saavat asentaa kaiteen.
Henkilöiden on oltava fyysisesti ja henkisesti tehtävään sopivia. Monet terveyden tilat (esim. sydänverenkiertosairaudet, lääkkeiden nauttiminen) voivat vaikuttaa kykyyn työskennellä korkealla normaalitapauksessa
ja hätätapauksessa. Kysy tarvittaessa neuvoja lääkäriltä.
Tarkasta, että kaikki reunasuojauksen asennukseen tarvittavat osat ovat käsillä. Jakele jalkaelementit, pylväät,
tukivarren ja vastapainot pitkin asennettavaa osaa asennuspiirustuksen mukaisesti.
Kaikki reunasuojausvaihtoehdot voidaan yhdistää eri jalkavaihtoehtoihin. Jalkaa TB saa käyttää vain kattovalokuvun
joka puolelta ympäröivässä suljetussa reunasuojauksessa. Kaikki muita jalkoja voidaan käyttää sekä kaiteina että
kattovalokukun kaiteina!
Reunakorotuksen on oltava vähintään seuraava, muuten tarvitaan räystäslauta!
S1100
150 mm
S1200
170 mm
S1100-WD 150 mm

S1300-2
S1300-3
S1200-WD

280 mm
150 mm
170 mm

Jos reunakorotusta ei ole, reunasuojauksen on oltava joka paikassa vähintään 50 cm etäisyydellä
putoamisreunasta.
Reunasuojauksen ja muiden rakenteiden välisten aukkojen on oltava mahdollisimman pienit,
kuitenkin enintään 120 mm. Räystäslaudan ja alustan välinen aukko saa olla enintään 20 mm.
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Ota huomioon seuraavat sivut asennettaessa jalkaelementtejä. Kun
jalkaelementit on asennettu ja sijoiteltu katolle, työnnä kaiteen pylväät jalkoihin
ja kiinnitä tehtaan valmistelemalla lukkoruuveilla M8 x 12 mm. Ota vastaavat
sivut huomioon asennettaessa vaihtoehtoja WD.

Pujota käsi- ja polvijohde pylväiden reikien läpi. Varmista käsi- ja polvijohteen kavennuksen samansuuntaisuus.
Työnnä kavennukset seuraavaan käsi- tai polvijohteeseen.
Käsi- ja polvijohteen sekä räystäslaudan liitosten on oltava aina samojen pylväiden välissä (sama kenttä), jotta kaiteen
lämpölaajeneminen voidaan kompensoida.

Säädä reunasuojaus ja kiinnitä ensin käsi- ja polvijohteiden liitoksiin.
Kavennuksen on ulotuttava 10 mm ulos käsi- tai polvijohteesta. Kiinnitä
poraruuvi 5,5 mm x 25 mm kuvan mukaisesti keskelle putken pitkittäisreikää.

Älä kiristä ruuvia, jotta putkiliitos pääsee liikkumaan (pituuden
kompensointi).

Työnnä kulmaliitin putkeen ja kiinnitä poraruuveilla 5,5 mm x 35 mm.
Kiristä kulmaliittimen lukkiutuva mutteri.

Kiinnitä kaiteen putket ja väliputket keskelle pylvästä ja keskelle putkea
poraruuveilla 5,5 mm x 35 mm.
Kun kiinnität pylvään putkeen, varmista, että putken kavennus
työntyy edellä olevan mukaisesti 10 mm esiin (pituuden
kompensointi).
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Varvaslaudan asentaminen:
Aseta varvaslauta jalkaelementtien eteen, varmista tarvittaessa ruuvipuristimilla.
Työnnä varvaslaudan kiinnike jalkaelementin ympärille ja kiinnitä 4 poraruuvilla
5,5 mm x 13 mm.
Varvaslaudan ja katon pinnan väli saa olla enintään 20 mm.

