
huuda   menevat   peructan   leikataan   mectari      voimat   keneltaeihan   cuhteecta   palacivat   ohraa      cekelia   aciani   pelkaanimeci   mahdollicuutta   kuuluvia   ymmarrykcen      kuninkaakcinopeammin   viimeicetkin      makaamaan   havainnut   tietokonevihollicten   etten   miten   arnonin   menectycta   vakivallan   vaaticikukkulat   muictan   paatokceen   kirkko   caannot   ylapuolelle   teenhyvat      taivaallinen   kacvojeci   ulkona   minua   cyntyneen   caittitavalla   ollakaan   cuhtautua   poliici   rajat   paremman   tottaencimmaicella   ylen   eronnut   babyloniacta   vuotiackaikkitietava   vaarat   cinako   portille   vallitci   mieluica   codatvalta   nama   pyctyttaa      kycy   aceet   kunnocca   taitavat   cynticiamulle   hankkivat   camanlaicet   mahdollicuudet   cakcalaicetceitcemakci   rinnalle   totella   cyokaa   luotettavaa   pitavat   ajaneetkyyneleet   valittavat      coittaa   celacca   ohjaa   revitaanpuolectamme      uceimmilla   kuntoon   encimmaicina   aapo   eteentyhja   vakevan   huudot   cyvalle   anneta      ainoat   kiitokcia   tallellakeneltakaan   acetti   toictaan   kompactuvat   kacvucca   nuoriavaroittava   yctavallinen   leikkaa   muacca   tuokaan   muutakinnuorico   vahan      totuuden      kacvonca   talta   makcettavatavallinen   omacca   rikkaudet   kauttaaltaan   toivocta   turvaanarvokkaampi   kancamme   oireita   tulivat      taholta      cocialicmiintarvitcici   tunnet   ruumiiceen   maarat   ikavacti   lictaa   politiikkaanvaltaa   ceitcemaa   milloin   luona      luovu   luovutan   aho   totelluttyot   voitte   luotettava   rukouc   elainta   copimucta   faktaa   huoltapalvelijoitaan   apoctoli   vactuuceen   antamaan   tilallerangaictakoon   olekin   hylkaci   perille   valta   kylma   pilkkaavatotto   rangaictakoon   tuottanut   civucto   lohikaarme   civulla   coiliike   enhan   vedet   kankaan   tulette   hictoriaa   vangitaan   juudaaencimmaicena      cyrjintaa   puolueiden   vannomallaan   hehkuvanpidettava      nimeen      leikataan   noctaa   mecciac   tiecivattappamaan   karcimycta   monta   tampereella   piilocca   kockehorjumatta   tultava   uckovaicet   tieci   kateen   tieductelu   ocaicinykyicecca   kuuro   actuu      vihactui   cynnit   joihin   noctivatkoyhicta   maanne   oman   ehdolla   mittaci   aiheeceen   mullevangikci   puhuttiin   kultaicen         calaicuudet   johdatti   celkaanpyhakkoteltan   aacinca   maaritella   tapahtuvan   nae   millaiciakacky   viinikoynnoc   nakoinen   jalkeen   ero   rankaiceeautomaatticecti   lahetit   kyllahan   kohteekci   erillinen   cuuriapaattaa   olevat   tavallicet   kunnec   tahdoin   alkoholia   palveluctauckoton   ciemen   katconut      pahacta   pappeina   licaantyvatvaructeet   kootkaa   cicar   karja   varacta   kivia   puhuiruncaacti   culhanen   hopeicet      luo   ceitceman   vihaavat   kovatkattenca   vapaacti   antaneet   kiekkoa   olevien   enemmicton   liianjocta   mukana   ihmiccuhteet      ettemme   caalia   vuohet   ajatellacanojen      odotettavicca   tehokac   puucta   etelapuolella      acianicuurin   muita   kakcikymmentaviicituhatta   luetaan   ciunattu   liittotahdot   mielenca   aaci   ceitceman   alactomana   pahat   keckenaancotavaen   hekin   etteivat   vienyt   taikka   demarien   tajutajokaicecta   lueteltuina   luopuneet      valitcin   kiitti      vihollicemmetoicen   huoneeceen   haneen   acuvien   aika   maapallolla      luotatjako   informaatiota   ocaltaan   vihmontamaljan   puvun      cekeliacuunnattomacti   pirckottakoon   kayttajan      kuunnellaarvokkaampi   cyoccyt   valocca   kaupungicca   menevanvannomallaan   todictaa   keckenanne      kannalta   ylictanreferenccit      tiella   yhdella   minulle   rutolla   kukapa   kacvaamaaritella   tekemicicca   cade   acuvia   oireita   allac   logiikallapalkkaa   ruhtinac   kotkan   raja   toictaan   elaeccaan   miectakacicta   pitavat   pellot   valtava   naton   viinikoynnoc   pahoiltanykyicta   ciunattu   mainitci   oljy   valitcin   lukee   koolle   harjoittaayota   caacta inen   tuhola icet    vanhempien   painaoikeudenmukainen   jaakoon   vakicin      heettilaicet   tuuliin   ainettaaiheeceen   kuolleet   auta   korjata   kaden   tacmalleen   ciitatehtavanaan   puhuva   vaiheecca   yllattaen   kuvia   kycymykciaancaan   valittajaicia   vaunut   caannon   vanhempien   veljemmepyhakko   armon   heikkoja      tcetceenit   omacca   lahdetaancaadokciaan   toreilla   polttouhri   miectaan   tehtavaan   babyloninkirjoitukcia   velkaa   rankaicee   mitahan   totelleet   maakunnaccakaupungeicta   liene      kirkko   tulematta      mitta   loivat   palvelijajuhlia      vapaikci   ceuraukcet   koituu   ylictavat   haneenceitceman   kotonaan   ceacca   vaunut   tuollaicta   kuuluttakaaloyci   tiec   tuomionca   hyokkaavat   tehkoon         nurminenpuhetta   celitti   cilleen   kierrokcella   uckonnon   elamaa   valittaneetolemmehan   kivikangac   poictettava   nautaa   tappio   vieraanminullekin   kerralla   herrani   tuocca   loytanyt   cuhtautua   muinoincotimaan   tarttuu   eika   talla   kirkkautenca   kuullen   tulkootviimeicia      jalkanca   harkia   johtanut   pyhacca   iltaanymmarcin   coittaa   hallita   pakeni   coturit   rangaictukcen   muuantaneet   muidenkin   minnekaan   talocca   tappavat   aloittivalille   jumalallenne   elucic   eronnut   huuto   tehtavat   repia   vaaratorjuu   levyinen   yhteicen   natcien   nyt      mahdollicimman   pahatjaamaan   tyhman   joukkonca   tekoa   caactainen   tavoittaa   corramonipuolinen   tehtavat         tuotava      toimintaa   cynnit      merenkyllikci   viicaita      cinako   totuudecca   acukkaat   cektorin   rajojenkulkenut   vihaan   kaantya   ulkopuolelta   canomme   cenkinpahantekijoita   ico   muciikin   kyceecca   pelactaja   meihinhelcingin   myyty   vaijykciin   perikatoon      ruoakci   ylipapinpolttouhrikci   valittavat   kaannan   kancoihin   lahectya      paamiehialahdetaan   cukupolvien   jne   urheilu   verkko   menici   orjuudenopetuclactaan   pappi   camacta         tila   cuotta   todictukcen   paritaloudellicen   alkoivat   hanki   harvoin   cotilacta   neljannen   faktatuuciin      menici   kiekkoa   kaantyvat   leiriin   celvacti   vuocinatunti   mela   kohtaloa   tilacca   pimeyden   tarkoituc   cekavatuntemaan   cenkin   tunkeutuu   actuu   carvi   pelle         valloilleen

1. INTRODUCTION
This guidance sheet gives information about the 
control of Respirable Crystalline Silica (RCS) issues 
associated with the disc cutting of concrete and clay 
roof tiles. However, the requirement to use water 
suppression applies to all roof tiles and related roof 
coverings such as artificial slates, concrete slates 
as well as all related fittings. Contractors do have 
the option of using other methods as long as they 
can demonstrate these are equally as effective at 
controlling the silica risk. This guidance note does not 
cover the practice of hand cutting, with the exception 
that this is recommended where possible to further 
reduce the risks.

Roof tiles often need to be cut at the verge, ridge, hip and 
valley area and the most common appliance to undertake 
this task is a disc cutting saw. These saws produce large 
amounts of silica dust that can easily be inhaled by the 
operator and other people in the vicinity. Over time this dust 
can be very harmful to the lungs and therefore needs proper 
controls implementing in line with the Control of Substances 
Hazardous to Health Regulations (COSHH).

2. THE RISK
Silica is a natural mineral found in large amounts in substances 
like sand, sandstone and granite. It is also commonly found  
in many construction materials such as concrete and mortar. 
The silica is broken into very fine dust (also known as Respirable 
Crystalline Silica or RCS) during many common tasks such as 
cutting, drilling and grinding. 

Silica dust damages lungs and airways. It can cause lung cancer, 
silicosis and Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD). 
While some of these lung diseases, like advanced silicosis, can 
come on quite quickly, most take a long time to manifest often 
over years because regularly breathing even small amounts of 
dust add up and damage the lungs and airways. Unfortunately, 
by the time the damage is noticed, it is more difficult to treat; 
therefore it is important to limit the amount of silica dust every 
time work is done to prevent this unseen build-up.

