3,6 cm

Poistumistikkaat
PT 80
yksittäistikas

8 cm

2
1

1
~ 1,95 m

~1,50 m

1

1 Yläpään laukaisumekanismi
2 Yläkiinnike
Poistumistaso, esim. parvekkeen lattiataso.

3 Keskikiinnike
4 Säätölevy, vahvuus 3 mm.
5 Alakiinnike

3

Sisältö

1. Poistumistikas kiinnikkeineen

(ei kiinnitysruuveja).
2. Asennusohje
3. Säätölevy

(toimitetaan erikseen).

4

Tikli Group laadunhallinta- ja ympäristöjärjestelmä on sertifioitu olevan ISO 9001 ja ISO 14001
standardien mukainen.

5

~ 1,0 m
Maanpinta

Maanpinta

~ 0,6 m
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Poistumistikkaan asennusohje
Huom!

kiinnikkeiden ja seinän välinen tila. Väli ei

Yksittäistikkaat, joiden pituus on yli 4,2

saa olla 3 mm suurempi, jos tila on suu-

metriä toimitetaan kahtena elementtinä.

rempi on kiinnikkeen alle asetettava sää-

Elementit liitetään mukana olevilla ruu-

tölevyjä tarpeen mukaan. Tällä tavoin es- Järjestä opastus ja harjoittelu kaikille niille

veilla yhteen ennen paikalleen asenta-

tetään tikkaiden taipuminen keski- ja ala-

henkilöille, jotka joutuvat poistumistietä

mista.

kiinnikkeitä asennettaessa.

hätätilanteessa käyttämään.

Kiinnityspinta

Jos tikkaita pakotetaan taipumaan epätasaisella alustalla, niiden avautuminen es-

Huolto

Valitse tikkaan kiinnityslinjaksi mahdolli-

tyy.

Tikkaiden materiaalit on valittu kestä-

simman suora seinäpinta, kuitenkin niin,

Tikkaat on maalattu kiinnikkeet irrallaan,

mään pitkään säässä kuin säässä ilman

että tikkaalle on hätätilanteessa esteetön

joten kiinnityskohtien siirtäminen ei ai-

minkäänlaista huoltoa. Kuitenkin on suo-

pääsy.

heuta paikkamaalauksen tarvetta.

siteltavaa tarkistaa tikkaiden toiminta ja

Kiinnityskorkeus

Testaus

Käyttöopastus
ja harjoittelu

puhtaus vähintään kerran vuodessa.

rin korkeudella poistumiskerroksen latti-

mistaaksesi niiden moitteettoman toi-

Kiinnitystarvikkeet

asta. Tällöin avatun tikkaan ylin askelma

minnan. Jos toiminnassa on jäykkyyttä

(eivät sisälly toimitukseen)

on noin 1,50 metrin korkeudella lattiasta

tarkista, että tikkat on asennettu kohti-

Puuseinät: Kansiruuvit 8x80, ZN, 2 kpl./

(kts. kuvaa kääntöpuolella).

suoraan. Tarkistus käy kätevästi luotilan-

kiinnitin /6 kpl/tikas.

galla.

Betoni- tai tiiliseinät:

Tikkaiden yläpään tulee sijaita 1,95 met- Avaa ja sulje tikkaat useita kertoja var-

Asennus

Ankkuripultit 2 kpl./ kiinnitin. Valinta teh-

Kiinnitä tikkaat ylimmästä kiinnikkeestä

dään seinämateriaalin mukaan.

kahdella pultilla haluttuun korkeuteen

(tarkemmat ohjeet kiinniketoimit

(kts. kiinnityskorkeus) HUOM! Tikkaat tu-

tajalta).

lee asentaa pystysuoraan.
Kun yläpää on kiinnitetty, tikkaita tulee
painaa kevyesti seinää vasten ja tarkistaa
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