Työnnä kumpikin varvaslaudan liitoskappale puoliksi varvaslautaan ja
kiinnitä 2 poraruuvilla 5,5 mm x 13 mm. Työnnä seuraava varvaslauta
liitoskappaleeseen ja kiinnitä varvaslaudan kiinnikkeeseen.

Kiinnitä kumpikin varvaslaudan liitoskappale vain yhteen
varvaslautaan (pituuden kompensointi).

Kiinnitä varvaslaudat kulmissa varvaslaudan kulmaliitoskappaleella ja 8
poraruuvilla 5,5 mm x 13 mm.

Käsi- ja polvijohteen sekä varvaslaudan liitosten on oltava aina samojen pylväiden välissä (sama
kenttä), jotta kaiteen lämpölaajeneminen voidaan kompensoida.
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Ovi
Sijoita tai asenna oven jalat paikkaan, johon ovi asennetaan.
Jalkojen TB / GL / GLK kanssa käytetään erityisiä taivutettuja, kuormitettuja jalkoja.
Kaikissa muissa tapauksissa käytetään samoja jalkoja kuin muita pylväitä
asennettaessa.
Jalkaprofiilien on taivuttava oviaukosta poispäin.
Ovi voidaan asentaa 2 pylvään väliseen kenttään tai pylvään tilalle. Oven
vähimmäisetäisyys reunapylväästä tai kaiteen päästä on 6 m.
Kun kaide on joka puolelta ympäröivä (esim. kattovalokuvun suojaus vaihtoehdolla
TB), etäisyydellä kaiteen päästä ei ole merkitystä.

Työnnä ovipylväs ”oven kiskon - ala”
jalkaelementtiin ja kiinnitetään tehtaan
valmistelemalla lukitusruuvilla M8 x 12 mm.
Kaideputkien on päätyttävä oven puolella
pylvääseen. Sulje kaideputket oven puolelta käsi- ja
polvijohteen tulpalla.
Kiinnitä sitten vastapainot (25 kg per jalka)
jalkaprofiilin päähän poraruuvilla 5,5 mm x 90 mm.

Työnnä käsi- ja polvijohdeputket pylväiden läpi ovipylvääseen. Kiinnitä kaiteen putket ja väliputket keskelle
ovipylvästä ja keskelle putkea poraruuveilla 5,5 mm x 36 mm.

Kiinnitä ovi toiselta puolelta saranoilla ovipylvääseen. Kiinnitä saranat
ovipylvääseen 4 alumiinivetoniitillä 4 mm x 10 mm.
Ovi on asennettava niin, että se ei avaudu vaarallisen alueen
suuntaan, ja oven ja kattopinnan väliin jää alle 500 mm!

Aseta ”oven kisko - ylä” paikoilleen asennuksen
jälkeen.
”Oven kiskolla - ylä” vältetään oven avaaminen
vahingossa, joten sen on oltava aina paikoillaan, kun
ovea ei ole tarkoitus käyttää.
Tilannekohtaisesti tarvitaan muitakin toimenpiteitä,
esimerkiksi oven lukitseminen.

Käyttäjä voi pudota, kun ovi avataan! Selvitä sopivat
suojaustoimenpiteet (esim. putoamissuojain) etukäteen
ja noudata niitä!
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WD-vaihtoehtojen erityisiä asennusohjeita
Ota huomioon seuraavat sivut asennettaessa jalkaelementtejä. Kun
jalkaelementit on asennettu tai sijoiteltu katolle, työnnä pyöretä kaiteen pylväät
jalkoihin ja kiinnitä tehtaan 2 valmistelemalla lukkoruuvilla 5,5 mm x 35 mm.
Kiinnitä ruuvit niin, että niiden välinen kulma 90°.
Jalkaelementin on ulotuttava vähintään 133 mm pylvääseen.
Tarkista käsi- ja polvijohteen reikien oikea asento, kun kiinnität pylvään
jalkaelementtiin!