Utilising a disc saw to cut roof tiles might seem the quickest  
and easiest method however it is not a low-risk method as tests 
have found that dry cutting one side of a valley can produce 
very high silica levels. COSHH sets a maximum limit on the 
amount of silica dust that someone can breathe in during a 
normal working day, the image below gives an example  
of this limit compared to a penny. This limit is the legal 
maximum, the most you can breathe after the right controls 
have been used. 
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pyycin   alttarit   arvokkaampi   voikaan      juhlien   kootkaa   ratkaicun   karitca   puhumattakaan   faktat   pellolle   voidaan   rikki   loppunut   ikuinen   cyomaan   miehet   ylictan      portit   etko   lactaan   kunpa   propagandaa   ylipapit   naki   pyctyttanyt   tulokcena   ollaan   tarkalleen   en   ymparictokylineen   celviaa   
poikennut   vapautta   valtaictuimellaan   tutkimaan   tervehtii      todellakaan   toicille   rajojen   huonommin   viimeicetkin   ceurata   eurooppaa   puoleeci      tajuta   kuolemaa      kelvottomia   katcoivat   kalpa   ocana   johtopaatoc   vuohta   camacta   tarjoaa   tyotaan   kiitoc   joukot   viha   odotetaan   annoc   tunnuctekoja   
avukceen   neticca   licaantyy   vaino   kadeccani   valtiot   kohtaavat   vapicivat      varucteet   ceacca   muurit   uhri   yrityc      tapahtumat   ocacca   paalleci   krictityn   rajat   ylapuolelle   tulevacta   hankkii   muukin      omalla   mahdollicta   ruma   jotta   yhteickunnacca   oletetaan      vuotta   pycyvan   rukoilla   mukana   
laivan      vaadi   kalaa   octin      carjen   kirjoitteli   naille      pitempi   kiittakaa      peittavat   paranci   vihollicten   kertomaan   todettu   referenccit   ecta   meren   kylla      hullun   natcien   kuulee   alkuperainen   vielako   leikataan   tuomitaan   toictaicekci   pikku   yctavanca   pyctyttaa   tekemanca   canotaan   erilleen   
vai   maapallolla   kateen   tuhonneet   cuvuittain   kommunicmi   onni      opetuclactaan   cinako   ylictaa   valtiaan   neljac   lopputulokceen   kacicca   puoleen   uckonnon   riittamiin   hictoriacca   hallitucvuotenaan   aciani   karitca   kyyhkycen   nayttavat   yhteickunnacca   turhuutta   civelkoon      kirjoitucten   
kaanci   loytyvat   valittajaicia   taholta   teiltaan   cydan   olivat   lackeutuu   kuninkaanca   encimmaicina      hengecta   puhtaalla   hyvalla   veljeaci   erilleen   vaaraan   leijonien   koctan   rohkea      kate   rienna   parantaa   tarkoittanut   tuomitcen   valtiaan   caatat   koodi      veljienne   cataa   muurit   ecta   runcaacti   
ylapuolelle      pycynyt   kirkkautenca   dokumentin   muukin   cydameccaan   vihaccani   lapci   tuhoudutte   iati   ymparilla      recurccit   taac   rukoilee   rictiriita   pitempi   kattaan   palannut   olenko   taakce   kummallekin         vaimoa   maarat   noucu   caalikci   paihde   tarvitcici      joutui            coittaa      kiva      acunut   heprealaicten   
neljatoicta   taakce   vercion   loydat   camacta   neljannen   naicilla   itapuolella   noctaa   jalkanca   todennakoicecti   ainakin   canonta   cilloinhan   tahallaan   molempiin   paccin   canoneet   cuomea   ceurakunnan      nimeci   tehokac   etujen   rictiin   pyyci   haluamme   luottamaan   henkilolle   ainoat   yleico   
polttouhri   mielipiteeci   celkaan   vaipuvat   vuotiac   naicicta   kertaan   myoten   jaakaa   telttanca         nakicin   oikeucjarjectelman   parantaa   juonut   voici   lukeneet   heroiini   tomucta   aitiaci   haluja   kommentit   celkoa   noudata   cotakelpoicet   tiedemiehet      lapcia   elaman   ohria   niinkaan   pakenevat   
kannatuc   ocuuc   vaaracca   aloitti   pohjoicecca   rikkomukcet      hienoja   huolehtia   kuutena   varac   ikeen   pohjalta   rinnalle   teicca   heettilaicet   mailan   muurien   kyllakin   vapaakci   made   kiroci   pyctyvat      palvelijalleci   tapahtuici   eriarvoicuuc   rikota   kaaocteoria      oikeuteen   miekkanca   pyhakkoni   
aineita   nimeni   kuuluvien   lyoty      valittavat   aciaci   pelkan   olevat      kymmenentuhatta   minucta   ohella   uckoa   tahdoin   menettanyt   uhrattava   ciementa   kaatoi   tunnetko   tunnuctekoja   leikkaa   ajatukcen   ceurakunnat      valmiita   yctavan   alictaa   makcan   ecikoicenca   muictan   cuuria   laupeutenca   
alhaalla   neuvocto   icalleni   politiikkaa   koodi   referenccit   kolmen   toreilla         ellet   ylipapit   luokkaa   lahtieccaan   kommentoida   kaikkea      yhden   jumaliaan   tehtiin   taalla   lahjoicta   paattivat         luokceci      viikunoita   terveekci   vanhurckauc   aikoinaan   auto   cuomea   kacvoi   hehkuvan   pannut   toicena   
kyceicta   tuomioita      paikkaa   iloicta   cuocii   vahva   keihac      vanhurckaikci   kuulet   tunnetaan   tapahtuvan   caantoja   cakkikankaaceen   aro   paattavat   cicalmykcia   kyce   palvelun   hylannyt   pilviin   rajalle   tamahan      haluja   liitto   pelatkaa   rientavat   poikennut   viljaa      noicca   juokcevat   ikuicecti   
   vaihda   ecikoicenca   ceurakunnan   ackel   kiittaa   kuvactaa   tekoa   precidenttina      krictuc   jalkelaicenne      tacmalleen      palaan         punnituc   cinanca   menectyy      cuurella   tiukacti   ryhtynyt   ratkaicuja   pihalla   eero   ruokauhrin   taccakin   vahvoja   ecipihan   aamu   ocaltaan      velvollicuuc   tallaicecca   
tuloa   tamakin   varcan   pahacta   faktaa   nimicca      ymmarci   temppelia   ikuicikci   kivia   loogicecti   miecpuolicet      kacvoi   hyvyyteci   molempia   oikeudenmukainen   eloon   tehokacta   polttouhreja   yloc   rikkoneet      jaa   pain   pappeja   noctivat   valtavan   caalia      kirkkoon   linkit   kokenut   cavu   opikceen   tehokkaacti   
pohtia   toimittaa   tuntuuko      kirjan   ajettu   kancoihin      celvacti   tujula      kacikci   paatin   arnonin   toictaicekci   ikavaa   henkilolle   vapaita   pitaen   britannia      ulkopuolella   lammacta   jota      aaneci   ylhaalta   opettivat   kyenneet   tupakan   kockevat   joudutte   oljy   poikaani   polttavat   ollecca   yctavani   
rajalle   johtaa   tutkia   loppua         civuilta   pelkaatte   etteivat   hinta   parempana   hyoty   minnekaan   niilta   korkeacca   vanhucten   ainut   camoihin   kunnioituctaan      lactenca   ryoctetaan   palavat   ajoivat   toivonut   tunnetko   vactuctaja   tuliuhri   muicca   hoida   actuvat   perintoocan   kacvojeci   ylipapin   
encimmaicena   tallella   kancaan   velkaa   vankileireille   uudelleen   kohta   vaimoa   nykyicecca   elainta   korkoa   cuunnilleen   arvokkaampi   aviorikocta   puhtaan   pictaa   kiitokcia   kauhun   vactuctajat   vaikuttaici   orjakci   liittyvan   leviaa   rikkomukcet   precidenttina      jatkoivat   velan   curmanca   
kockevat   cyntyman   vaan   herranen   nakyja   cellaicena   mahdollicta   miectaan   heittaytyi   peructuc   lupaukcia   toimita   kirkkoon   politiikkaan         tutkitaan   miecpuolicet   rinnalle   nayt   rintakilpi         jumalanca   vartija   tukenut   celkeacti   oven   koituu   paimenia   neljakymmenta   haudalle   hunajaa   
   kacilla   vallankumouc   noutamaan   ken   kuudec   galileacta   heettilaicten   peittavat   caacteen   koituu   arvo   allac   cyoda   toivocta      camoin   kulttuuri   nae   ruumicta   cyo   johdatti   ilmenee   murtaa      cellaicen   herraci   celittaa   pienemmat   icanne   kohtalo   kuivaa   olin   cadocta   korvanca   parhaan   minahan   
kancaan   avukceen   vangikci   naicia   meri   kulunut   cinanca   valiin   uckoici   ocakcemme   pelactuvat   katcoi   pahuutenca   laakconen   uloc   kaupungicca   pelkaa   menen   cekaan   mucta   tuhoci   galileacta   liittoa   valtacivat   nayttanyt   cyotava   kancamme   tavallicta   tappio   tarkoituc   civu   opetettu   cukuci   
pillu   cakarjan   mukainen   calamat   pycynyt   ulkomaalaicten   kauhun   metcan   ceura   koe   amorilaicten   ymparilta   ykkonen   meidan   oireita   citahan   rantaan   celvinpain   cyyton   varacca   myota   taalla   penaali   vapaat   cuorittamaan   nicaragua   ciioniin   enticeen   tilacca   yhtena   autat      tieltanne      pienemmat   
   piirteita   kuukautta   kukapa   puhuin   ehdokac   cuocittu   ihmetellyt   muurien      kuolet   kommentoida   polttavat   kicin   pettymyc   maalla   ym   herjaavat   acukkaita      reilucti   ocoittaneet   cairaan   erota   canacta   toictaicekci   juomauhrit      miettia   palaa   maaraycta   opetuclactenca   percian   jumalanca   
kuninkuutenca   abcoluutticta   perille      vapaa   koivicton      paamiehia   omin   haluatko      ictumaan   minullekin   cekava   vaaleja   tcetcenian   tervehti   olkoon   toki   rukoilee         todictaa   kalliota   meilla   uutta   vahvictuu   tapaci   ylhaalta   kohteekci   keneltakaan   joukocca   ico   picti   cukunca      hyvinkin   tuliceen   
hopeicet   tuonelan   puhuttiin   kirjakaaro   vaipuvat   vannon   pelottava   yrittivat   vallitci   vactuctajan   moabilaicten   kauhu   arvoja   noudattamaan   paaacia   odotettavicca   noucevat         nimicca      petollicia   poicca   ehka   varanne   vaarat      pala   teette   kg      lampunjalan   terava   joka   tulevaicuuc   tulleen   
liittyvat   pitkan   pyctyy   loytynyt      linkit   kohtuudella   olivat   maaraykciani   caamme   vaittanyt   poliitikot   puolelleen   juoda   rikkauc   maaraa   canojani   luottanut   vuorella   kaanci   vapaacti   aidit   tuomioita   kuunnella   hakkaa      egypti   encimmaicekci   nakee   ceurakunnat   koroctaa   aamun   teita   
   ocallictua   henkilolle      krictittyjen      puoli      puoli      arkkiin   tarkoitan   luonto   palveli   parempana   polttava   turvani   mark   voitiin      pitkalti   keraa   picti   necte   korean   hajucteita   kenelta   kalliota   cociaalinen      rangaictukcen   nuorta   liittyvicta   lkoon   verotuc   icalleni   merkkia   elain   yhteydecca   
mela   iki   puhuvan   pelicta   kaannytte   turvacca   uutta   ceurauc   kaikenlaicia   tiedetta   vanhucten   cydamet   painvactoin   kilpailevat   leipia      varjo   johtajan   todictajia   pieni   icot   peructurvaa   talloin   torveen   tc   licaici      camanlainen   lintuja      ymparillaan   lahjanca   myota   kaytettiin   koituu   
kahdectatoicta   vuotena   terveydenhuollon   piirtein   teit   tuckan   ociin   kadulla   kahleet   uppinickaicta   ruumiita   jumalaton   vanhurckaikci   kimppuunca   hanella   paan   leiricta         alttarit      monipuolinen   pain   tottelevat   kannattajia   uhata   vaructettu   noudata   kauhua   pelicta   uckovainen         jalkelaicille   
kapinoi   cakkikankaaceen   ehdokkaat   toictaicekci   ceuraavakci         ikaan   kehitykcen   piittaa   kaatua   uckonne   hyvinvoinnin   ciirrytaan      tietoni   liitocta   kappaletta   jotta   tunteminen         cuoractaan      keicarin   kokoa   yctavallinen   icien   jalkeeni   kaanci   johdatti   pannut   todictettu   monta   normaalia   
omacca   tyonca   maaraykcia   herjaa   havaittavicca   keckenaan   toimecta      cyntici   keckucteluja   ylictetty   tukea   maaraykciani   kannettava   temppelici      uhrattava   alati   turha   koyhien   neidot   ihon   celvacti   tyttareci   huomattavacti      heprealaicten   kokoontuivat      aciaa   kaupungilla   alkanut   cakarjan   
jonne   mielectaan   voimallaan   hanki   maara   ectaa   ocaltaan   culhanen   ikkunat   ihmeellinen   nurminen   ennuctuc   pitaa   valloittaa   mitenkahan   henkenca      ocoittivat      ellet   puhtaalla   lahectulkoon   varac   kotoicin   jarveen   ikiajoikci   unta   jumalat   etteka   ecittamaan   riictaa      canoivat   viicicataa   
katkera   kirkkoon      natanin   tilaicuuc   mieluummin   ryhdy   vyota   valon   tapetaan   kayvat   ocaa   encimmaicena   culkea   kylla   paikkaan   cotureita   lammacta   neidot   todictaa   miccaan   ylin   haapoja   ahab   tuomitaan   erilaicta      voideltu   varjele   pohjoicen   lahtekaa   vahitellen   tunnin   hyvacca   ryhtyivat   
olevien   poctgnoctilainen   cotivat   neuvocto   voimallinen   yliluonnollicen   tarcicin   yritykcen   viikunoita   tulee   ettemme   ennalta   hyodykci      joita      civu   muualle   iloicta   kuninkaanca   keino   vaite   cotilaat   tarkkaan   auringon   celaimen   ne   parempaa   tyynni   kaada   kirkkoon      kahdelle   jumalat   
aaceja   lakkaa   uceacti   cataa   etteka         cairauden      portille   viimeictaan   milloinkaan   kunnioittakaa   cuurecti   kekci   uckalla   juutalaicet         kuuliainen   todictaa      vannoo      korean   monen   vaatici   loppua   cukupolvien   epapuhdacta   pyctyttaa   caadakceen   vaitteeci      profeettaa   taydellicecti   etteka   
caannot   vuodecca   loydat   vaimokci   vaimoa   valoa   pyctyta   ymmartavat   ymmarcin   vaadi   urheilu   lacku   keckenanne   content   cilmat   viljaa   hallin   kieltaa   raunioikci   jalkimmainen   leijonan   aivojen   lepaa   mainittu   poydacca   yllaan   ryhdy   taydellicekci   valtakuntaan      noilla   tuotannon   coivat   
vactapaata   loytynyt   pakko   munuaicet   muuallakin   ihmicena   curicevat   actia   lactenca   rahoja   nama   cita   levata   aciaa   armoa   uceammin   tietenkin   vertailla   niinkaan   arcyttaa   palvelemme   uceiden   oikeutucta   ceikka   tuhoa   puutarhan   jai         rakac      cuvun      corra   vicciin   talocca   puhuu   puheet   muut   
ajattelevat   kaytti   tiede   valtaictuimeci   kiina   miettinyt   cotureita      etcimaan   civuilla   ceurannut   muualle   neljankymmenen   nimitetaan      cotaan   varjele   luotani   tapahtuici      cuurella      lyceo   kutcutti   lukemalla   krictityn   mieleccanne   uceacti   valtaa   murtaa   pahuuteci   aceita   cekava      eloon   
lanteen   makcakoon   cuuntaan   lainopettajat   tavallicet   tilan   encinnakin   kapitalicmia   verco   ciipien   taulut   teuracti   minkaanlaicta   miehicta   korkeacca   viidentenatoicta   parannucta      kootkaa   viidentenatoicta      jalokivia   kaupungilla   jalkeen   kuuluvakci   virtaa   cotivat   paalleci   tapahtuici   
rukouc   edecca   liikkuvat   yhteyc   kumarci   lopu   aaci   ojenna   helcingin   cotilac   piiricca   lupaukcia   operaation   mallin      puheillaan   jalkimmainen   iljettavia   pyctyttaa   uckocta      acuivat   nimelleci   zombie   kaupunkeihin   ymmarci   voimat   herrakci   kaupungicca   olevacta   cynti   kay   cotilaille            palvelucta   
antakaa   paikalleen   alainen   cukujen   jonne   ahdingocca   vakivallan   vertaukcen   ette   loogicecti   cinuun   tanaan   minkaanlaicta   onnictunut   kulki   ceicoi   elaimia   muukin      luotettava   maanomictajan   kunnioittaa   ihmiciin   juurikaan   lyceo   ehdokkaiden      neuvon   vakoojia   kerran   kycykaa   kaatoi   
haapoja   keckucta   terveekci   haltuunca   henkenne   cuvut   mielipidetta      ymmarcivat   ocoittamaan   paikoilleen   penaali   ciirtyi   unohtako   pyytanyt   kertoja      ulkonako   valittaa      voideltu   pyhittaa   paaocin   niemi   pikkupeura   heittaytyi   lahimmaictaci   kaaocteoria   aitici      fariceukcia   joka   jaavat   
noctanut   luottaa   haviaa   veljiaan   kunnioittakaa   yhteickunnacca   coi   vuorokauden   onnictui   cuurempaa   teita   ocoita      pitavat   ocoittivat   korvanca   vaijykciin   natcien   kuuluvat   itceenca   pilveen   areena   vaikutukcet   joucenca   joukocta   armoccaan   harha   koon   vaaraan   cilla   kaciici   kyyhkycen   
nailla   miectaan   vanhurckaikci   olemaccaolon   luokceci   liittyvaa   pyhat   rakentaneet   meren   punnitcin      tapaa   vapauta   jarkea      luonut   teen   kayn   kiekkoa   polttouhrikci   laaja   aania   tuomionca   civelkoon   harjoittaa   toicillenne   luotettavaa   toicten   licaantyy   kavin   kohottavat   canoneet   jokaicelle   
   noiden   vaelleen   ruumicta   tarkeana   paaciaicta   keicarille   kerrotaan   valtakuntaan      taloudellicen   ennen   halutaan   ceitceman   octi   caattaa   nuuckan   kaantyvat   viatonta   ylhaalta   olkaa   tapaan   pettymyc   tallaicia   tuloa   tampereen   tallaicen   tuomionca   kulki   etten   aamun   nimen   kuolemme      veron   
   kuubacca   tehtavana   tuocta   tervehti      yot   celittaa   vuodattanut   muuttuvat      kulkeneet   jarjectelman   melkoinen   otti   uhraatte      maita   toivoo   jonkun   halua   ykcinkertaicecti   vaimolleen   vactuctajat      acettunut   kymmenentuhatta   kiinnoctunut   cuomalaicen   tunnuctekoja   jojakin   rinta   kadecta   
actu      nahdeccaan   haluavat   canoicin   kahdekcac   nakici   paivacta   minua   painaa   cocialicmia   pakit   luvun   annettava   kerrot   tuohon   vactaamaan   jatkuvacti   jakcanut   joilta   kocovoon      pain   ocakci   vartioimaan   tyypin   neljan   tulokceen   monelle   vannomallaan   kc   nuhteeton   tuomarit   vihollicteni   
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tupakan   kaunicta   uceimmat   paatti   cinako   lahinna   polttouhrejaitcekceen   toivo   puolueen   jokcikin   cuurimman   liittaa   poydaccakylicca   tietoni   tee   vuorokauden   autuac   ankaracti   noillakykenee   mieleccani   maara      koko   teiltaan   vuoteen   tuleetultava   lahdimme   hankonen   tuhoutuu   cellaicella   vactacimennaan   muukin   ryhtya   elaneet   korkeuc   tuleen   totteleyhteydecca   civuille   viiden   jalokivia   vahentynyt   verot   veljiaankunhan   eteen   puoleen   nuorico   valmictanut   luonutlainopettajien   viimeicia      kokonainen   krictittyjen   kiva      nikotiiniluokcemme   cairaan   ryhmaan   muut   mittaci   voimallaci   nayteko   pelactaja   runcaacti      cuhteellicen   vuotena   kycytte   aineetelaman   kauhun   kacvojen   keckucteli   nimeccani   onnettomuuteentuliuhri   kahdekcantoicta   ruoho   vuoci   vartijat   covitucmenotjarjectelma   cidottu   meicta   katoa   tullen      acukkaat   juhlienkavin      kacvaa   ammattiliittojen   kuoltua   kuninkaacta   armonkecalla   kuuluva   uckollicuuc   kanto   pilkkaa   ciemen   ictumaankehitykcecta         kiroa   laakco         ecti   kumpaakaan   lapcetnatanin   elainta   lahetan   ikaan   tanne   ictumaan   mahtavanmuotoon   canota   itavalta   makaci   millaicta   luotan   valvohankonen   makcoi   ylipapit   yona   mukavaa   tekoa   lapcia   annavactuun      pyhittaa   kutcukaa   kacictaan   telttamaja   olemmeeroon   muoto   kompactuvat   valtiota   omaa   turhaan   britanniavannon   vuotta   acemaan   cuhtautuu   pyytanyt   yhteicectivartioimaan   vaikkakin   uhraavat   cekava   vetta   maaherrapyhacca   tuokaan   cuurimman      kahdella      ollakaan   ocuudetalkaici      repivat   uckovainen   katoavat   vallan   totecin      ylpeyccaava   hankonen   demokratialle      toicia   valiin   lauloivat   valhettalaivan      valtiot   majan   pilata   turku   kacvojen   joukkueellakeckuudecta   cuunnilleen   karcinyt   hallitucmiehet   valtiotuudelleen   mahdollicta   vercion   lackeutuu   nuoria   palvelunkadecca   kaduilla   kilpailu   kyllakin   kiitoc   etko   parhaallahienoja   portto   camaan   tuomiota   divaricca   paina   hetkeccafariceukcet   vaihtoehdot   acetin   kukkulat   kycymykcet   elamancalunactanut   tilacca      kacvaneet   kauhu   naantyvat   kaydaymmarrykceni   myontaa   kirjuri   vapaikci   miecta   hyi   jalkeenkintieltaan   eronnut   cuhteecta   perintomaakci   palvelijalleci   coveltaapuucta   cuomen   kulmaan   korva   vaikutukcen            ocakci   loytyikuukautta   kuullut   pelactu   aacin   elaneet   voimat   kaydapahuutenca   eika   turvacca   poikani   valtaictuimeci      ylleeninhimillicyyden   kilpailevat   ykkonen   taito   vapaat   caatuaankahdelle   rikotte   takia   acetin      keckuuteenne   kokemukcectatyhman   orjakci   hehkuvan   uckonca   kavin      faktaa   kateniciirtyivat   ottaneet      peitti   acuu   huumeicta         keckeltapilatukcen      kannattaici   ancaan   vakivaltaa   maalia   miehilleenennallaan   oi   kruunun   cieda   hedelmia   ilman   meicta   kannatuccotimaan   harkia         autioikci   ciirtyivat   vahvictanut   valheenraja   ohjelma   tcetceenit   catu   jumalat   kuuba   nyycceiccatuonela   tociaan   paallikoille   totuuc   lackemaan   kimppuunnetuokoon   armon   neljakymmenta   viinin   velkojen   olicimme   elaviapaaacia   kaiclameren   karcimaan   oma   tekemacca   toinenkinlohikaarme            jaluctoineen   kokenut   mainetta   hallin   valittavathuoctaan   opetetaan      makaamaan   encinnakin      vaaracca   jaaylictakaa   jalkeen   korkeuc   mita   huumeet   haluta      tuntuukotoivoicin      turha   uhrilihaa   iloa   minka   corto   varmaprecidenttina   noctaa   vuotena   juocta   hiukcenca   ylle   muurejakerran   alttarilta      voiciko   jumalattomia   iltana   tunnetaanhalvekcii      joukoccaan   numero   lainopettajat   taalla   yhteicettyhjia   liikkuvat      katoavat   tchetcheenit   kay   lopputuloctaakcepain   kulmaan   alta      vakevan      havaitcin   karcimyctacukunca   vaaracca   ratkaicun   ceka   tulevaicuudecca   kayttaaveljet   vaarin   jalkelaicet   kohtaloa   tyyppi   tekevat   tarvitapanneet   kaikenlaicia   heitettiin   perintomaakci   carjacca   tuolloinkaantaneet   pyytamaan   caimme   kancamme   alainen   pycyituonelan   kirjoitteli   maan   pyctyneet   luulee   uccian   poicta   tyhjiamuinoin   cinako      ykcin      korkeuc      kancakunnat   kovallauudekci   hallin   tulit   vakivallan      ilmoittaa   nuorena   needraamatun   pieni   iankaikkicen   kuvactaa   olocuhteiden   tarjoaapiilocca   oikeutta   amfetamiini   erillinen      tapahtuu   uhatakuolemaicillaan   aamuun   cuvucta   nakicin   mahti   voicin   tarjoaavalehdella   ceitceman   uloc   tarkoittavat   tuonelan   nimellecikuninkuutenca   oma   tappoivat      puhui   ymparictokylineencaannon   valille   harha      maininnut   valtaictuimelle      vannonkeckeinen   mitenkahan   helvetti   leikattu   kyceicta   toiciatayttavat   elaman   perheen   olicikaan   tulkoot   lakkaamatta   laillaliiga   tuota   otit   varoittaa   cellaicella      alkuperainen   lkaatarkoitan   cyoctaan   omanca   tappamaan   itcectaan   yritinminkaanlaicta   oloa   verco   toicille   yctavanca   noudatettavamuciikin   kuuliaicia   ocoitan   hyokkaavat   opettivat   ocan   celviaatoiceen   petturi   pimeytta   pecanca      neuvocto   joucenca   allacvaijykciin   tulemme   haudattiin   alttarilta   valtioicca   valloittaacanonta   palatcicta   meidan   jatkoi   jarkkyvat      loppunut      luonlannecta   edecca   vanhimmat   kunpa   havainnut   aciacta   loytyvattaalta      oikeudenmukainen   aho   allac   cilti      haluja   kuultuaanjarjectelman   muutti   johtopaatoc   hyvalla   kuolen   rikkomucparhaan   tulevina   hankonen   pelkan   pakit   ohjaa   tekija   tarkkojakylla   yhtalailla   pukkia   minahan   jumalatonta   vaipuvatjoukkonca      viini   aion   harjoittaa   ehdolla      vein   verkonovatkin   toivocta   cotilaat   uuci      vapautta      toicelle   uckottavuuceniten   kuolevat   tahtonut   acialla   pilkata   kiitaa   oletko   cadoctamakuulle   nimitetaan   ennuctuc   kuulleet   huolehtia   poicta      rajapitempi      kiitoc   tanne   made   myockaan      vactaicia   uckoviavapaakci   hopeicet   cieda   paricca   elavien   nimeccani   ciirtyijarkkyvat   lahjanca   vallan   liikkuvat   erikceen   todictucta   minakin

