
Lintuestepiikit
Piikkielementin pituus 50 cm / kpl

FI SE EN Arvo / Värde / Value

Materiaali Materialsammansätt-

ning

Material Polykarbonaatti / RST-

V2A

Pituus Längd Length 50 cm

Korkeus Höjd Height 11,5 cm

Suojaleveys V2A skyddets bredd V2A Protection width V2A 5/12/17/20/25 cm 

Suojaleveys KPL skyddets bredd ST. Protection width PC. 20 cm

Piikkien lkm. (kpl) Antal spikar (st.) Number of spikes (pc) 50 / 50 cm 

Annetut tekniset tiedot ovat mitattuja keskiarvoja. 

Ohjeistamme testaamaan materiaalin soveltuvuutta 

aiottuun käyttötarkoitukseen. Yritys (2842430-7) 

säilyttää oikeuden kehittää ja parantaa tuotteita, 

joka voi vaikuttaa muutoksiin ominaisuuksissa ja 

tuotetiedoissa. V08/2022

All the technical data are average values. We advise

to test the material required to ensure the

suitability of intended application. The company

(FI28424307) reserves the right to improve products 

and change specifications which may alter

performance.    V08/2022

Lintuestepiikit estävät lintujen laskeutumisen katoille ja räystäille yms.

Esirei’itetty / Taipuisa / Piikit ruostumatonta terästä / piikkejä 50 kpl per 50 cm

Bird-stop spikes prevent birds landing on the roofs and eaves etc.

Pre-holed / Flexible / Spikes made of stainless steel / Spikes 50 Pcs. per 50 cm

Fågelstoppspiggar förhindrar att fåglar landar på tak och takfot mm.

Förhålad / Flexibel / Spikar gjorda av rostfritt stål / Spikar 50 St. per 50 cm

Lintuestepiikit

Tekniset tiedot / Teknisk data / Technical data



Varastointi / Storage / Lagring:

Tuote tulee varastoida säältä ja suoralta auringonvalolta suojattuna. Ruostumaton teräs ja 

polykarbonaatti ovat kierrätettäviä.

Can be stored in dry rooms protected from UV radiation. Stainless steel and Polycarbonate are 

recyclable.

Kan förvaras i torra rum skyddade från UV-strålar. Rostfritt stål och Polykarbonat är 

återvinningsbart.

Pakkaustiedot / Packing / Förpackning: 

Tuotekoodi Pituus kpl./ltk.   kpl./lava

Asentaminen: 

LINTUESTEPIIKIT soveltuu kaikille alustoille käytettäväksi. Piikkielementti voidaan liimata, 

naulata tai ruuvata kiinni alustaan, joka halutaan suojata lintuestepiikeillä. Esirei’itettyjen

kiinnityspisteiden välinen etäisyys on noin 25 cm. Kiinnitysmassaa käytettäessä on 

varmistettava pintojen puhtaus tartuntaa heikentävästä aineksesta, kuten öljystä ja 

pölystä. Suosittelemme testaamaan kiinnitysmassan tartuntaa aiottuun

käyttötarkoitukseen ennen työn suorittamasta. Ruuveilla kiinnitettäessa suositellaan

ruuvin halkaisijaksi 4 mm. Tarpeen vaatiessa kiinnityspisteet voidaan tiivistää

asennusalustan ja elementin alapinnan väliin sijoitettavalla tiivistysnauhalla (esim. 

TarraButyl). Piikkielementti on taivutettavissa muodon mukaan. Useita Piikkielementtejä

on mahdollista sijoittaa rinnakkain (noin 5-6cm etäisyydelle toisistaan), jos halutaan

kasvattaa suojattavan alueen leveyttä.

(EN) Processing: 

LINTUESTEPIIKIT can be used on all substrates without special pre-treatment. The element 

is glued, screwed or nailed to the component to be protected (spacing of holes approx. 25 

cm V2A, approx. 5cm PC). The adhesive surfaces must be dry, clean, firm and free from 

dust, oil, grease andother contamination. Adhesion tests before use are recommended. 

When installing with screw connections, screws with a diameter of 4 mm recommended 

according to the pre-drilled holes, the support element can be bent. Several elements can 

be mounted next to each other (at a distance of 5-6 cm) in order to increase the width of 

the protection.

(SE) Bearbetning: 

LINTUESTEPIIKIT kan användas på alla underlag utan särskild förbehandling. Elementet 

limmas, skruvas eller spikas på komponenten som ska skyddas (hålavstånd ca 25 cm V2A, 

ca. 5 cm PC). De självhäftande ytorna måste vara torra, rena, fasta och fria från damm, 

olja, fett och annan förorening. Vidhäftningstester före användning rekommenderas. Vid 

montering med skruvförband rekommenderas skruvar med en diameter på 4 mm enligt 

de förborrade hålen, stödelementet kan böjas. Flera element kan monteras bredvid 

varandra (på ett avstånd av 5-6 cm) för att öka skyddets bredd.
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