Pujota käsi- ja polvijohde pylväiden reikien läpi. Varmista käsi- ja polvijohteen kavennuksen samansuuntaisuus.
Työnnä kavennukset seuraavaan käsi- tai polvijohteeseen.
Käsi- ja polvijohteen sekä räystäslaudan liitosten on oltava aina samojen pylväiden välissä (sama kenttä), jotta kaiteen
lämpölaajeneminen voidaan kompensoida.

Säädä reunasuojaus ja kiinnitä ensin käsi- ja polvijohteiden liitoksiin.
Kavennuksen on ulotuttava 10 mm ulos käsi- tai polvijohteesta. Kiinnitä
poraruuvi 5,5 mm x 25 mm kuvan mukaisesti keskelle putken pitkittäisreikää.

Älä kiristä ruuvia, jotta putkiliitos pääsee liikkumaan (pituuden
kompensointi).

Työnnä kulmaliitin putkiin ja kiinnitä poraruuveilla 5,5 mm x 35 mm.
Kiristä kulmaliittimen lukkiutuva mutteri.

Kiinnitä kaiteen putket ja väliputket keskelle pylvästä ja keskelle putkea
poraruuveilla 5,5 mm x 35 mm.
Kun kiinnität pylvään putkeen, varmista, että putken kavennus
työntyy edellä olevan mukaisesti 10 mm esiin (pituuden
kompensointi).
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Varvaslaudan asentaminen:
Aseta varvaslauta jalkaelementtien eteen, varmista tarvittaessa ruuvipuristimilla.
Työnnä varvaslaudan kiinnike WD jalkaelementin ympärille ja kiinnitä 4
poraruuvilla 5,5 mm x 13 mm.
Kiinnitä varvaslaudan kiinnikkeen WD kaarevan osan keskikohta tarvittaessa
poraruuvilla 5,5 mm x 35 mm. Kiinnitä poraruuvi tiivisteen yläpuolelle! Poraruuvin
ja varvaslaudan kiinnikkeen WD peltireunan välin on oltava vähintään 5 mm.
Varvaslaudan ja katon pinnan väli saa olla enintään 20 mm.
Työnnä kumpikin varvaslaudan liitoskappale puoliksi varvaslautaan ja
kiinnitä 2 poraruuvilla 5,5 mm x 13 mm. Työnnä seuraava varvaslauta
liitoskappaleeseen ja kiinnitä varvaslaudan kiinnikkeeseen.

Kiinnitä kumpikin varvaslaudan liitoskappale vain yhteen
varvaslautaan (pituuden kompensointi).

Kiinnitä varvaslaudat kulmissa varvaslaudan kulmaliitoskappaleella ja 8
poraruuvilla 5,5 mm x 13 mm.

Käsi- ja polvijohteen sekä varvaslaudan liitosten on oltava aina samojen pylväiden välissä (sama
kenttä), jotta kaiteen lämpölaajeneminen voidaan kompensoida.
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Ovi WD
Sijoita tai asenna oven jalat paikkaan, johon ovi asennetaan.
Ovi voidaan asentaa 2 pylvään väliseen kenttään tai pylvään tilalle.

Asenna ovipylväs WD samalla tavoin kuin tavallinen pylväs WD. Asenna ovipylväs
vain yhdelle puolelle. Toiselle puolelle asennetaan tavallinen pylväs WD.

Työnnä käsi- ja polvijohdeputket pylväiden läpi ovipylvääseen. Kiinnitä kaiteen putket ja väliputket keskelle
ovipylvästä ja keskelle putkea poraruuveilla 5,5 mm x 36 mm.
Kaideputkien on päätyttävä oven puolella pylvääseen. Sulje kaideputket oven puolelta käsi- ja polvijohteen tulpalla.