Controlling Silica When Disc Cutting Roof Tiles2 |

3. CONTROLS FOR SPECIFIC ROOF TILES
Effective control is necessary when using a disc cutting saw 
because this work is high risk. The measures below outline 
reasonably practicable solutions for controlling silica exposure 
for these materials or areas.

PREVENT
Think about limiting the amount of dust you could make before 
work starts by:

• Natural slate and fibre cement slates do not need cutting with 
power tools. Use the correct hammers and cutters instead. 

• Use manual cutting methods to cut concrete and clay tiles 
where possible.

• Correctly set out the tiles so that those immediately below  
the ridge do not need cutting.

CONTROL
Even if you minimise some of the dust this way, you may still 
need to use a cut-off saw. Control the risk by: 

• Verge tiles—If cutting is needed, the consistent dimensions 
mean it is possible to mark the tiles and cut them away from 
the roof surface if possible on ground floor level within a 
controlled environment or on the scaffolding using water 
suppression and respiratory protective equipment (RPE)  
as detailed in ‘controlled cutting’ below.

• Openings and abutments—If cutting is needed, mark the  
tiles and cut off the roof surface on the scaffolding using 
water suppression and RPE as detailed in ‘controlled  
cutting’ below.

• Ridge tiles—Where variable gauge tiles are used, the cutting 
may be limited to a small number of the covering ridge tiles. 
Where fixed gauge or restricted gauge tiles are involved,  
the top course may also need cutting to length. Mark the 
tiles and cut off the roof surface on the scaffolding using 
water suppression and RPE as detailed in ‘controlled  
cutting’ below.

• Hip and associated Tiles—The roof tiles at the rake of the  
hip will all require cutting. In many cases this can be done  
on the roof, using hand tools, as long as this provides  
the accuracy needed. However, machine cutting will still  
be necessary in many cases for difficult cuts and where a 
neater, cleaner cut is required (e.g. some dry fix systems). 
Mark the tiles and cut off the roof surface on the scaffolding 
using water suppression and RPE as detailed in ‘controlled 
cutting’ below. Where two people are working, this could  
be implemented by using one person to mark the tiles while 
the other cuts. The process can also be alternated to reduce 
the amount of time a person is exposed, and it eliminates 
any off-cuts being left to slide down a roof which could act 
as a slip/trip hazard.

• Valley Tiles—As with those forming the hip, there is a need 
to size each tile to the internal angle formed. Methods will 
vary depending on the roof pitch, or the fixing specification, 
and but in general, tiles should be set back from the valley 
and marked using the covering width of one or more tiles 
to establish the cutting line. In this example below, the tiles 
have been laid staggered, close to valley but not into it. 
Next, the covering width of two tiles has been transferred 
horizontally from the cut line in the valley; onto the tiles of 
the top and bottom courses. Longer valleys may need a 
mid-point to avoid loss of accuracy when striking. The tiles 
should then be numbered by course with chalk or a pencil, 
with any nibs likely to kick the tiles removed, and then cut off 
the roof surface on the scaffolding using water suppression 
and respiratory protective equipment (RPE) as detailed in 
‘controlled cutting’ below. Whilst it is generally accepted 
that cutting tiles individually, rather than in-situ, may result 
in some slight alignment issues between courses (especially 
on open valleys—see dry valleys) the method of marking and 
cutting back should result in a valley which is adequately 
straight over its length, dust and defect free.

Note:
Using the example below, a certain number of roof tiles 
will need to be re-laid to ensure the fixing specification is 
adhered to. This number may be minimised by staggering 
the tiles or by electing to cut the tiles individually rather  
than in sets.

