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Turvaredeli paigaldusjuhend
• Ülakaar (detail 2) kinnitatakse turvaredelile (detail 1) 8x40 kruvi + mutriga.
• Kinnitusdetailid (detail 3) kinnitatakse ülakaarele (detail 2) 8x40 kruvide + mutritega.
• Turvaredeli seinakinnitus (detail 4) kinnitatakse redelile (detail 1) 8x20 kruvi + mutriga.
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Turvaredeli paigaldusjuhend
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Paigaldamine

Seinakin
nitused

1. Kinnitage turvaredeli kaared (nr 2) redelile (nr 1), kasutades selleks
8x40 kruvi + mutrit.
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2. Kinnitage turvaredeli ülemised kinnitusdetailid (nr 3) kaarte (nr 2)
ülemisse otsa, kasutades selleks 8x40 kruvi + mutrit.
3. Kinnitage seinatoed (nr 4) redelile, kasutades selleks 8 x 20 mm
kruvi + mutrit. Pange tähele, et seinatoed tasub kinnitada pulga
alla, siis on kinnitus tugevam.
4. Asetage redel paigale ja kinnitage ülakaared (nr 2) seinale.
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Kinnitused
8x40 kruvi + mutter

5. Kinnitage seinatoed seinale.

Oluline

• Seinatugi tuleb kinnitada võimalikult püsivalt hoone karkassile.
• Seinatugi (nr 4) ja ülemine kinnitusdetail (nr 3) kinnitatakse
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puidule kuuskantpeaga puurkruvidega 7x50 mm (nr 7) ja
betoonseinale betoonikruvidega.

• Seinatugede vahekaugus < 3 m.

Näpunäited
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• Kui seinatugesid ei saa kinnitada otse hoone karkassile, võib
nende kinnitamiseks kasutada näiteks puidust või metallist
tugilatti. 8
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Kinnitused
8x40 kruvi + mutter

Hooldus

Vajalikud kontrollmeetmed:

Redelid ja katuse turvatooted on vastupidavad ja neid on turvaline
kasutada. Selle tagab Tikli Group'i pidev kvaliteedikontroll ja -arendus
ning see, et kasutamisel järgitakse paigaldusjuhendit. Turvalise
kasutuse ja toodete töökindluse tagamiseks peab kasutaja igal aastal
tegema järgmiseid kontroll- ja hooldustegevusi.

• Ühenduskohtade kontroll (poltide pingutamine jne).
• Seina- ja katusekinnituste kontroll.
• Katusekinnituste läbiviikude tiheduse kontroll.
• Liigse lume eemaldamine, et vähendada koormust
konstruktsioonidele ja ühenduskohtadele (vajadusel mitu korda
talve jooksul).
• Toodete värvitud ja tsingitud pindade kontroll ning kahjustatud
kohtade parandamine ja ülevärvimine.