Kiinnitä
ovi
toiselta
puolelta
saranoilla
ovipylvään
WD
kulmakiinnikkeeseen. Kiinnitä saranat ovipylvään kulmakiinnikkeeseen 4
alumiinivetoniitillä 4 mm x 10 mm.
Ovi on asennettava niin, että se ei avaudu vaarallisen alueen
suuntaan, ja oven ja kattopinnan väliin jää alle 500 mm!

”Oven kisko - ylä WD”
voidaan asettaa tarvittaessa pylvään päälle.
”Oven kiskolla - ylä” vältetään oven avaaminen
vahingossa.
Tilannekohtaisesti tarvitaan muitakin toimenpiteitä,
esimerkiksi oven lukitseminen.

Käyttäjä voi pudota, kun ovi avataan! Selvitä sopivat
suojaustoimenpiteet (esim. putoamissuojain) etukäteen
ja noudata niitä!
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Jalkojen asennus
Asennus: GL / GLK

Kaidejärjestelmän kosketuspinnalla ei saa olla soraa, granulaatteja, irtoaineita, luistavia aineita tai leväkasvustoa.
Reunasuojausjärjestelmät voidaan pystyttää tarpeeksi kantaville bitumi-, kalvo- ja betonikatoille.
Sijoita jalkaelementit GL / GLK katolle ja säädä niiden asento. Kiinnitä sitten vastapainot tukivarteen poraruuvilla 5,5
mm x 90 mm.
Katso jatkoasennus luvusta Asennus: Yleistä.
SKB kaiteisiin tarvitaan aina vähintään yksi alku- ja päätypylväs, mikäli kaide ei ole jatkuva. Niihin
on asennettava
2 vastapainoa (yhteensä 50 kg) S0100 ja S1200 sekä 3 vastapainoan
(yhteensä 75 kg) tyypeille S1300-2
ja S1300-3 Kaksi vastapainoa kiinnitetään aina peräkkäin tukikiskon päähän. Kolmas paino asetetaan
tukikiskon pään ensimmäisen painon päälle ja kiinnitetään.
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Asennus:

Pylvään päätytulppa

2 kpl putken kulmaliitin à 2
poraruuvia 5,5 mm x 36
mm
Oven kisko ‐ ylä
Ovi

Oven pylväs

Poraruuvi 5,5 mm x 36 mm

Oven oikea jalka
Oven kisko ‐ ala
Oven vasen jalka

2 lukitusruuvia A2 M8 x 12mm

Kattovalokuvun kaidejärjestelmän kosketuspinnalla ei saa olla soraa, granulaatteja, irtoaineita, luistavia aineita tai
leväkasvustoa. Kattovalokuvun kaidejärjestelmät voidaan pystyttää tarpeeksi kantaville bitumi-, kalvo- ja
betonikatoille.
Sijoita jalkaelementit TB katolle ja säädä niiden asento. Kiinnitä sitten vastapainot tukivarteen poraruuvilla 5,5 mm x
90 mm. Käytä jalkaelementtejä TB kuvan mukaisesti vain kattovalokuvun kokonaan ympäröivissä kaiteissa!
Katso jatkoasennus luvusta Asennus: Yleistä.

Käytä aina 6 pylvästä ja jalkaa TB. Ovi asennetaan yksittäisen pylvään tilalle kattovalokuvun kaiteen
vasemmalle tai oikealle puolelle.
Kattovalokuvun kaiteen ja sen jalkojen TB suurin sallittu koko on 2,5 m x 2,5 m. Jos kattovalokupu on
suurempi, käytä esimerkiksi jalkoja GL.
Asiak. 1010 Ver.
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Asennus: HA / HNA / HUA
Jalkaelementit HA attikan päälle
Kun vaihtoehto HA asennetaan, poista attikan pelti ja kiinnitä
jalkaelementti sopivilla välineillä. Asenna sitten attikan pelti
takaisin paikoilleen.
Katso jatkoasennus luvusta
Asennus: Yleistä.

Ota huomioon attikan korkeus! Varvaslauta
on asennettava tarvittaessa.