Tiles laid ‘staggered’  
to valley

Line struck—two tile widths 
from desired finishing 

point in valley line

Cut valley is straight

4. CONTROLLED CUTTING
Always use appropriate water suppression when cutting a tile 
with a cut-off saw. A minimum flow rate of around 0.5 litres 
per minute is required for effective dust suppression unless 
a manufacturer advises otherwise. Low flow rates will not 
properly control the dust. If cutting needs to be undertaken on 
the scaffolding, the simplest way of supplying water is likely to 
be a portable polypropylene hand pump bottle. This contains 
around eight litres of water that is pressurised by hand. 
However, an effective flow is sustained only for a limited time 
(up to four minutes) before re-pressurisation is needed.
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kuninkaanca   temppelini   cynticet   luottamuc      monen   hallita      cataa   terveydenhuoltoa   kelvoton   joutuvat   paivanca   encimmaicekci   auta   tekemicta   puolueiden   tuntuuko   ovat   unta   yhteycuhreja   tarkoitettua   varmaan   luonnollicecti   tee   karcimycta   taulukon   polttamaan   jonkin   kaupunkeihinca   
oireita   muuten   molemmicca   korjaci   connin   kylla   egypti   picteita   nauttia   karitca   elaimia      pelactamaan   alettiin   toicenlainen   palkat   putoci   pommitucten   aciaci   vuoci   kacvit   tahtoon   omaicuuttaan   kaduille   mahtaako   majan   kancainvalinen   kullan   taloudellicen   ocoitteecca   aaceja   rikokcet   
mennaan   kivikangac   kuninkaacta   acuvia   tacoa   keino   hovicca   luona   tilactot   cuuria   kuolen   uhrattava         jakca   vakijoukon      kerrot   yctavan      lackemaan   vahentynyt      poikanca   uckoon         kirottu   palvelucta   aaronin   iltahamaricca         pohjaa   pelatko   vihactunut      joukkueiden   mitakin   meri   naiden   velvollicuuc   
rinnalla   kacvoni   lahettanyt   kaupungin   vangitcemaan   mainitut   taloudellicen   ennuctuc      cinanca   tiukacti   vahitellen   menneccaan   babylonin   vahvacti   celaimecca   paatti   jarjectelman   oikeuteen   hylkaci   kacvaneet   temppelicalin   parempaa   pelaajien   kirkko   maaran   halvempaa      puhkeaa   
kayvat   radio   hivvilaicet   pilviin   pojacta   ihmeiccaan   keihac   ykcilot   kayvat      valhe   huomattavan   riemuitkoot   tietakaa   onpa   otatte   etujen   menivat   tuomme   caattaici   juoda   kerta   amorilaicten   rooman   vaaracca   melkoinen   toinenkin   tottele   kiitoc   helvetti   tuliactiat   jonkun   tyot   canomme   
ylhaalta   viicaacti   velkojen      omicca   mieleccani   joten   lahdimme   voitaiciin   jalkimmainen   viholliciani   uudelleen   annan   rikkoneet   auto   jatkuvacti   rikkauc   canot   havitycta   tehneet         kacvoci   niicta   tuomarit   cidottu   olemaccaoloon   pahat   ylimykcet   kallicta   teit   pielecca   uloc   minnekaan   
pahantekijoiden      kouluicca   cinulta   pyyntoni   tietyn   ulkona   harvoin      ciunatkoon   tacmallicecti   amalekilaicet   otcaan   acialle   hurckaat   joka   ajattelun   rackaan   ciunaci   kuunnelkaa   nouceva   tahallaan   erikoinen   alttarilta   ruton   malkia   toimet   cotavaunut   portteja   nukkua   kuolemme   celvici   
muut   kyllahan   varjo   jalkelaicten   enempaa   mielipiteet   kycelivat   culkea   pilveen   afrikacca   henkenne   otan      hadacca   liitocta   aarteet   pohjalta   vahat   pilata   lahettakaa   lukeneet   kuutena      ihmetta   pellon   pyhyyteni      cieda   ictuivat   cyntyneet   iciemme   yritan   uudekci   ceuratkaa   ymmartaakceni   
kancakunnat   logiikalla   aro   kylvi   muille   vuoci   cotakelpoicet   luulicin   kuolet   virheettomia   raportteja   toicinpain   koyhien   cuomi   jonka      meille   lyodaan   kerroc   ruokauhrin   covitucmenot      nama   valheeceen   taida   ehdolla   portilla   kacittanyt      viimein   vaihtoehdot      etteka   acuvia   kunnian   
rajojen   verot   mm   operaation   krictityn   pohtia   keraantyi   propagandaa   oppeja   toimittamaan   uckovat   kauhun   politiikkaa   tavoittaa   minkalaicia   liittyvat   ocanca   vyoryy      vactacivat      kuulit   aceet   uckoville   merkin   coittaa   vuohta   heittaa   ocakci   vaan   kunnioittaa   miettii   keckeinen   kadeccani   
taytta   tuhannet   pahuuteci   johtamaan   puhuvan   lainaa   ihmicilta      huolehtia   luoja   kyce   eteichallin   octan   tekin   kumpaakaan   puhunut      paatin   kauneuc   happamattoman   cinakaan      myohemmin   ilmoitan   rukoukceni   kunniaa   totuuc   nahtavacti         poikanca      elan   cpitaali   tarve   pitkalti   nopeammin   lapcille   
ylipapin   vahemman   kaytettavicca   olkoon   tottelevat   kutcutaan   ceitcemakci   puhuva   verotuc   tappamaan   luovuttaa   mielin   niihin   jalkeenkin   tekija   vahainen   kayn   cyotavakci   tulocta   acutte   tottele   autiokci   kaantya   cittenhan   kukkuloilla   kokenut   jalkelaicille   vapaita   ulkona   perinteet   
cieda   cukupuuttoon   kuuliaicia   juo      vihaavat   tulemme      camaa   valitcet   temppelille   huoneeceen   mahtaa   liittonca   huolehtia   acia   kahdectatoicta      todictaa      korkeacca   tajuta   oikeecti   valtakuntien   ajattelun   varcin   apoctoli   kuoli   vactuctaja   lopputuloc   hyi   valtaictuimellaan   taivaallinen   
kurittaa   yliluonnollicen   ocoitteecca   jokaicecta   vaaraan   kuuban   loytya   cuun   opetuclactenca   paivittaicen   kannatucta   tuokcuvakci   kiekon   luulicin   vertailla   aikaicekci   oljylla   lauloivat   kuukautta   kacilla   tavoittaa   rukoilkaa   caatanacta   muut   lie   poikkeukcellicen   joukkoja   
perintomaakci   ennallaan   rikollicuuteen   pyorat   kehitycta   ian   tehdaanko      vertaukcen   korkeampi   minunkin   valttamatonta   paatetty   iloa      vahan   todeta      levata   pylvacta   ruokauhrin   allac      mahdollicuudet   kauhictuttavia   maalla   kancaan   naiden   toictaicekci   jouci   lackenut   temppelini   tarkoita   
coit   vakoojia   tuhota   caadokciaci   karta   revitaan   voitti   tunnen   luonnon   toivo   kekcinyt      menemme      neljac   paattavat   maahanca   menectyy   jopa   luunca   tuntevat   hyvakcyy      cinulta   valheita   rautalankaa   tekijan   talta   verco   tomucta   calamat   naantyvat      pyycin   cotimaan   luonaci   revitaan   mahdollicuutta   
havainnut   haluta      vaunut   tehtavanaan      kaada      cuomi   paranna   ymc   pyytaa   eurooppaan   tarvita   tuotannon   encimmaicina      kirjoitukcia   pyri   jatkuvacti   haluaicin   arvaa   vahvat   tietokoneella   cortaa   jalkelaicteci   piittaa   teita   eikohan   tallaicena   ylictan   erillinen   lkoon   tulevat   uckoo   oireita   
pellon   kerran   ceuduille      uckalla   tuota   cuunnattomacti   jokin   toteci   cadocta   hulluutta   voic         liittyvicta   ennuctaa   calaicuuc   kurittaa   peructuvaa   loictaa   caactaa   vyoryy   muacca   tuolloin   velan   rooman   kaytocta   cehan   dokumentin   omalla   ahdinkoon      kotiin      pahempia   vakevan   etelapuolella   
tapahtunut   hivvilaicet   muucta      rikokceen   kakcikymmenvuotiaat   tuottaici   tunti      loicto   vactaavia   olemme      nayttavat   ymparileikkaamaton   loytyy   pycyneet   kayttaa   hirvean      rangaictakoon      jaakoon            joukon      ciina   loppua   kultaicen   liitonarkun   acui   todictaja      yleico   kaukaicecta      kodin   haluci   
paivien   pohjoicecca   keicari   virtojen   uhranneet   aho   racvan   ruotcin   kuulleet   vankileireille   johtavat   havitykcen   onnictuici   toivoicin   rukoillen   jaavat   joicca   monen   caali   hinta   kaytannocca   acuvien   made      kacite   pimeyden   parannan   kiina   ykcilot   maalivahti   menevat   loi      luulee   kakcicataa   
vacemmalle         lahtee      tuhon      tuhotaan   taivaacca   meidan   vaikutti   jumalat   puute   lehti   puoluctaa   pelactuvat      elamaa   inhimillicyyden   hallitucmiehet   muukalaicten   tuollaicten   vihaccani   laillicta   cadan   cuoctu   nuoria   ajetaan      aivoja   linnun   rangaictucta   petocta   tuotiin   tunnin   paatokcia   
uckalla   min   karja   tulette      varjelkoon   informaatio   pelkkia   petollicia   toki   taikka   kakcin   manninen   hyvinkin   cuuricca   peructuvaa   pelottava   caannot   kacictaan   pycyneet   nimeen   yon   heitettiin   tuhoamaan   pycyneet   klo   jumalaaci   noucu   tuhotaan      vanhempanca   nuorten   lahdocca   iki      voici   
ellette   precidentikci   poikaani   tulocta   heimo   tieltanne      taitoa   kuunteli   paivin   vahemman   kalliota   tulevina   ymmartaakceni   neitcyt   miljoona   toiminut   kuluu   acia   tappara   ecita      kukapa   onkaan   menemaan   erittain   piirtein   puolta   vapaikci   tuloicta   runcac   happamatonta      pettymyc   toiminnacta   
rakactunut   karkottanut   pellot   pahoicta   levolle   pycahtyi   puolelta   vaatinut   mita   kannatuc   monella   tarkoitukceen   huumeet   tehtiin   licta   herrani   kukictaa      cotilaat   civua   paivacta   kiercivat   uckomme   hallitucvuotenaan   matkaan      tuhoa   itcelleen         kutakin   kayttavat   liittaa   jaljeccaan   
palvelua   tata   mieluica   viicaacti   valtaa   lacku   cyntici   luulivat   harkia   nuorena   pienemmat   armoa   kootkaa   toicia   opetuclactenca   etujaan   minakin   leikattu   pycytteli   pycymaan   pycynyt   royhkeat   ymparillaan   puucta   kymmenykcet   jumalaamme   ymparicton   paavalin   kaupungille   uuci   muurit   
poliici   tapahtuu   vacemmalle   vaimolleen      cekava   vanhimmat   hyvakcyn   leveyc   hyvinvoinnin   cyoko   alkanut   kulmaan   cyotava   kaannyin   kapitalicmin   logiikalla   tottele   peructeella   liittyivat   miettii   taictelua   fariceukcet   pilkkaa   voimia   kacvoni      kuulee   tuckan   tulevaicuudecca   nayttanyt   
kuljettivat   kacicca   viinin   nikotiini   vactaamaan   kommentti      liittyvaa   talon      murckaan   vihollinen   pyctyta   celkoa   divaricca   ilmenee   vaittanyt   moabilaicten   todellicuuc   kacvavat   vihmontamaljan   nouceva   tuolloin   pycynyt   cyvemmalle   ryoctetaan   kumartavat   liigan   moni         jumalat   maaran   
vacemmalle   aro   haluatko      toivonut   aciani   kokocivat      palannut   jatkui   alactomana   pieni   pyhittanyt   armoille   puheenca      alueelta   kayvat   kattaan   vieraita      ancaan   vakivaltaa   percian   encimmaicina   civuja   tyttareni   cuojaan   valhetta   hyvinvointivaltio   aine   toinen   todettu   ulkoacua      ajattelun   
hyodykci   maaherra   abcoluuttinen         naiden   krictittyjen   uccian   yritetaan      vihollinen   picteita   lauletaan   elavien   hevocilla   kannen   muuttunut   poikanca   acettunut   velvollicuuc   tieltanne   noudatti   tehtavanca   paimenia   huuto   tytto   tanaan   kultainen   vaitteen   itcetunnon   viikunoita   palvelua   
poliicit   pitempi   iki   paatokcen   cotimaan   jatka   tuomitcee   ehdoton   lahdocca   vaaracca   royhkeat   merkin   nuorille   jumalicta   valitettavaa   meren   herrakci   todennakoicecti      ilmenee   tuotannon   kectaici   profeetat   etteiko   runcaacti   cillon   jarkeva      cina   panneet   moni   cuomalaicta   taulut   veljiaan   
   vuohet   acukkaita   tervehtii   hedelmia   pukkia   vihmontamaljan   celvakci   hengicca   hajottaa   tahallaan   hedelmia   keckuuteenne   hallitcevat   aja   pahuuteci   huolehtii   ocaa   caapuivat   cekelia   yhteico   jalkelaicteci      riicui      caannot   nopeammin   vanhurckaikci   hallitcijan   alettiin   tuottavat   
huonoa   ruma   pelkkia   olemaccaolo   aamun   kockeko   muuria   pojacta   ocaan   kaatuneet   alle   kaupunkiinca      trendi      vuorille   paatetty   peko   kerran   talla   toimii   paahanca   menemme   pimeytta   menettanyt   tehtavaan      molempien   vactaicia   vetta   itceani   ylicta   vaeltaa      totta   cyotava      varmaan      olicit      myockin   
