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Katusesild
1. Vastudetail Klassik-katusele
2. Kinnitus Klassik-katusele
3 Vastudetail valtskatusele
4. Kinnitus valtskatusele
5. Kinnitus ja tihendid profiil-,
laineplekk- või bituumenkatusele
6. Kinnitus kivikatusele
7. Kalde seadeplaat

Kui kasutatakse turvapiiret, tuleb
kinnitused tingimata kinnitada
katusekonstruktsiooni külge.

Katusesilla komplekti osad
Kogus

Kirjeldus

Profiil-, laineplekkvõi bituumenkatus

Classic- või
püstvaltskatus

Kivikatus

Katusesild, P = 3 m
Kinnitus
Kinnitus + vastudetail
Kinnitus kivikatusele
Kaldeseadeplaat
Kummitihend ø 27 mm x 11 mm
Nelikantlukustusega ümarpeapolt 8 x 30 mm + mutter M8
Polt 8 x 20 mm + mutter M8
Kuuskantpeaga puurkruvi 7 x 50 mm
Ühendusdetail
Toode on testitud ja sertifitseeritud Soome Tehniliste Uuringute Keskuse VTT Ehituse ja transpordi üksuse poolt (sertifikaat nr C 217/02).

Katusesilla paigaldamine
Kinnituste paigaldamine
Paigaldage kinnitused katusekonstruktsioonile
vahekaugusega umbes 80…120 cm.

Profiil-, laineplekk- või
bituumenkatused

Katusesilla
jätkamine

Valtskatus

Paigaldage üks kinnitus iga teise valtsi külge.
Suruge kinnitus vastu valtsi, kasutades selleks
vastudetaili ja nelja 8 x 30 mm nelikantlukustusega
ümarpeapolti. Polt on õigesti pingutatud, kui mutrit
on keeratud veel 2–3 korda pärast seda, kui
vastudetaili ülemine serv on puutunud vastu
kinnitust.

2 kuuskantpeaga
puurkruvi
Tihendid
Üks kuuskantpeaga
puurkruvi
Kaks tihendit

Püstvaltskatus
Kinnitage kinnitus roovlattidele, kasutades selleks
ülemises otsas kahte ja alumises otsas ühte 7 x 50
mm kuuskantpeaga puurkruvi. Pange tähele, et
roovlattidel on sõltuvalt katusematerjalist erinev
vahekaugus. Kinnitusel on augud 300, 350 ja 400
mm vahekaugusega roovlattide jaoks. Kinnituse
augud tihendatakse kummitihenditega, mis
asetatakse kinnituse ja katuse vahele. Profiilkatustel
tuleb alumises otsas kasutada kahte tihendit
üksteise otsas.

Kalde seadeplaadi ja
katusesilla paigaldamine

Paigaldage kinnitus iga teise püstvaltsi külge.
Suruge kinnitus vastu valtsi, kasutades selleks
vastudetaili ja nelja 8 x 30 mm nelikantlukustusega
ümarpeapolti.

Kivikatused
1. Kinnitage kalde seadeplaat kõigepealt lõdvalt,
kasutades selleks ühte 8 x 20 mm polti ja mutrit.
Täiendav
roovlatt

2. Seejärel liigutage seadeplaat
horisontaalasendisse ja sisestage kõige
sobivamasse auku teine polt. Keerake poldid
tugevalt kinni.
3. Kinnitage katusesild kalde seadeplaadi külge,
kasutades selleks 8 x 20 mm polte ja mutreid.

Kinnitage tugevalt täiendavate
roovlattide külge. Soovitatav on
paigaldada läbivad poldid.

Ühendusdetail
Katusesild

Katusesilla jätkamiseks asetage
silla otsad kohakuti ja paigaldage
ühendusdetailid, kasutades selleks
8 x 20 mm polte ja mutreid.

Hooldus
Pika kasutusea ja ohutuse
tagamiseks tehke vähemalt kord
aastas järgmiseid hooldustegevusi:
- Kontrollige ühendusi (poltide
pingsust jne).
- Kontrollige kinnitusi.
- Kontrollige kinnituste pingsust.
- Eemaldage liigne lumi –
vajadusel tehke seda mitu korda
aastas, et vähendada koormust
konstruktsioonidele ja
ühendustele.
- Kontrollige värvitud ja tsingitud
osi; värvige või viimistlege
kahjustatud kohad uuesti.

