
Oikea kiinnike oikeaan paikkaan

Yhtä yleisratkaisua ei ole - jokainen liitos tulee miettiä erikseen.

Varmista aina alustan ja kiinnitettävän materiaalin
vahvuudet ja kiinnikkeen sopivuus!

Asennuksessa huomioitavaa

Asenna kiinnike huolella!
Käytä oikeita, kyseiselle kiinnikkeelle
kehitettyjä työkaluja!

Ruuvinvääntimien kierrosnopeudet on säädettävä oikein ja varmistettava,
että käytössä ovat oikeat kärjet ja porat.

Suositeltavat kierrosnopeudet:
1600 - 2200 r/min teräslaadulle < 430 N/mm2
1000 - 1400 r/min teräslaadulle > 430 N/mm2.

Minimi porauspaine on 200 N, suurempi paine nopeuttaa porautumista.

Kiinnike on asennettu oikein, kun se kiristää rakenteen tiiviisti alustaan.

Poraruuvien asennuksessa ei tule koskaan
käyttää iskutoimintoa!

Metalliohutlevy ei saa kiristyä lommolle!

Älä vaihda kiinnikkeen tyyppiä varmistamatta
sen sopivuutta rakenteeseen!

Väärän kiinnikkeen käyttö voi johtaa vakaviin
rakenteellisiin vaurioihin lyhyessäkin ajassa!



Kiinnikkeen mitoitus Käytä kiinnikettä vain rakenteessa, johon se on tarkoitettu!

Kiinnikkeen mitoitus, kierteiden ja muotoilun suhteet toisiinsa ja soveltuvuus alustaan ja rakenteeseen on
oltava oikeat. Kanta, kierteet, kärki ja näiden suhde toisiinsa vaihtelee tuotteittain. Voi siis olla, että esim.
poraruuvi toimii hyvin asennettaessa, mutta liitos heikentyykin ennen aikojaan. Tällöin kiinnike kiertyy auki.
Ylikiertymisen riski on suuri jos käytetään liian suurella porakärjellä varustettua ruuvia ohuissa rakenteissa.
Tästä johtuen esim. limityskiinnityksissä tulisi aina käyttää limitysruuvia, joissa kierre ei jatku ruuvin kantaan
asti. Ruuvi ei pääse tällöin ylikiertymään ja liitos on turvallinen.

Aukikiertyminen Ylikiertyminen Oikea kierteenmuokkautumismomentti
Kierteen ja porakärjen Kierteen ja porakärjen Oikea kierteen ja porakärjen mitoitus
suhde ei ole oikea suhde ei ole oikea Oikea kierteen nousu

Kiinnike siis mitoitetaan alustan sekä kiinnitettävän materiaalin mukaan, jolloin jokainen liitos ja tietyn
kiinniketyypin valinta tulee miettiä tapauskohtaisesti. Kiinnikkeiden pituudet on suunniteltu tarkasti
toimimaan tietyissä rakennepaksuuksissa. Kuvaston taulukoissa ne on esitetty kiinnikekohtaisesti.

Porautuvuus Varmista rakennepaksuus sekä minimi ja maksimiporautuvuus!

Porautuvuus on perustana ruuvin kiinnittymiselle. Kannattaa varmistaa, että porakärki toimii suunnitellussa
rakenteessa oikein. Porakärjen tulee porautua rakenteen läpi ennen kuin kiinnikkeen kierreosa alkaa.
Kuvastosta löydät rakennepaksuudet ja porautuvuudet kiinnikekohtaisesti. Porautuvuus-arvo kertoo
liitettävien rakenneosien minimi- tai maksimi yhteispaksuuden. Taulukoiden porautuvuudet on testattu
teräslajiin S235 (375 N/mm2), joten kovissa teräksissä, etenkin ruostumattomassa teräksessä,
porautuvuuden onnistuminen tulee varmistaa tapauskohtaisesti. Em. tapauksissa sekä vahvoissa
teräksissä poraruuvin käyttö on usein mahdollista esireijityksen avulla.

Kiinnikkeen materiaali Varmista materiaali ja sen sopivuus rakenteeseen!

Kiinnikkeen materiaali tulee valita kestämään koko sille asetettu käyttöikä. Rakenteen käyttöiän
määrityksen perustana Euroopassa on yleisesti käytössä kansainvälinen EN ISO 12944
standardi. Tähän perustuvat myös kiinnikkeiden käyttöluokat (C1-C5) eri ilmastorasitusluokissa
ja ne on esitetty kuvastossa kiinnikekohtaisesti.
Pieni säästö materiaalivalinnassa voi aiheuttaa suurta haittaa myöhemmin.

Varmista myös, että vesitiiveysvaatimus täyttyy tarvittaessa.



Kiinnikkeen kapasiteetti Varmista kiinnikkeen laadukkaat ominaisuudet!

SFS intecin kiinnikeratkaisut kehitetään ja tuotetaan omissa tuotantolaitoksissa, joissa kaikissa on käytössä
tarkka ja yhdenmukainen laadunvalvontajärjestelmä, jonka mukaan kaikkia tuotantoprosessien vaiheita
valvotaan ja seurataan. Asiakkaan käyttämän tuotteen alkuperä ja valmistuksen vaiheet voidaan
jälkeenpäin selvittää aina raaka-aineen saapumisesta alkaen. Tuotteille taataan niiltä vaaditut ominaisuudet
ja niiden kapasiteetti määritetään seuraavien määreiden perusteella:

SFS inteciltä saa kiinnikekohtaiset lujuusarvot, joiden perusteella voidaan määritellä niiden kestävyyttä
liitoksessa ja laskea tarvittavat määrät kohdekohtaisesti. Kiinniketyypin valinta on tärkeä osa kohteen
suunnittelua. Suunnittelun perustana on kohteen käyttötarkoitus ja suunniteltu käyttöikä. Useimmiten
suunnittelija vastaa kiinniketyypin valinnasta.

Kiinnityksen suunnittelussa on huomioitava
 Kuormituskestävyys
 Toimintavarmuus
 Korroosiokestävyys
 Esteettisyys
 Rakenteen käyttötarkoitus ja elinkaari

 Rakentamismääräykset ja ympäristöluokitukset

Varmista kiinniketyyppi kohteen suunnitelmista, suunnittelijalta tai sen soveltuvuus

rakenteeseen SFS inteciltä! Autamme mielellämme!



SPIKE® twister ASENNUS

 Poraa asennusreiät SDS-kovametalliporalla:
Spike 4,8mm poranterä SDS 4,8 mm
Spike 6,3mm poranterä SDS 6,3 mm
Spike 6,3 mm haponkestävä poranterä SDS 6,5 mm

 Poraussyvyys on kiinnikepituus + 8 mm

 Käsiasennus nylonvasaralla
tai rautavasaralla + ZD 15 -lyöntiuurnalla

 Poravasaralla asennettaessa käytä
asennustyökalua DP 11

 Varo vaurioittamasta kannan pinnoitetta

 Oikein valitun metalliankkurin riittävä asennussyvyys
on saavutettu kun kiinnitettävä kappale puristautuu
metalliankkurin kannan ja kiinnitettävän alustan väliin.