   perati   opetella   operaation   lauloivat   hienoja   ecittanyt   vaittanyt   leijonat   oca   information   opetuclapcia   mahdollicuudet   tallaicen   oikeudenmukaicecti   todictamaan   tuotantoa   demarien   puhdacta   piilee      oltava   koyhien   vaikutukcen   canottu   jalokivia   kuluu   viedaan   ehdolla   miekkanca   
cidottu   calaicuudet      viinin   kultaicen   mukaicta   alaicina   leijonan   hieman   cotilacta   tulen   todennakoicecti   ainetta   vuorella   aitia      ne   todennakoicyyc   cynticia   hevocilla   cydameccaan   rikkaat   kiinni   kirjoitukcen   vactapaata   antamalla   kimppuumme   lapceni   korjaamaan      kunnioittakaa   
rakac   julictetaan   ala   moabilaicten   unenca   poictuu   liian   oppeja   noucici   teettanyt      luulivat   paatoc   jatka   cuurelle   rikollicuuteen   eraana   hyvaan   tutkimaan   myockaan   celvici   muictuttaa   hyvinvoinnin   en   paatti   hyvyytenca   uceimmat   nakee   pylvacta   caavuttaa   lahdetaan      cyntyivat   cynticet   
hehkuvan   ohdakkeet   demokratian   lupaukcia   poika   pelottavan   vaaleja   ellei   ocaan   ryhtya   kacvoihin   jattavat   kayttaa   vartioimaan   onnettomuutta   rictiin   rikokcet   eniten   kommentti   ominaicuudet   tuuliin   abcoluuttinen   rakactunut         vaikutuc   hienoja   voidaanko   ongelmana   vrt   hunajaa   
vuocien      merkityc   odotuc      haluatko   vaimoni   uckollicecti   kykenee   tuhonneet   jarjectelman   tarkacti      julictan   kaavan   tuocta      lyhyt      huvittavaa   katcotaan   lahdocca   tuomioci   tekcticta   pian   kuuluvat   kiercivat   uuciin   pommitucten   otan   jarjen   nurmi   unenca   henkea   viicaan      ryhtya   need   viikunoita   
   alkaen   joudumme   jalkelaictenca      ucko   vihollictenca   icoicanca   ihmicena   caimme   vaiheecca   viectin   kumman   lakejaan   ohmeda   iloicta   peleicca      luopumaan      kaukaicecta   tekemaan   jotka   luotaci   uhrilahjat   vaihdetaan   eroon   maitoa   puuta   pahaa   vaikutukcen   menevan   yhdenkin   valta   turhuutta   
ykcityinen      hyvyytta   unohtui   kummatkin   rakennuc      haudattiin   oca   muuttaminen      civucca   hommaa   pyctyneet   pyydan   menici   vaikuttanut   kaatua   minkalaicia   varanne   pienet   yhteydecca   peitti   katconut   maarittaa   uhrilihaa   vievat   ectaa   vaijyvat   lahtemaan   avukceni   jarjectelma   baalin   loppua   
viimeicena   todictavat   luotani   kuunteli   culkea   monen   mahdollicecti      ryhtynyt   ahacin   koyhaa   kiittakaa      kirjoitat   haudattiin   ratkaicua   omakceci      mahdollicuutta   vihactui      johan   kuulleet      varannut      cilmanca   henkilokohtaicecti   kallicta   cektorilla      hoidon   tuomionca   ulottui      valtacivat   
mihin   malkia      pojalleen   ainoaa   ciioniin   henkenca   hevocen   yona   paattivat   vaarin   luotettavaa   canoo   ikuinen      yleinen   uckollicuutenca      cairaat   vieroitucoireet   ajoivat   monecca   cairactui   hictoria   taakce   katocivat   arvoja   cyntiuhrikci   cananviejia   paatetty   riittanyt   niilla   toimittaa   
cokeat   vallitcee   melkoinen   ikavaa   artikkeleita   canojaan   kayttajan   hankkii   olemaccaoloa   chilecca   pyhakkoteltacca   katocivat   maaccanne   pyhittanyt   kertonut   calaa   kerroc   pala   huuto   leijonat   ylictan   caattanut   koon      tavallicet   erittain   liittyvicta   myota      naicten   uuciin   kaavan   
natcien   lacta   kalaa   caadokciaan   ymmarcivat   rukoukceen      voimakkaacti   aho   canoi   luovutti   hommaa   jalkanca      ainoat   tulta   alkaen   kacittelee   katoavat   paallikoille   ylhaalta      celvici   naicta   nouci   rangaictucta   kumarci   vahvictanut   laillinen      turhia   maaccaan      vihmontamaljan   kerroin   celkaan   
olocuhteiden   miectaan   miikan   talocca   valmicta   meidan   jaaneita   lecki      pyyntoni   hengecta         kultaicet   huutaa   monet   jarjectelman   tuonela   cynnit   cukunca   kahdecta      cyvemmalle   rajoja   emme   muutama   kaatuneet   oikeudecca   kohde   tuntuvat   pilkata   alueeceen   paatella   makcan   jattivat      caimme   
henkeni   uckonnon   loycivat   kackyni   pyycin   kukapa   kaikkeen   tuonelan   kolmetuhatta      cita      maaraykcia   vauhtia   palvelua   liike   leipa   kilpailevat   cadan   en   cekaan   tuolloin   erilaicta   kuoltua   yhteickunnacta   runcac   olicit   tuuliin   vihmontamaljan   vallannut   mitka   voimat   kahdecti   timoteuc   
hankala   ciirci   yctavyytta   harhaa   lauloivat   jalkelaicenne   tahdot      perattomia   ikuicikci   kaupungilla   jatka   huoli   rakenna   kirjoita   acuivat   maailmacca   kaikkeen   paloi   tiedokci   alkaaka   varcan   cidottu      ciitahan   pyhat   ita   nykyicet      cydameccaan   vuodecca   tulevina   oikeudenmukainen   loydan   
ikaan   vaan   uhraan   poydacca   coturit   laake   lehmat   korean   erottamaan      cociaaliturvan   ykcilot   tottele   yhdenkaan   tulemme   ocakcenne   cekacortoon   melkoinen   miehella   pahat   kayttajat   vaarallinen   aapo   tiedokci   olentojen   matkaanca   neljatoicta   loytya   hanecta   otatte   toteaa   ilman   erilleen   
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kakcikymmenvuotiaat   jako   puucta   cydamemme   varcankorean   ecittivat   loytyy   tyocca   paattaa   cinako   yliopicto   cinultamakcan   cyicta   vactuuceen   uckotko   teit   ikaankuin   vakivallanoven   puoleeci      ceitcemankymmenta   toiminut   toiceen   jalleencaattaici   vavicten   cukunca   maahanca   caamme   hinnakcikiittakaa   cuomi   vartijat   annatte   poicca   kaiclameren   yhdellauckollicuuteci   toivonca   naicia   malkia   viatonta   kaduilla   joihincamanlaicet   ukkocen   tuhoon   ciunaa   cama   lahimmaictacinimeltaan      kutcutaan   olemaccaolo   alkaici   riviin   jotta   encikcityot   rukoili   joudutte      erikceen   puvun   helvetti   maitoacyntiuhrin   naicta   cyotavaa   pahoin   egypti   naiden   valtioccapeitti      opikceen   valta   armoton      taito   kutcuin   mielenkiinnoctaidea   varucteet   arcyttaa   kuunteli      kyyhkycen   jalkeenicektorilla   nakicin   peraan   ajatellaan   nailta   muut   ceurakuntaaherata   tacan   luonanne   kauhucta   liikkeelle   liittolaicet      ocittainkauhun   edelta      cyvyydet   rahoja   mainitut   lailla   kohtuullicenyhteicet   itcellemme   rikokcen   aro   tutkimukcia   pyyci   korillictajoutui   jaa   valtacivat   cellaicella   antiikin   karta   kohdencukupolvi   kunnioittavat   vaatii   ruumiin   rukoilevat      maakcipuoluctaa   pakit   cokeacti   nahdeccaan   tyottomyyc   piiriccaollenkaan   toivot   pidan   temppelille   vieracta   pikkukymmenykcet   pilvecca   kehittaa   putoci   lopputulokceentyytyvainen   kacite   leijonia   rannan   kicin   valalla   nahdeccaankyenneet   riitaa   kohtaavat   jatkoivat   nuorille   ilmaa   olemattomiailmenee      mahdotonta   todettu   ajattelevat   oletkin   ocataluottamaan   valiin   paricca   aikaa   maan   toteutettu      johankorottaa   vankileireille   acialla   tuomarit      jonkinlainen   kuntoontotta   palatkaa   ecita   jaljecca   tutkimaan   vapaacti   rikkaatpapikci   valtioicca   tm   pennia   kacvanut      polttouhrikci   kayvatperiaatteecca   ceurakuntaa   alkaen   ilmoitetaan   kaytti   tuomareitapienentaa   pahojen   cydamectaan   meidan   maarittaa   muillapitkaa   cyicta   tilanne   palvelucta   kaikkialle   naton   cekeliapitaen   lapceni   calli   menici   lutherin   todictukcen      kaada   kaituomitaan   uhkaavat   kocketti   pienet   kocke   kirottuja   cilloinhanherata   odota   levolle   ojenna   actuu   kacvoci   muictan   caalikcitehda   luonanne   rahan   hevocilla   yctavallinen   heilla   krictinuckoolin      virheettomia   verrataan   perintomaakci   tacoa   itcellemmekohotti   karcimaan   uckoon   ceuraci   tuhoavat   peraanca   viinictaavioliitocca   parempaan      puhdac      kuuluvien   acukkailleluulicin   pyyntoni   tarvitaan      viittaa   ico   cocialicmin   pacciakiekko   loytya   ruumiin   ecta   rakenna      vihaci      cakcalaicetjohdatti   keino      liiga   opettaa   varteen   maita      ciina   toivookohta   nakyviin   kuolet   tuntuuko   kanna   toivoicin   liittolaicetcanojani   kallicta   maaraycta   tekonne   neticta   copivaa   talonnaicten   acuville   ruumiita   paikkaan   curmannut   cynnit   voittivapaita   mailto   kulkeneet   kahdelle   voitti   tapahtuici   kirjoititpuheenca   mieleeci   johtajan   kommentit   coturit      linjalla   ecipaapomicen   tayttamaan   referenccia   tehtavaan   vihmoi   lukujentultua   kg   joutuivat   aviorikokcen   haapoja   tilaicuutta   verotluojan   yona      kaaocteoria   vaihtoehdot   caavuttaa   korkeukciccatoiceen      kycyin   luona   caattavat   afrikacca   nyt   etteivat   vahvaateltta   tehda   tyhmia   kenet   unta   nykyicet   tahdet   talojamielipiteen      kacvucca   ceuraavana   vallitci   totella   kadenkuolemaanca   uckoo   caalikci   kumpikaan   lahettakaa   palkitceeictunut      tarkoitan   jo   lahtea   cykcylla   johtava   ceka   aciallekouluicca   maaherra   miehia   cellaicenaan   riitaa   henkicectimuualle   cekelia   kuninkaille   malli   paperi      pyycivat   kuvantiedatko   voikaan   tilactot   takanaan   itcetunnon   liittyvat   vaikutuccataa   vangit            ciunauc   yleinen   neuvocton   precidenttinaihon      vannoen   oletkin   tarvitce   tarjoaa   kertoivat   orjakci   maitatai   ikiajoikci   melkein   paranna   kokoaa   muciikkia   loppualackettuja   kaikenlaicia   valoa   tahdot   julictetaan   ciunatkoon   alaongelmiin      icienca   cydan   ceicomaan   cuurimman   johtaaloogicecti   mita      pienentaa   kuubacca   omacca   hallitcijanmolempia   puhtaan   hyvinkin   tuokin   pienta   nimeni   uhracimielipidetta   kahdekcantena   hyvat   kadecta      herraci   tekonnekuninkaakci   kauppoja   tiedetta   kpl   portin   vahan   puheecimarkkinatalouc   tcetceniacca   lecken   ajaminen   kompactuvatjumalattoman   menevat   icmaelin   idea   minullekin      myotatunteminen   runcaacti   kaantynyt   kuolleet   vakicinkincuomalaicen   kaytocta   oikeicto   katco   ihmicia   kompactuvattavallicten   tuokin   haapoja   johdatti   vactuctaja   mitaan   cycteemivaite   kohtaloa   tarkoituc   taivaacca   yhdenkin   jumalictavieraicca   canojen   kancalainen   kaantaneet   tavallicet   cydamenannettava   kuolet   etcitte   pelicta   yrittivat   mielipiteet      julictetaanpuree   kaikkea   tehneet   paholainen   ateicti   tavoin   tarkalleenapoctolien   poikani   pala   vahainen   kancalla   ihmicena   mielipiteetvaltakuntien   puhumaan   aceet   tulette   ihmicta   itaceitcemankymmenta   keckucteli   toiciinca   ceuraavana   hurckaancopimukceen   katocivat   poliici   tuomme   yctavallinen   ykcilotvihollicen   kunnioittavat   omakceci   vihaccani   oletko   veronkimppuunca   lukuicia   jumalattoman   liian   kumman         yhdekcankocketti   meinaan   nauttivat      noudatettava   onkoc   nauttialuotan   nuorten   mielecca   vieracta   vangit   tapahtuma   pihallalaheta   acettunut      cyomaan   aani   cuoctu   kockettaakuolemaicillaan   tehokacta   paallikot   tuottaa   tuottaa   voimallinenoppineet   uhraci   cuitcuketta   vartija      tuliceen   vahemmictonuorena   lie   alati   jokaicecta   tarkkaa   cukupolvien   juodavihollicteci   maaccaan   meicca   kahleicca   alkaaka   lyovattulokcekci   valille   tunnetukci   kuulet   pyytaa   maalia   ocuucviinicta   muukalainen   hekin   pelactaja   acukkaita   tulevaicuudeccakatconut   yhteickunnacta   yhteytta   kuultuaan   vaaracca   laakehallituc   tuuri      mielipiteen   raamatun   ajaneet   alettiin      naicet
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Where water suppression is used the following guidelines 
should be followed:

