HUOLTO-OHJEET

Tikas- ja kattoturvatuotteiden sekä
sadevesijärjestelmien huolto ja kunnossapito
PRP -tikas- ja kattoturvatuotteet sekä sadevesijärjestelmät ovat pitkäikäisiä ja turvallisia käyttää,
minkä PRP Oy:n jatkuva laadunvalvonta ja kehitystyö, sekä tuotteiden ohjeen mukainen asentaminen
takaavat. Tuotteiden turvallisen käytön ja pitkäikäisyyden varmistamiseksi on tehtävä vuosittaiset
tarkastus- ja huoltotoimenpiteet.

PRP – tikas- ja kattoturvatuotteiden vuosittaiset tarkistus- ja huoltokohteet:
•
•
•
•

tarkistettava liitokset (pulttien kireys ym.)
tarkistettava kiinnitykset seinään ja kattoon
kattokiinnitysten lävistyskohtien tiiveyden tarkistus
huolehdittava liiallisen lumikuorman puhdistamisesta rakenteiden ja kiinnityskohtien rasituksen
minimoimiseksi (tarpeen mukaan, useitakin kertoja talvessa)
• tarvittaessa puhdista tikkaat lumesta ja jäästä
• tuotteiden pintojen maalauksen ja sinkityksen tarkistus ja tarvittaessa paikallisten vikojen korjaus ja
paikkamaalaus
Lisäksi vaurioituneet tai vialliset osat tulee uusia tai korjata mahdollisimman pikaisesti.

PRP – kattojen ja sadevesikourujen vuosittaiset tarkistus- ja huoltokohteet:
• Katolta ja sadevesikouruista olisi poistettava kaikki siihen kerääntyneet roskat. Roskaa syntyy
pääasiassa puunlehdistä ja havuista. Kuinka usein tätä tehdään, riippuu rakennuksen sijaintipaikasta
sekä sitä ympäröivien puiden määrästä. Katto olisi suosituksen mukaan puhdistettava vähintään
kerran vuodessa, tarpeen mukaan myös useammin. Sadevesi poistaa usein ainakin osan likaa, 		
mutta pienempiä orgaanisia aineksia (mm. sammalta) on silmämääräisessä tarkastuksessa usein
vaikeata havaita. Lika muodostaa sinkin kanssa nopeasti liukenevia yhdisteitä ja tärkein
korroosiosuoja (sinkkikerros) vaurioituu. Lika myös sitoo vettä minkä seurauksena vaurioituneet
paikat ovat jatkuvasti kosteita ja korroosion syntymisen vaara kasvaa nopeasti.
• Syöksytorvien alapäästä on poistettava puunlehdet yms. roskat että vesi pääsee juoksemaan kaivoon.
• Talvella on pidettävä huolta, että torven alapää ei jäädy, sillä jäätyessään se voi haljeta.
Lisäksi vaurioituneet tai vialliset osat tulee uusia tai korjata mahdollisimman pikaisesti.
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