
Kedge Ankkuripiste

Huomio! 
Suosittelemme, että luet käyttöohjeen 

huolellisesti ja olet varma, että ymmärrät sen 

sisällön ennen Kedge Ankkuripisteen käyttöä.  

Käyttöohje



Kedge Ankkuripisteen asennus on nopeaa ja helppoa bitumikermikatoille.  
Asennuksen jälkeen kiinnityslenkkiin voidaan kiinnittää putoamisen estävä henkilösuojain

Kedge Ankkuripisteen käytössä, sovelletaan seuraavia vaatimuksia: 

 • Kedge Ankkuripistettä voi käyttää vain yksi henkilö kerrallaan. 

 •  Käytettävät henkilönsuojaimet ja liitännät on tarkoitettu putoamisen estämiseksi ja ovat 

voimassaolevien eurooppalaisten standardien mukaisia. 

 • Henkilösuojainten käyttö edellyttää käyttökoulutusta.

 • Kedge Ankkuripistettä ei saa koskaan käyttää nostamiseen, kiipeämiseen tai laskeutumiseen.  

 

Työskentele katolla turvallisesti. 
Kedge Safety Systems suosittelee katolla työskentelemistä aina kiinnitettynä turvavaljaisiin 

turvallisuusohjeiden mukaisesti. 

Tämän turvallisuusohjeen periaate on, että turvaköyden pituus asetetaan siten, että käyttäjä ei voi pudota 

katon reunan yli. Käytännössä tämä tarkoittaa, että käyttäjä pysähtyy hyvissä ajoin ennen katon reunaa ja 

säätää turvaköyden tähän pituuteen. 

 

Turvallista putoamista valjaiden varassa ei ole olemassa. 
Katolla työskentely suositellaan jaettavaksi rajoitettuihin turva-alueisiin, jotta turvavaljaissa työskentely 

onnistuu koko katolla ilman putoamisvaaraa. 

Turvallista putoamista edes turvavaljaisiin kiinnitettynä ei ole olemassa.

Mikäli turvaköysi säädetään liian pitkäksi niin, että katolta putoaminen on mahdollista, käyttäjä voi 

pudottaessa törmätä alempaan kattotasoon tai erilaisiin esteisiin, kuten parvekkeet, ilmapumput, 

mainoskyltit yms., ennen kuin turvaköysi pysäyttää putoamisen. 

Oikea käyttötapa Väärä käyttötapa



Tarkastus 
Ennen kuin käytät Kedge Ankkupistettä, tarkista seuraavat asiat: 

 • Ankkuripisteen laipat eivät ole epämuodostuneita tai vahingoittuneita.

 •  Ankkuripisteen metalliosat eivät ole vaurioituneet, eivätkä eri osien  

liitoskohdat ole löystyneet.

 •  Ankkuripisteen kiinnityskohdalla ja ympärillä oleva katemateriaali  

ei saa olla irronnut alustastaan tai vahingoittunut. 

 • Katemateriaalissa ei saa olla repeytymiä, halkemia, ryppyjä tai höyrypusseja/rakkuloita. 

Huolto
Kedge Ankkuripiste vaatii yleensä vähän huoltoa. Huoltoa tarvitaan vain sammaleen- ja 

leväkasvun tai muiden epäpuhtauksien poistossa. 

Mahdolliset epäpuhtaudet tulee poistaa määräajoin pyyhkimällä ja harjaamalla pehmeällä 

harjalla.

Ankkurikiinnikeen puhdistuksessa ei saa käyttää voimakkaita puhdistusaineita. 

Perusteelliseen puhdistukseen voi käyttää ainoastaan mietoa pesuainetta ja vettä.

Kedge Ankkuripiste tarkastetaan säännöllisesti katon huollon yhteydessä ja aina ennen 

jokaista käyttöä turvallisen käytön takaamiseksi.  

 

Korjaukset 
Jos ankkuripiste on vaurioitunut, sitä ei voida korjata vaan ankkuripiste on korvattava 

kokonaan uudella. Uuden ankkuripisteen asentavat sertifioidut henkilöt asennusohjeen 

mukaisesti.

Kedge Ankkuripisteeseen ei saa lisätä mitään, eikä sitä saa muuttaa millään tavoin ilman 

valmistajan myöntämää kirjallista lupaa.  

Kedge Ankkuripiste ja kiinnitysalusta 
tulee tarkastaa vuosittain. 
Suosittelemme, että tarkastuksen 
tekee sertifioitu asentaja. 



Käyttöikä 
Kedge Ankkuripisteen käyttöikä on vähintään 10 vuotta. Asennetun Kedge 

Ankkuripisteen käyttöikä riippuu kuitenkin katon kunnosta ja käyttöolosuhteista. 

Katon huolto, katemateriaalin kunto ja käyttötiheys vaikuttaa Ankkuripisteen 

käyttöikään. Kedge Ankkuripiste on turvallinen, kunnes rutiinitarkastus osoittaa, 

että sitä ei enää voida käyttää.   

 

Kun olet epävarma Kedge Ankkuripisteen luotettavuudesta, sitä ei voi enää 

käyttää. Havaituista vaurioista on ilmoitettava välittömästi rakennuksen 

omistajalle tai isännöitsijälle. Mikäli Kedge Ankkuripisteeseen kohdistuu 

merkittävä rasitus tai sitä on käytetty väärin, sitä ei saa käyttää missään 

olosuhteissa ja se on korvattava välittömästi uudella.

Kedge Ankkuripisteen 
asennuksen suorittavat 
sertifioidut asentajat, jotka 
myös laativat asennuksesta 
asennuspöytäkirjan. 

Kedge Ankkuripisteen asentaja, 
maahantuoja tai Kedge Safety 
Systems BV ei vastaa vahingosta, 
jotka aiheutuvat siitä, että tätä 
käyttöohjetta ei ole noudatettu 
ja / tai Kedge Ankkuripistettä on 
käytetty väärin.
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