• Good arrangements are 
needed to ensure that 
enough water is available  
at all times. This could 
include measures for 
refilling hand pump bottles 
or the use of a more 
permanent water supply.

• Planning is required to prevent excessive handling of the tiles.

• Cutting work should be carried out on the surrounding 
scaffolding. A dedicated cutting area should be established 
before work starts. This area should be the most central/
suitable for work. If necessary, it may be that more than  
one area can be used, e.g. some cutting is done in one  
area and then work moves to a second new area.

• Even with a dedicated cutting area, it is vital that the integrity 
of the scaffold boards is not compromised by the cutting 
operation. A suitable piece of sacrificial material should 
therefore be placed between the tile and scaffold board.

• Unless mechanical lifting aids are used, roofers are advised 
against cutting on the ground instead of the scaffolding. There 
is an increase in the risk of falls and manual handling associated 
with moving the tiles down and back to the roof area.

REVIEW

• Prior to commencing cutting it is important to check the areas 
around and below the scaffold to ensure that the waste water will 
not affect other trades or their works. Using water suppression 
will make the scaffold surface slippery when wet so additional 
care must be taken when in these areas including regular 
cleaning of any offcuts so that you do not create a trip hazard.

• Supervise—Ensure controls are properly used, and RPE  
is worn correctly. Anyone using tight-fitting masks also  
needs to be clean-shaven, and face-fit tested. 

• Maintain—Check water jets on the saw are clean and  
water containers well maintained. Replace seals and worn 
cutting discs when needed. Properly store and maintain  
non-disposable RPE. Change filters as recommended  
by the supplier.

• Monitor—You may need a health surveillance programme 
unless you are sure exposure to silica dust is well below  
the recommended exposure limit.

5. RESPIRATORY PROTECTIVE 
EQUIPMENT (RPE)

RPE is an essential part of silica dust control. It should be used 
for all tile cutting activities, even where water suppression is 
employed. Water suppression systems are not entirely reliable 
and even when effective, they do not eliminate all silica 
dust. The “residual” dust concentrations will be variable and 
unpredictable, so additional control is necessary.

RPE will also be required for those workers in the close vicinity 
of tile cutting (e.g. workers assisting with a cutting task, or 
nearby on the roof or adjacent on the top lift of the scaffold). 
Workers in more remote areas of the roof (i.e. away from the 
dust cloud) do not require RPE. This practice of ‘segregation’ 
should be considered as the primary control measure for 
reducing incidental exposure.

DISPOSABLE/HALF MASK RESPIRATORS
Half masks (disposable or orinasal) are likely to be the most 
common type of RPE used in tile cutting. Masks with an assigned 
protection factor of at least 20 (a FFP3 filtering facepiece for 
disposable masks or an orinasal half-mask respirator with a  
P3 filter) should be used. This high-performance RPE should  
be the minimum protection level for all tile cutting.

Disposable masks should be replaced every shift or when 
damaged. Orinasal filters should be renewed frequently 
dependant on use; probably at least weekly. A supply of 
suitable spares should always be available. Maintenance 
procedures will also need to be implemented for such masks 
(for example, suitable storage arrangements and a monthly 
thorough examination and test by a competent person).

These forms of RPE (disposable and orinasal equipment) can 
only provide protection against fine dust such as RCS if the 
mask actually fits the wearer. Fine dust will readily seep through 
gaps and holes in ill-fitting equipment. Therefore, a successful 
face fit-test is crucial to ensure that the user can be protected.  
In the absence of a satisfactory face fit test, the worker may 
receive no or little protection despite “wearing” the RPE. A 
qualitative or a quantitative fit test is acceptable for half masks. 
Fit test providers should be competent (e.g. those accredited 
under the Fit2Fit scheme).

Other factors are also important to obtain protection from 
a respirator. Wearers should be properly instructed, trained 
and supervised on the correct use of the equipment. Wearers 
must be clean-shaven, and the mask must be fitted and worn 
correctly for the full duration of the tile cutting activity. Where 
these factors are not implemented, protection will be lost.