Attika

Jalkaelementti HNA attikan sivuun
Kiinnitä jalkaelementti sopivilla välineillä attikan sivuun.
Katso jatkoasennus luvusta
Asennus: Yleistä.

Attika
Ota huomioon attikan korkeus! Varvaslauta
on asennettava tarvittaessa.

Jalkaelementit HUA attikan päälle
Kiinnitä jalkaelementti sopivilla välineillä attikan päälle.
Katso jatkoasennus luvusta
Asennus: Yleistä.

Ota huomioon attikan korkeus! Varvaslauta
on asennettava tarvittaessa.

Attika

Asiak. 1010 Ver.

A‐21

2019‐04‐12

Asennus: GLG (viherkatto)

GLG-

Puhdista vihermateriaali kaiteen alueelta. Kaidejärjestelmän
kosketuspinnalla ei saa olla soraa, granulaatteja, irtoaineita,
luistavia aineita tai leväkasvustoa.
Sijoita jalkaelementit GLG katolle ja säädä niiden asento.
Kiinnitä sitten altaat tukivarteen poraruuveilla 5,5 mm x 13
mm. Täytä altaat kokonaan granulaatilla.
Granulaattikerroksen vähimmäispaksuus on 8 cm ja altaan
pohjaan kohdistuvan tuotekohtaisen pintakuorman on oltava
52,5 kg/m².
Katso jatkoasennus luvusta
Asennus: Yleistä.
Kiinnitä virhekaton peltiallas 8 poraruuvilla
tukikiskoon.
Ota huomioon attikan korkeus! Varvaslauta on
asennettava tarvittaessa.
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Asennus: MD

MTD-kulma
MTD-jalka

Sijoita jalkaelementit MTF katolle ja säädä niiden asento.

MTD-jalka poikittain poimuprofiilin suhteen:

Kiinnitä sitten jalkaelementit ohjeen mukaisesti.
Katso jatkoasennus luvusta
Asennus: Yleistä.
Ota huomioon attikan korkeus! Varvaslauta
on asennettava tarvittaessa.
Kiinnitä MTD-jalka MTD-kulmaan 8
poraruuvilla 5,5 mm x 25 mm.
MTD-jalka poikittain poimuprofiilin suhteen:

Merkitse MTD-kulma kumpaankin
harjanteeseen ja poraa Ø 6 mm reiät.
Kiinnitä MTD-kulma alustaan 8 peltiruuvilla 5,5
mm x 25 mm.
Merkitse MTD-jalkaa kumpaankin etumaiseen ja taimpaan
harjanteeseen ja poraa Ø 6 mm reiät. Kiinnitä MTD-jalka
alustaan 8 peltiruuvilla 5,5 mm x 25 mm.

Poraa vain MTD-jalan läpi. Alustaa ei saa
porata!
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Asennus: WD-BT (lämmin katto betoni- tai puukatto)
Kun vaihtoehto WD-BT asennetaan, poista kate ja kiinnitä
jalkaelementti sopivilla välineillä katon kantavaan betoni- ja
puurakenteeseen Asenna kate takaisin ja tiivistä jalka
vaatimusten mukaisesti.
Katso jatkoasennus luvusta
Asennus: Yleistä.

Kattorakenne

Asennus: WD-SMD (lämmin katto metalli / kerrosrakenne)
Sijoita jalkaelementit WD SMD katolle ja säädä niiden asento.
Säädä jalkaelementit niin, että 1 ruuvirivi per puoli on
harjanteen päällä.
Kiinnitä sitten jalkaelementit alustaan väh. 12 peltiruuvilla 5,5
x 25 mm (6/puoli).
Katso jatkoasennus luvusta
Asennus: Yleistä.

Asiak. 1010 Ver.

