GT-KATOS
Siisti ympräristöön istuva katos suojaa autot, veneet ja työkoneet ilmansaasteilta, puiden oksislta, lehditä ja sateilta. Katoksia voidaan jatkaa 2500mm moduleilla tai tarpeen muuttuessa myös lyhentää 2500mm pätkissä.
Suunnittelussa on otettu huomioon rakennusstandardien mukaiset kattokuormat. Lumikuorma 50kg/m2, tuulikuorma RakMK B1 ilman seinärakenteita.
Katteen asennuksessa tulee käyttää turvallisia rakennustelineitä. Gee-Tee-Vee Oy ei vastaa asennustöissä mahdollisesti sattuneista tapaturmista.

NÄIN KOKOAT GT-KATOKSEN
TARVITTAVAT TYÖKALUT
# kaksi 17mm kiintoavainta, rautaviila
# rakennusteline tai tukevat tikkaat
# porakone
# kuminuija

KATOKSEN KOKOAMINEN
Aseta maahan kyllästetyt lankut  2kpl  750cm (ei sis. toimitukseen). joiden päälle
alat kokoamaan katosta Lankut eivät ole pakollisia vaan voit eristää sinkityn raudan suoralta maakosketukselta myös pelkällä bituminauhalla joka tarvitaan myös jos käytät aluslankkuna kyllästettyä lankkua. Sinkitys ja kyllästysaineet eivät saisi olla kosketuksissa toisiinsa.

1.Aseta pohjakiskot osa 1 peräkkäin lankkujen/ bituminauhan päälle. 
2.  Aloita kokoaminen päätyristikosta laittamalla pystypilarit osa 2 lappeelleen maahan.  Huomioi että päätyihin tulevissa päätytolpissa on mahdollisten seinärakenteiden kiinnityspisteet (latat) vain toisella puolella ja kattoristikoissa U-hahlot vain toisella puolella.
3.  Liitä päihin kattoristikko osa 3 60mm pultein aluslevyineen. Kiinnitä tukiholkit samalla jotta ne tulevat kiinni samalla pultilla. Lisää myös toinen ristikkäinen 80mm pultti.  Nämä tukihahlot korvaavat asennuskuvassa näkyvät vinotuet jotka madalsivat sivukorkeutta. 
Huom: Päätyristikkojen tukiholkit ovat pidemmät kuin keskiristikkojen.
  
4.  Asenna diagonaalituet osa 5  pystypilareihin molemmin puolin 80mm pultein.

5.  Nosta valmis pääty apumiehen kera alaruoteen päälle ja liitä se 80mm pultein etumaisesta reiästä. Takimmaiset reiät jäävät vaille kannatusta ja tulevat siis palkin pään yli. Voit laittaa alle esim. tiiliskiven tai puukalikan. Ei ole kuitenkaan välttämätön. 

6.  Liitä myös diagonaalituki alaruoteeseen ja kehikko pysyy pystyssä itsekseen,mutta varmista apumiehen kanssa pystyssä pysyminen koko työvaiheen ajan. Tuulenpuuska voi kaataa kehikon vielä tässä vaiheessa.

7.  Toista vaiheet 2 ja 3 osien 4 kanssa. Näihin pystykaariin ei tule diagonaalitukia.

8.  Nosta kaaret pystyyn alaruoteen päälle siten että reijät osuvat molempien
alajuoksujen reikien kohdalle. Voit tässä vaiheessa tukea kaaria muutamalla puuruoteella.

9.  Kokoa toinen päätyristikko osat 2 ja  3  kohdan 2 , 3 ja 4 mukaisesti

10. Kiinnitä päätytuki osa 6 perimmäisen ristikon väliin 60mm pultein.  

11. Laske 50 x 100 puuruoteet yksitellen kolohinsa aloittaen harjalta ja kiinnitä 2:lla 5mm:n puuruuvilla molemmin puolin yksi per puoli. Kolojen sisämittä on 51mm. Mikäli paarteesi ovat ohuempia, voit tukevoittaa rakennetta kiilaamalla väliin sopivat vaneripalat.

12. Ravistele katosta hieman kevyesti, mittaa, että kaikki ristimitat ovat suorassa (tärkeää katteen asentamisen kannalta) ja kiristä pultit. Kehikko tukevoituu kun kattopellit ruuvataan kiinni.

Katteen menekkitarpeet:
49-51mm x100mm puisia kattoruoteita 24kpl 245.5cm. 

7500mm x 1550mm katemateriaalia (valomuovi, kennomuovi, pelti, vaneri) Huomioi limittäin menevä tarve. Valitse liukas materiaali jotta lumikuorma ei kasva liian suureksi. Pituusmitta on harjan keskikohdasta sivureunaan annettu mitta.  Jätä harjalle noin 100mm tuulirako (50mm per puoli) harjapellin alle. Näin katetta jää noin 50mm lappeeksi. Pidempi lape vaikeuttaa asennusta tikkailta.

Jos kiinnität katteen suoraan puuruoteeseen tulisi sen olla joko maalattu, tai kyllästetty. Muussa tapauksessa tulisi väliin laittaa jokin eriste esim. katekangas kondenssiveden valumien vuoksi. Valumat ovat tosin tuulettuvuuden takia lähes olemattomia.
Muuta huomioitavaa
Katos painaa ilman kattorakenteita noin 300kg ja seisoo paikallaan kohtuullisessakin tuulessa, mutta valmistaja ei vastaa myrskyjen tai tuulten aiheuttamista vahingoista.  Mahdollisesti itse jälkiasennetut seinäratkaisut aiheuttavat huomattavia tuulikuormia ja keräävät lumikinoksia. Jos korotat katosta esim.harkkojen päälle, tulee se ankkuroida joko harkkoihin tai maahan.  Katos on muutenkin helppo ankkuroida mahdollisen sivuttaisen siirtymän estämiseksi esim. harkkoteräksestä taivutetuilla kaarilla, jotka isketään maahan alajuoksun yli. Jälkiporaukset ja mahdolliset pintavauriot voi paikata sinkkispray maalilla.

Toimitus sisältö GT 3.0 x 7.5 vakio:
6 kpl  osa1  alajuoksut
8 kpl osa2  pystytolppa 
8 kpl T1      tukiliitospalat (eivät näy kokoonpanokuvassa)
2 kpl osa3  päätyristikot
2 kpl osa4  väliristikot
4 kpl osa5  diagonaalituet
1 kpl osa6  päätytuki 
60mm pultit aluslevyt ja mutterit
80mm pultit aluslevyt ja mutterit
4x45mm puuruuvit




NOUTO-OHJE:
Ota maksutosite mukaan jos olet maksanut muusta kuin Danske-bankista tai vasta noutopäivänä. Ilmoita meille etukäteen jos haluat maksaa vasta paikan päällä ja ota lasku mukaan.
Aja T:reen ohitustietä ja nouse siltä pois Pirkkalan lentokentän liittymässä josta jatkat Lentoasemantietä kohti lentokenttää.  Muutaman sadan metrin kuluttua käännyt liikenneympyrästä ensimmäisestä liittymästä oikealle Teollisuustielle ja jatkat noin 100m. Aurajoen sinkittämön edustalle.  Tehtaan parkkialaueen jälkeen käännyt oikealle Metallitielle ja ensimmäisestä portista piha-alueelle.
Lastaamme tavarat sieltä kyytiin.  Ilmoita ennakkoon tulostasi 0400-736061. Olemme paikalla vain sovitusti.