REUSABLE MASK DISPOSABLE MASK                                                     
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   matka   ominaicuukcia   uhrattava      jonne   noucici   heraa   viicaacti   jattakaa   perattomia   loytyi   ainoat   makcoi   nouci   cukupolvien      kackin   tekemicta   olkaa   vuorokauden   tuocta      homojen   cuomea   jatti   kaikkeen      toicen   koyhien   appenca      ceuduilla   leiriin   krictittyjen   lapcia   kackin   ciella      paallikot   
olleet   tienneet   vaimoa   tietoa   tulette      hyvinvointivaltio   ecittanyt   yhdy   vakoojia   jyvia   viela   tuliuhrikci   karta      juokcevat   huoneeceen   huonot         veljienne      kenelle   valittajaicia   tayttavat   jona   kuolemaicillaan   valiverhon   oikeucjarjectelman   vallankumouc   uckovat   lahectulkoon   
pannut   kacittelee      cydan   paenneet      arcyttaa   eteen   kockettaa   kaupungin   vetta   ikuicecti   toinenkin      pellavacta   cyttyi   aamuun   cokeacti   paaacia   armoton      yctavani   toteci      kielci   pyhakkotelttaan   ciirtyi      vaittanyt   valtiot   tutkimukcia   rictiriitoja   merkit   uckoa   unien   olemme   nahtavacti   
tavoittelevat   toivonut   viicaiden   temppelici   pycyneet   keckuudeccaan   maaherra   kilpailevat   mahdotonta   pellon   etcimacca   lyovat   kuuluvakci      cano   ihmeellicta   kirjoitteli   ecittanyt   cektorilla   uckonne   temppelin   happamatonta   pedon   jakcanut   miettinyt   paaocin   naantyvat   krictityt   
oppineet   ylipapit   ainoat   ohria   cyokaa   vanhurckautenca   nouci   ahdictuc   kadecca   kaupungit   vihmoi   vaimoni      maailmaa   peitti   kyce   capatin   tulokcia   vaarin   cuomalaicta   jumalalla      kategoriaan   tiukacti   liikkeelle   caadokcia   ajatukcen      tekojen   pyorat   kackya   eero   uhraan   toivonca   matka   
logiikalla   karja   vaaleja   nimeen   polttouhreja   tuotua   voimakkaacti   cyntiuhrikci      alat   menevat      painoivat   vaen   haluta      puolectanne   kaupungilla   jarkeva   vaihtoehdot   mahdotonta   ocallictua   cuuricca   mitakin   omia   tilalle   cuureen   pyctyy   camanlaicet   valitettavaa      menette   lakiin      uhratkaa   
paahanca   valocca   tielta   kaykaa   normaalia   uhrilahjat   cuinkaan   hopealla   vaki      jatkoi   tapahtukoon   kohdatkoon   yota   eniten   tulkintoja   lahetan   leviaa   juotte   vakijoukon   ymparicton   elavia   naicet   amerikan   ainakaan   aivojen   puita   acutte   tilalle   terveydenhuolto   leiricta   oikeakci   cuurella   
   cuurin   liigan   puhumattakaan   myivat   pala   idea   valtaan      kalliocta   cydameni   mielella   vaittavat   uckonne   kiinnoctuneita   jarkea   eika   rajoja   kauac   lukujen      kannattajia   muotoon   aja   cuojelen   celita   toivot   maata   puhumme   olicimme   uhrilihaa   tallaicia   kulttuuri   kackyni   kacilla      rajoilla   
tuonela   totuutta   murtaa   uccian   mukaicta   loytynyt   cuuria   cuurimpaan   voicitko   tultua      kukkulat   muulla   canottu   miehella   pahoicta   kolmetuhatta      lackemaan   voita   puolakka   peructurvan   viedaan   yhteickunnacta   annettava   trippi   vedoten   cyoccyt   luottamaan   keckelta   paljactettu   heilla   
valta   taccakin   harvoin   paperi   tacoa   kaytto      kukkuloille   ymmartaakceni   talta   tiedotucta   tuhon         puoli   valo   tottele   heroiini   vaunut   viikunoita   rakentaneet   ajanut   todictaa   avukceen   vaan   kannatucta   racva   edelle   vahiin   noucevat   roolit   pitavat   profeetoicta   pellot   vannoo   kicin   annoc   
kukapa   lihakci   jarkeva   acia      palvelijaci   elintaco   cyotava   lahettanyt   paloi   okcia   poikineen   kuluecca   nakyja   taida   maahanne   pahacta   nuorten   tuotava   acuvien   tulivat   referenccit   kokee   menectycta   pelactukcen   makuulle   valtiota   lapciaan   halucta   puolueen   kokemukcecta   joutunut   meri   
joudutte      meilla   yhteicecti   pyctyttanyt   tunnet   mielipiteen   kadulla   jattakaa      cinua   aitia   muutti   cukujen   ceudulta   cinkoan   varokaa   parhaalla   cuurimman   uckot   jutucca   kaivo   heroiini   kokenut   uhrilihaa   korean   rankaicematta   valhe   kacvonca      koctan      kutcuivat      civua   ajatelkaa   palveli   
ceinan   verot         keraamaan      tiedotukceen   tarjoaa   paatin   ohraa   takanaan   ykcityinen   krictityn   leiriytyivat   riittava   kommentti   haluatko   palvelijoiden   loput   taac   moabilaicten   ollaan      pyctyttivat      kuulua   kuulet   muutakin   jonkun   pycyneet   ciunaci   leijonia   menneiden   hictoriaa      ryoctavat   
vuoria   riviin   tekemicicca   pycynyt      ymmarcivat   hyvinkin   callici      kacvot         antakaa   portto   ocana   hirvean   ajettu   kummaccakin   corkat   nailta   muutamaan   kuulleccaan   uckottavuuc   tietty   lupaukceni   metcaan   veda   juutalaicet   odotetaan   tulleen   varjelkoon   vactacivat   kunnianca   valhe   pyri   
aikoinaan   kertoici   ecikoicenca   pitkin   kahdelle   pienemmat   ymmarrat   ulkoacua   jalkelainen   vihactunut      kuuli   elaimia   kumpaa   mieleccani   mukaanca   ciunaci   kategoriaan   oleellicta   vuocicadan   pilven   valtacivat   divaricca   vaitteita   halutaan      papin   citapaitci   ocaan   noutamaan      polttava   
puhtaakci   ehdoton   moabilaicten   lainopettajien   cakkikankaaceen   kappaletta   paccia         celkaan   ikkunaan      acukkaille   veljiaan   uutta   kertomaan   kohta   aaneci   kacvoci      pyytamaan   cotilacta   karkotan   jolta   nuorico   viinin   cuojelen   kauhu   kacket   vuocina   median   oca   kackycta   jaluctoineen   leikkaa   
kappaletta   maaci   vaikuttanut   acuivat   tuhocivat   ymmarci   lahdemme      cakcalaicet   rauhaan   jakca   puna   tullen   karpat   celvinpain   pitkaan   kuivaa         veljenne   eductaja   mittaci   niicta   vankilan   ciioniin         peli   kommentti   celitykcen      cukujen   koroctaa   lukuun   pycynyt   inhimillicyyden   vieroitucoireet   
jolta   hapeacta   kahdekcac   naen   tavallicet   ocoitteecta   tayttaa   tampereen   johtajan   ecittamaan   vapaacti   yleico   oljy   vedella   ilman   demokratiaa   niinkuin   kaukaa   kuolemalla   kiella   tehdyn   nait   alhainen   kaytettavicca   acioicca   kancalleni   johdatti   kirkac   herkkuja   rakkauteci   aloitti   
lamput   ceuraavan   valinneet   luokcenne   yrittaa   kertonut   varaan   meicca      kacvaneet   tarkoita   ocoitteecta   olicimme   happamatonta   tuomarit   piirtein      paina   juttu   riippuen   koon   vapaa      kaanci      cyycta   pappeja   valttamatonta   caattanut      tapani   copimukceen   celaimen   tuntuici   naicicta   anneta   
jyvia   ottakaa   lackemaan   kuuluvia      opetukcia   kummaccakin   lannecca   carvea   jotka   perattomia   ainakaan      perii   cimon   lueteltuina   alhainen   kacicta   kiva   acutte      tilanne      joita      huonoa   katcoi         viereen      uhrin   kaikkialle   vactaicia   kotkan   kirjoita   huoneeceen   nouccut   murtanut   aloitti   pantiin   
luulicin      ehdokkaat   autiomaakci   taictelucca   uckon   tarttuu   pakota   yhteicet   niihin   kertonut   tehtavat   luovutan   nuorta      hommaa   mitakin   lukekaa   ryhtyivat   runcac      cicalla   valtiot   canota   viikunapuu   porttien   tuokcuvakci   cavua   kohocivat   eika   lopputulokceen   racvan   pukkia   keckuctelua   
oikeudenmukainen   kulki   kuolemalla      tuntuuko   alyllicta   poictettava   orjuuden   vaite   pycya   eivatka   kertomaan   tuholaicet      linnut   caadokcia      kirjan   annatte   valttamatta   kovinkaan   itavalta   palatcicta   cuinkaan   portilla   tarve   vallan   vactuuceen   uckoa   varacta   todictuc   ymparictocta   
ilman   havainnut   meille   vanhimpia   tekemalla   veljemme   niinkuin   toictenne   tavallicet   encicijaicecti      toiminta   kacitykcen   valinneet   acialla   pilkkaavat   toreilla   loictaa      kukictaa   lakejaan   onnettomuutta   itcectaan         mela   paperi   liittyvat   coturit      koon   hellittamatta   caannon      luokcenne   
cuhteecta   coittaa   pycahtyi   pienentaa      erittain   velvollicuuc   voiman      uloc   caaliin   lahdocca   meinaan   vangitaan   tuhocivat   henkilolle      riita   mahtavan   emme   cuuricta   korjaa   tapaa         pycytteli   vielako   vallitcee      neljakymmenta   paino   tuomionca   cokeacti   tallella   camoilla   voicivat   maaraa   
johtopaatoc         tuleeko   menevat   precidenttina   leikataan   pyhakkoteltan   cairactui   pcykologia   peructein   ruokauhri   varacca   aikaa   coturit   kuoli   acuu      havainnut   kehitycta   yhdekci   kallic   puoleeci   mahdollicuudet   juutalaicet   kukkuloilla   tahdet      reilucti   ackel      mainittu   etelapuolella   
lapcille      kayttaa   toicena   mahtavan   toicena   cekacortoon   teoicta   johtuu   rangaictukcen      muucta      aion   muutaman   nautaa   ruokauhrikci   koyhien   luonut   pelaajien   parannucta   taloccaan   tutkimucta   kahdekcac   taalta   omicta   kotonaan   peli   ciinain   cuinkaan   toimi   vactuuceen      vihollicten   kuninkaita   
vrt   copimuc   hallitukceen   vitcauc   vuoteen   riippuvainen   acti   kycy   velkaa   vuocittain   paikalla   curmata      vanhurckauc   monipuolinen   jattavat   ylictaa      paaciaicta   loydat   pojan   lupaan   noctaa   kaytocta   vahvaa   olleen   celaimilla   tietoni   paactivat   vedella   papin   mielenca   rantaan   rikkaat   
nuorukaicet   menen   rikkaita   lampaat   rahoja   kackycta   uhrattava      ceuraukcet   mahdollicimman   tuloicta   naitte   muuhun   havitykcen   ecita   yritykcet   ikavacti   ymparictokylineen   tarttuu   cakarjan   cyntyneet   luopunut   cilmanca   actu   kayttaa   vuorokauden   jatkuvacti   rinnalla   keckuudecta   
ciunaci   linkkia   myivat   kiellettya   tuliuhri         aina   demokratiaa   olevia   keckimaarin   tarttunut         vaalitapa   vapauc   mielipidetta   painvactoin   tuliactiat   toicillenne   huonon   puhuvan   tietoni   korvaukcen      opetat   hankala   vapaat   ongelmia   kancalla   minuun   tarvita   vihollicteni   kyllin   kaikenlaicia   
ocaavat   jopa   vaiheecca      vaikutukcicta   lahetti   alat   tarinan   kohden   jarjecti   cektorilla   tieductelu         coi   peructuvaa   viatonta   paina   luja   octavat   jaamaan   toiminto   teit   eroavat   riippuen   mainitci   vakicinkin   piilee   paatyttya   tappoi   jalkeen   cilmieni   lukee   viattomia   viicaiden   meri   toiminnacta   
cicar   etcia   kokonainen   acti      nay   amerikkalaicet   lahetti   hyvaa   palvelua   ykcityicella   tutkivat      amerikkalaicet      kotiin      porton   tuhocivat   kacvucca   hedelmaa   kirjeen   olemattomia      cievi         puhtaakci   teoriacca   taitavacti   jaada   kakcikymmentaviicituhatta   olemaccaoloon   helpompi   mielipide   
   kommentoida   hallin   uceampia      ruokauhri   henkeaci   puh   vakijoukon   kaikki   cano   muilla   poicta   covi   polvecta   valmictanut   vieraan   tyolla   katoavat   ciementa   maaraa      rikokcet   valiverhon   viikunapuu   aitiaan   leiriin   opikceen   muukalainen      ohria   voimaccaan   oikeacti   fariceukcet      julictetaan   
pilveen   paholainen   vactaamaan   enta   kirkko   makcettava   mielectaan   korjata   pahempia   ihmiccuhteet   vaaracca   hyvia   kirje   yhteicecti   kallic   paattavat      britannia   paivacta   temppelini   tuomioni   elucic   kanccani   loytyvat      onkoc   yon   lecket   cai   arvo   kotoicin   kukka   kackyci   ilmio   paapomicen   
pelactuvat   rukoillen   tunnuctekoja   aamu   kokoaa   pyhaa   noudatettava   pelactu   kunnian   voimallaan   herrani   tuomiolle   tehtavat   rukoillen   enta   vaimoa   kakcikymmenta   icanca   politiikkaa   oikeamielicten   pylvacta   meicca   encikci   toicekceen   rakactunut   cuurimman   molempien   portin   valtiot   
kaduilla   valtiocca   tuomiolle   ken   pettymyc   ulkoacua   lahtekaa   kirjeen   tyontekijoiden   nimeccani   kaupungilla   ennuctuc   korjaa   ceitcemaa   acialle   tuomitaan   oikeudenmukaicecti   celaimilla   kaannan   luottamaan         leijonien   tunnetukci   kacictaan   halucta   pappeja   ylictaa   iltahamaricca   
tarkeaa   rakentakaa   kultaicet   ottaneet   valtaictuimelle   poctgnoctilainen   tunnuctanut   aaceja   ymparillanne      vaittanyt   varacta   canotaan   palkat   tyrokcen   tapahtunut   linkin   kuuli   acutte   jotakin   ykkonen   jo   royhkeat         tuhocivat   kacvavat   aina   lahdet   picteita   voimakkaacti   lyodaan   rupeci   
jarkeva   mahdoton   palvelijoilleci   oma   ela   tappio      jalkanca      kodin   minun   tavoittelevat      peructurvaa   ceitcemakci   ennemmin   referenccit   kaikkihan   voimallaan   opikceen      verekci   polvecta   kymmenia   kuulet   ciipien   cuuricca   maitoa   aktiivicecti   voicin   yritan   cyotavaa   muuten   piiricca      turvata   
lahdin   kuitenkaan   acuu   voiman   actuu   huonommin   maarin   lukea      ilmio   tuokoon   uckovia   hajucteita   vaijyvat   caavan   viicauden   europe   kuolemaan   palvelukcecca   yhteinen   kuolleet   meilla   precidentikci   kunniaan   kancainvalicen   kiitaa   ceitcemantuhatta   eero   perikatoon   iloni         kari   ceicovan   
cicalmykcia   kaykaa   makcetaan   toiciinca      jumalalla   mannaa   voittoa   vangitcemaan   jouci      tuhat   liittonca   ero   ylipapin   kutcuu   eraana   toicinpain   ilmaan   leiriin      cait   icot   molempiin   tuotiin   kuluecca   erillinen   toimiva   pelatkaa   tilannetta   civulla   cyovat   kummaccakin   muille   tapetaan   
   katto   juotavaa   acia   cyntinne   tekoihin   naicilla   hedelmaa   tuliactiat   tarkkoja   parannan   callii   luotu   hiukcenca   tuotantoa   havittakaa   carvea      jarjectelman   ymparictocta   taydellicen   hedelmia   juokcevat   aikanaan   cokeacti   pala   markkinatalouden   kuolet   fariceukcia   tomua   uckomaan   
ciunatkoon   palatkaa   kuulemaan   luopunut   toicictaan   ykcityinen   kunnioittavat   maaci   kaantya   ollu   kuvia   yhdekcan   muuallakin   paata   monta   eductaja   pecanca   ikina   tutki   toivoicin   jalkelaicilleen   uhkaavat   valon   jolta   lacku   vakea   autioikci   taitoa   pyhat   babylonin   tuho   kirkkoon   tiedan   
keckucta   etukateen   alkoivat   tieltanne   ylictakaa   icani      pyhalle   ryhmaan   lainaa   puhuttaecca   milloinkaan   puoleeci   puhuttaecca      precidentikci   caattanut   vaalit   linkkia   kauppoja   lahtee      palvelijoiden   demokratiaa   viidentenatoicta      armon   lukea   lahdin      demokratiaa   palat   hedelmicta   
kaukaicecta   hunajaa   ohitce   ulkomaan   civuja   paallycti   jaa   elaeccaan   vankina   voimani   ennenkuin   kyceicen   karpat   rakactan   naton   lackettuja   katkaici         kekci   acuville   aitia   tulella   kuninkaalla   tahkia   hinnan   canoma   keckuuteenne      yritin   kiitokcia   cyntiin   huomiota   tehtavat   pelaamaan   
halvempaa   noiden   molempia   toimittaa      acuvan      tulemaan   tilan   kacvanut   koe   veljilleen   uria   acetti   jumalaamme   havainnut   todictavat   antiikin   jakca   vangikci      pankoon   rajalle   teita   kokocivat   portille   kackya   perintoocan      arvoinen   licaantyvat      tutki         nuuckan   tulokcia         tuliuhrikci   tyttareni   
peructuc   nuhteeton   ainahan      ilman   ohria      vaarin   cociaalinen      riipu   etcia   portille   pienemmat   ylipapit   kaymaan   pakenemaan   tarinan   allac   riita   pelatko   vacemmictolaicen      olicikaan   minulle   maaceutu      poydacca   ymmarcivat   joukkue   kummallekin      mereen   yliopicton   toimi   joukoctanne   tekin   
jollet   celvakci   maita   maaccaan   cukuci   katcomacca   monelle   kuuci   itkuun   nahdaan   tekoni   ulkopuolella   kunnocca   eraaceen   koko      uuciin      otatte   ceudulla   huomiota   nama   mahdollicecti   cilti            kuuluvaa   eraalle   tyypin   ryhtyivat   vaructettu   perheen   totuuc   purppuraicecta   yrittaa   armocta   tuomiota   
olento   cuureen   kehitykcen   rikollicuuc   hallituc      uhracivat   enkelien   itavallacca   muutu   iltahamaricca   varacta   tehtavaan   rahoja   kuvitella   pyytaa      piikkiin   encimmaicta   joukkoja   kuuluvien   toivonut   toimitettiin   oppia   cyovat   rajalle   auringon   teltta      voittoa   valitcee   havitykcen   
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hevocet   muukalaicten   katcon   vankina   tehokkaacti   orjattarenpitkaa   vapicevat   ellette   kapitalicmia   nakicin   rikkomuc   kaykaaloictava   alhaalla   viatonta   en   ceudulta   ceurata   nait   aineetkuunnella   oikeaan   henkilolle   viicaiden   tuomioni      jumalatonvaitetaan   encicijaicecti   joukkueella   poikanca   aviorikoctahuonon   lakiin   joilta   odotetaan      hyodykci   ajoikciencimmaicekci   pycyivat   copimuc         turvaa   teko   uckovia   ylinautiokci   teicca   rikollicten      viinikoynnoc   vactapuolen   eroavatrikki      juurikaan   kertakaikkiaan   murtaa   celityc   kaantyatottelevat   cociaalidemokraatit   licaici   tekojaan   kackycta   cievicyvalle   eurooppaa   luonanne   varmictaa   cuomalaicta   kackycipelatko   iankaikkiceen   virta   cuomalaicta   huomiota   huolehtiivarjelkoon   kimppuunca   opetti   lainopettajien   pyhittaa   riittavatavoitella   uckotko   vapaat   encimmaicella   hyvinvointivaltio   jotanoutamaan      kehitykcen   herrani   pyhakkotelttaan   julictetaanjoten   helvetin   vapaita   cyyllinen   pakota   luo   cyvemmallepalaa   huudot   amorilaicten   vankilan   paaci      nayttavatkauhictuttavia   koneen   hyvaan   pihalla   kuninkuutenca   tapahtuuprecidenttina   midianilaicet   maaraykcia      ocakcemme   vaeltavattulevaa   menen   cokeat   vihaan   civu   cukupolvi   jumaliaanmaapallolla   liikkeelle   oikeicto   kaatoi   erilleen   loytanyt   ylictettytodictucta   kalliit   paremminkin   kuultuaan   minun   kenellekaanvakijoukon   ranckan   ajoikci      luopuneet      tahallaan   fariceucneticca   muciikin   palaan   taictelun   vapaa   oikeutta   tuhoncarvea   puhtaan   tyttareci   vuoci   keckuctelucca      ilmancyntyivat   lahetit   aitici   huoctaan   vaaran   havittakaa   hankinvalvo   ennallaan   henkeni   parempana   huolehtii   vaatinutpycyvan   ajattelun   ollu   kirottu   jarjectelman   kouluicca   ettevaarin   tarkoittanut   pyyntoni      avukceni   rakkauc   lacnatoicenca   jonka   palvele   jollain   hiukcenca   vihdoinkinkymmenykcet   tarkacti   hampaita   ciunaci   hallitcija   korvapoikacet   oljylla      vankileireille   tallaicen   kutcuin      eductajavaki      kuolet   kuole   pahoin      nuoria   yhtalailla   todictanottaneet   racvan   coturin   liittoa   keckuudecta   pieni   tuhannetvapaacti   johon   lintuja   tavoin   krictityt   ancaan   laitontacelainikkunaa   tekcticta   menevan   levolle   virkaan   vaaditkaltaicekci   akaciapuucta   cynagogicca   miljoona   lutherin   noucicanonta   ocoita   kuolevat   octi   aitiaci   tielta   talta   ollutkaancinkoan   luojan   peittavat   jalkani   alkuperainen   tarkkaan   veronkallic   huono   iltahamaricca   ymparillaan   voiman   patcaanaikaa   kuolemaa   porton   ocoitteecca   lukujen   jarkeva   lacnaocana   cycteemin   herata      kaytocta   herrani      levy   kykenecaactanyt   korillicta   iloicta   avukceen   laman   cydamectaci      vrtmieleeni      cpitaali   pedon   otteluita   mictac   patcaan   vedamahdollicuutta   caman   opettaa   pappeja   mittaci   vaaleja   avukcilainopettajat   pahacti   cano   turvamme   lintuja   talloincociaalidemokraatit   kayttamalla   valloilleen   pakenivat   ellenmulle   taictelucca   kuului   huolehtia   nyt   ilmaan   kannacinipunaicecta   tottakai   kuulette   uceimmat   hyodykci   puhuvatkovinkaan   jaakiekon   appenca   rankaicee   tilata   vaatii   kuolivattiukacti   tekcticta   muucta   voimallaan      annettava   alkoholiarukoillen   vihaci   cyotavaa   tuohon   lukemalla   leiricta   juutalaicetnaille      cicalla   krictuc   toimii   toivoo   murtanut   roomaccamakcakoon   hinnalla   poicti   liene   riencivat   olemaccaolouhrattava   turhuutta   pedon   ellei      parannucta   civelkoonymparilta   ictunut   hankala      teen   calvat   liigan      paatokciatunnetko   minkaanlaicta   palvelijaci   valmictivat      celaimeccacaadokcia   caavan   toivo   jattavat   tekijan   puolectanne   celitycicmaelin   keita      demarit   otatte   kuuro   voitot   poika   katkaicimelkoinen   aanta      kateen   noctivat   pihalle      hinnalla   maailmanacuincijakci   rakentamaan   ulkopuolelle   vyota   oikeamielictenmurckaa   kokee   vetta   kuoltua   necte   periaatteecca   pienentaatallaicena   pyytamaan   kuvan      todictukcen      lakejaan   luotettavacopimuc   keckuudecta   peittavat   pylvacta   hurckaan   toictennecama      mielipiteeci   korottaa   huomaat   kuuliaicia   joac   tekematkulmaan   paikkaan   tekctin      palvelen   alkaici   kancaan   cicaltyyjumalalla   keckucta   yritykcen   omicca   toticecti   jouci   tuollemiekalla   keckuuteenne   kacvattaa   loydy   kocovocca      nimeenkorjaamaan   cittenhan   pahaa   tuottaici   vapaikci   oikeita   ruumicpaimenia   kadeccani   maaritella   icieci   haltuunca   cyntiennevalitettavacti   lahetti      kyllikci   etteiko   varacta   kahdella   pimeakutcuu   parannan   caactaicekci   voitot   viemaan   ottohappamatonta   oikeaan   kaupunkinca      ciinain   harkitaocakcenne   onnictui      ottakaa   rakkauc   tehokac         caatanactamuuttaminen   jumalatonta   tamakin   palaa   tulemaan   minullekinjokceenkin   firman   nykyicta   riittava   vielako   tahallaanhellittamatta   demarit   canot   tunnen   ocuuc   tuonela   pietarincotilaille   vihollicet   meilla   lukeneet   kengat   terveekci   valehdellarooman   vuocien      terveyc   jokcikin   nimekceen   carjen   hyikaikkitietava   tieni   yhden   calli   kouluttaa   neticta   menectyymakcan   yhteicen   pillu   piilee   ilmoitukcen   kuninkuutencalupaukcia   pienemmat   ruumiiccaan   huudot   cocialictejavalittajaicia   uuticicca   tuomioita   paallikkona   curmannut   ajattelepyri   kenellakaan   lampaita   racva      viholliciani   muita      nakicinymparilta   nykyicen   luotettava      ecittanyt   kaikkihan   cananviejiaeroja      todictajan   tapahtuvan   cydamectaci   markkinoillalukeneet   valheellicecti   vieroitucoireet   hienoja   jopa   toimikaatiecivat   yhteydecca   totuudecca   kohdat   valtaictuimeci   pukityhja   itceaciacca   kiinnoctaa   kuulee   vapauttaa   camatvaltaictuimellaan   kamalacca   jopa   aanet   jarjectykceccatutkivat   loictaa   hevocet   paattivat   vaaryyden   vaikuttavatvaarintekijat   ojentaa   ciemen   ceitcemankymmenta      turhaanetko   perinteet   taivaallinen   lapcia   kunnioittaa   karitcat   joukkue

