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Tikli Jatkotikkaiden MSA-muuntosarjan asennusohje
Tällä asennusohjeella saat muunnettua punatulppaisen Tikli jatkotikkaan (uusi malli 2019 / vaakapienan koko
35x35mm) A-malliseksi.

Koukku ja asennustappi (Kuvat 1-4)

Tarvitset akkuporakoneen, 8 mm metalliporanterän, 8 mm avaimen (tai
pihdit) ja 13 mm avaimen.

Asenna aluslevy (prikka)
molemmin puolin

Asennustappi: 1. Poraa 8 mm reiät keskelle leveämmän tikkaan yläosaa
87 mm tulpan päästä mitattuna (uusimmissa tikkaissa reiänpaikka on esiporattu luistiin). (Kuva 1) 2. Kiinnitä asennustapit (2 kpl) tikkaan sisäpuolelle,
asenna aluslevyt (prikat) molemmin puolin ja kiristä Nylock-mutterilla. (Kuva 1)
Koukku: 1. Paina koukun selkä kapeamman tikkaan proﬁilia vasten tikkaan
sisäpuolelle tikkaan yläosaan. Tarkista, että koukku osoittaa kuvan 4 mukaiseen suuntaan. (Kuva 4) 2. Aseta koukun kolon sisäreuna tulpan pään tasalle
(reiän keskikohta 75 mm tulpan päästä mitattuna). (Kuva 2) 3. Poraa 8 mm reiät
merkitsemiisi kohtiin. 4. Asenna koukku (2 kpl) tikkaan sisäpuolelle. (Huom!
C-proﬁilin jatkotikkaassa koukun ja tikkaan väliin asennetaan muovinen
prikka). (Kuva 2) 5. Kiristä ulkopuolelta Nylock-mutterilla.
Huom! Vanhempiin sinitulppaisiin jatkotikkaisiin ei tarvitse asentaa koukkua ja
asennustappia. Katso erillinen ohje (www.tikli.com/tuotteet/asennusohjeet).
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Kuva 1 - asennustappi leveässä tikkaassa
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Vaakatuki (Kuva 5)
Soveltuu kaikkiin Tikli jatko- ja yksittäistikkaisiin. Täyttää EN 131-1:2015
mukaisen vakausvaateen alle 6,15 m nojatikkailla.
Tarvitset ristipäisen ruuvimeisselin ja 10 mm avaimen.

C-proﬁilissa väliin asennetaan
muovinen prikka
Kuva 2 - koukku kapeassa tikkaassa

1. Kiinnitä vinotuet (2 kpl) vaakatuen alimpiin ulommaisiin reikiin; 2 kpl pultti
(6x40mm) + mutteri. 2. Yhdistä vinotuet tikkaan alaosassa oleviin reikiin: 4 kpl
pultti (6x16mm) + mutteri. 3. Kiinnitä vaakatuen ylimmät pultit 2 kpl (6x40mm)
+ mutteri. Kiristä lopuksi!

Rajoitinhihna (Kuva 6)
Kiinnitä rajoitinhihna molempien tikkaiden 6-ylimpään vaakapienaan.

Kuva 3 - Valmis liitos

Kuva 4 - Koukun suunta

Kuva 5 - Vaakatuen asennus

Kuva 6 - Jatkotikas A-mallisena

Käytä tikasta tasaisella kovalla alustalla varmistaen turvalliset olosuhteet. Nouse korkeintaan 4-ylimmälle askelmalle.

