
Sertifikaatti Nro C262/03 
                                                                                                                                     Päivitetty 10.6.2009 

Lapuan Piristeel Oy 

valmistaa 

kattosiltoja ja lumiesteitä

Kattosillat on tarkoitettu käytettäväksi katoilla kiinteästi asennettuina kulkuväylinä. Lumiesteet on tarkoitettu käytettäväksi
kattojen räystäille kiinteästi asennettuina lumen alas putoamisen esteinä. Kattosillat ja lumiesteet kiinnitetään kattoon Lapuan
Piristeel Oy:n valmistamilla ja tuotteen mukana toimitettavilla kiinnikkeillä. Tuotteet soveltuvat käytettäväksi peltikatoilla 
(muotokate ja suoraurainen profiilikate) saumapeltikatoilla (konesauma- ja Rannila Classic kate) sekä bitumikermi- ja 
betonikattotiilikatoilla, kun ruoteina on vähintään 22 mm x 100 mm puutavaraa. Tuotteet on valmistettu sinkitystä, 
alusinkitystä tai sinkitystä tai alusinkitystä ja pulverimaalatusta teräksestä. Tuotteiden ominaisuudet on testattu VTT:ssa. 
Yhteenveto ominaisuuksista on alla:  

Tuote Ominaisuus Testaus-
menetelmä

Yksikkö Vaatimus Tulos

Kattosillat Kävelytason leveys SFS-EN 516 
kohta 5.2 

mm Tyyppi A:  250 
Tyyppi B:  350 
Tyyppi C:  430 

Tyyppi B 

Staattisen kuorman 
kesto

SFS-EN 516 
kohta 7.1 

kN -1,5 kN kuormalla 
taipuma alle 1/100 
-2,6 kN kuormalla ei 
murtumia eikä yli 5 mm 
taipumia kiinnityksissä 

Täytti 
vaatimuksen 

Täytti 
vaatimuksen 

Dynaamisen kuorman 
kesto

SFS-EN 516 
kohta 7.2 

Kestää 100 kg:n 
pudotuskuorman

1 Täytti 
vaatimuksen 

Lumiesteet Staattisen kuorman 
kesto

SS 83 13 35 kN Kestää 1,5 kN piste-
kuorman ja katon kalte-
vuuden suuntaisen 5 kN 
kuorman. Taipuma alle 20 
mm ja pysyvä taipuma 
alle 5 mm 

Täytti 
vaatimuksen  

Kattosillat 
ja
lumiesteet 

Korroosionkestävyys 
pulverimaalattuna 

EN ISO 
12944-6
ISO 6270 

  -  Säänkestävyys-luokka C3 
medium

Täytti 
vaatimuksen 

1 Kiinnikeväli 950 mm/Classic, 1080 mm/konesaumakate, 1100 mm muotokate, 1200 mm betonikattotiilikate 

Tulosten mukaan kävelysilta täyttää standardin SFS-EN 516 luokan 2 kävelysillan vaatimukset ja lumisilta 
standardin SS 831335 vaatimukset arvioiduilta osin. 

Tämä sertifikaatti on voimassa 9.6.2014 saakka, sillä edellytyksellä että tuotteessa ei tapahdu oleellisia muutoksia ja 
valmistajalla ja VTT:lla on voimassa oleva laadunvalvontasopimus.  Sertifikaatin voimassaoloa voi tiedustella VTT.sta. Muut 
ehdot on esitetty sertifikaatin kääntöpuolella. 

Espoo 10.6.2009 

Liisa Rautiainen Lina Markelin-Rantala 
Arviointipäällikkö Tutkija

VTT Valtion teknillinen tutkimuskeskus 
Sertifiointi ja tuotehyväksyntä

PL 1000, 02044 VTT 
Puh.020 722 4920, Faksi 020 722 7003
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Sertifikaatin voimassaolon ehdot: 

Tässä sertifikaatissa esitetyt viittaukset määräyksiin, julkaisuihin, standardeihin ja muihin 
viitedokumentteihin koskevat näitä siinä muodossa kuin ne olivat sertifikaatin antopäivänä. 

Tuotteen laadusta ja jatkuvasta laadunvalvonnasta vastaa sertifikaatin haltija. VTT ei tämän 
sertifikaatin myöntäessään sitoudu minkäänlaiseen korvausvastuuseen henkilö- tai muusta 
vahingosta, mikä sertifikaatin mukaista tuotetta käytettäessä välittömästi tai epäsuorasti 
aiheutuu.

VTT:n nimen käyttäminen tai tämän sertifikaatin jakelu osittain jäljentämällä on sallittu vain 
VTT:sta saadun kirjallisen luvan perusteella. 
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