A‐24

2019‐04‐12

Asennuspöytäkirj

Kohde

Asennusyritys:

Osoite:

Osoite:

Postinro, paikkakunta:

Postinro, paikkakunta:

Katon tyyppi:

Puhelin:

Työnro:
Rakennuksen tyyppi:
Tuote:

Toimeksiantaja:

Asentaja:

Osoite

Osoite

Postinro, paikkakunta

Postinro, paikkakunta

Yhteyshenkilö
n puhelin:

Rakennuksen osa

Katon pohjapiirros

Rakennuksen osa 1

Alusta odotuksen mukainen

Rakennuksen osa 2

Valmistajan ohjeita noudatettu

Rakennuksen osa 3

Tyyppikilpi paikoillaan ja luettavissa

Piirros

Valokuvadokumentit

Huomautukset:

Paikka
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Luku B - Yleiset turvallisuusmääräykset
Yleistä
Esitteeseen sisältyvät turvallisuusohjeet on ehdottomasti luettava ennen asennusta ja käyttöä. Kaikki kohdat on
ymmärrettävä ja kaikkia ohjeita on noudatettava.
Jos reunasuojauksia muissa maissa, myyjä vastaa siitä, että valmistajan koko dokumentaatio toimitetaan maan kielelle
käännettynä.
Kaikkien tuotteiden muuttaminen tai täydentäminen on kielletty ilman Sicherheitskonzepte Breuer GmbH:n
nimenomaista lupaa, sillä muutokset tai lisäykset voivat vaarantaa toimivuuden ja siten käytän turvallisuuden.
Vain Sicherheitskonzepte Breuer GmbH:n reunasuojausjärjestelmien alkuperäisiä osia saadaan käyttää.
Reunasuojausjärjestelmät on poistettava heti käytöstä, jos turvallinen käyttö ei ole varmaa.
Työskenneltäessä on varottava muiden henkilöiden vahingoittumista,
esim. työkalujen pudotessa. Työalueen alapuolinen pinta on pidettävä vapaana.
Työsuojelumääräyksiä ja muista vastaavia määräyksiä on noudatettava.

Tarkastus ennen käyttöä
Kaidejärjestelmän toimintakuntoisuus ja käyttökelpoisuus on tarkastettava ennen jokaista käyttöä.
Seuraavat kriteerit on tarkastettava käyttöä:

ei korroosion merkkejä

ei löysiä liitoksia tai liitoskappaleita

ei vääntymiä eikä muodonmuutoksia

ei näkyviä puutteita

täydellinen ja asianmukainen merkintä

ei repeämiä

ei kulumaa

kaikki vastapainot paikoillaan tai luja kiinnitys asennusalustaan

Käyttö
Kaikkia reunasuojauksia käytetään vain estämään henkilöiden putoaminen korkealta. Reunasuojausjärjestelmiä ei
saa käyttää muihin tarkoituksiin (esim. materiaalin kuljettaminen tai nostolaite). Lisäksi on noudatettava seuraa
käyttöehtoja.
Ennen käyttöä on laadittava pelastussuunnitelma, jossa otetaan huomioon kaikki mahdolliset hätätapaukset.
Jos käytön tai asennuksen aikana ilmenee epäselvyyksiä, valmistajaan on otettava yhteyttä.
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Asennu
Kaikkien tuotteiden asennusohjetta on noudatettava.
Monet terveyden tilat (esim. sydän-verenkiertosairaudet, lääkkeiden nauttiminen) voivat vaikuttaa kykyyn työskennellä
korkealla normaalitapauksessa ja hätätapauksessa. Kysy tarvittaessa neuvoja lääkäriltä.
Asennusalustojen on sovelluttava reunasuojausjärjestelmille. Alusta sopivuus on tarkastettava ennen asennusta.
Katso alustan sopivuutta koskevat vaatimukset asennusohjeesta.
Jos asennusalusta sopivuudesta ei ole varmuutta, kiinnikkeitä ei saa asentaa eikä kiinnittää, ja lujuuslaskelmien
tekijä on pyydettävä avuksi.
Kun yksittäisiä tuotteita kotaan järjestelmäksi, Sicherheitskonzepte Breuer GmbH:n asennusohje on myös otettava
huomioon. Ennen kaikkea on varmistettava, että järjestelmän yksittäiset osat sopivat yhteen. Valmistajaan on otettava
tarvittaessa yhteyttä.
Käyttäjän turvallisuus ja koko järjestelmän toimivuus vaarantuu, jos jonkun osan tai rakenteen toiminta ei ole varmaa.
Kaidenjärjestelmän -ankkurointilaitteen asennuksessa ja käytössä on noudatettava kulloinkin voimassa olevia
työturvallisuusmääräyksiä.
Tuotemerkintä on luettava asennettaessa. Jos tuotemerkintä ei näy enää asennuksen jälkeen, toinen tuotemerkintä on
kiinnitettävä.
Ruostumaton teräs ei saa joutua kosketuksiin hiomapölyn tai terästyökalujen kanssa, koska pintakorroosio on muuten
mahdollinen.
Kaidejärjestelmät asennettava siten, että käyttäjä ei voi pudota reunan ylitse.
Asennuksesta on laadittava asennuspöytäkirja ja asennusdokumentaatio on säilytettävä myöhemmin tarkasteltavaksi.
Tarkoitukseen voidaan käyttää tähän vihkoon sisältyvää asennuspöytäkirjaa tai Breuerin asiakirjaa.

Kuljetus ja varastointi
Kuljetettaessa ja varastoitaessa on käytettävä Sicherheitskonzepte Breuer GmbH:n alkuperäisiä pakkauksia. Säilytys
säältä suojattuna kuivassa tilassa. Tuotteitta ei saa vaurioittaa kuljetettaessa ja varastoitaessa.

Säännöllinen tarkastus
Sicherheitskonzepte Breuer GmbH:n kouluttaman ja sertifioiman asiantuntijan on tarkastettava kaidejärjestelmän
säännöllisesti. Sicherheitskonzepte Breuer GmbH:n ohjeita on tarkastettaessa noudatettava tarkasti.
Säännöllinen tarkastus varmistaa käyttäjän turvallisuuden.
Säännöllisessä tarkastuksessa on otettava huomioon lakisääteisen määräykset, tuotetyyppi, käyttötiheys ja
ympäristöolosuhteet. Tarkastusten suositeltava enimmäisväli on 12 kuukautta. Tarkastuksessa on varmistettaessa
tuotemerkintöjen luettavuus.
Asiantuntijan on dokumentoitava säännöllinen tarkastus. Tätä varten voidaan käyttää tähän vihkoon sisältyvää
tarkastusdokumentaatiota tai vastaava dokumentaatio voidaan laatia.
Viimeisen tarkastuksen päivämäärä on merkittävä reunasuojaukseen.

Huolto ja kunnossapito
Koulutetun henkilökunnan on tehtävä kaikki kunnossapitotyöt valmistajan määräysten mukaisesti. Valmistajaan on
otettava tarvittaessa yhteyttä.
Reunasuojaukset eivät vaadi erityistä huoltoa.
Likaantuneet metalliosat voidaan pyyhkiä käytön jälkeen. Muita puhdistusmenetelmiä (esim. kemiallinen puhdistus
jne.) ei saa käyttää.
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Tarkastuskor
Sicherheitskonzepte Breuer GmbH
Broekhuysener Straße 40
D-47638 Straelen

Tuote

Ostopäivä

Tyyppimerkintä:

Erä- ja sarjanumero:

Normi

Paikka

Valmistusvuosi

Asennuspäivämäärä

Päivämäärä
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Säännöllisen tarkastuksen tai
kunnossapidon peruste

Todetut vauriot tai tehdyt
kunnossapitotyöt
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Asiantuntijan nimi ja allekirjoitus

Seuraava tarkastus
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Tarkastuskor
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MUIS
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