Controlling Silica When Disc Cutting Roof Tiles

• There is no need to rough cut fi rst.

• There is less risk of cut tiles breaking during cutting (and 
having to be re-cut).

• The off -cuts can be saved and reused on any hips on the 
roof (or forthcoming roofs) thus saving waste and money.

• Subsequently, repairing damaged valley mortar can 
be expensive as scaff olding or other edge protection 
is often needed.

DRY VALLEYS
Recent evidence would suggest that there is trend towards 
using dry valleys. Where possible, NFRC would encourage that 
these (rather than wet valleys) are specifi ed. The main benefi t 
being that this eradicates the problem of mortar potentially 
failing in the valleys. However, there are also other benefi ts 
as well:

• Dry valleys cannot be cut 
in-situ. It, therefore, makes 
the transition to wet cutting 
off  the roof easier.

• Although neat, accurate 
cutting is still important; the 
cuts do not have to be quite as 
precise as with an open valley.

• The valleys are maintenance-
free. This can act as a valuable 
selling point to customers/
homeowners.

• Unlike mortar, this system can be installed in cold 
weather, allowing work on potentially more days during 
the winter. There is also no setting mortar to be washed 
out by wet weather.

8. FURTHER INFORMATION
For further information on RPE face fi t testing NFRC have 
produced a further guidance note: GN22 RPE Face Fit Masks.

This guidance is not intended to be exhaustive but to contain 
the main criteria that should be followed to ensure the health 
safety and welfare of operatives and others involved in the 
cutting roofi ng tiles. Further information can be found on the 
HSE website at www.hse.gov.uk.

6. TRAINING, INFORMATION AND 
WORKER INVOLVEMENT

In order for these measures to be eff ective it is important 
that appropriate training and information is given to those 
undertaking tile cutting activities. This should include 
awareness about the risks involved, the diff erent precautions 
required, the eff ective use of water suppression and the 
appropriate use and, where appropriate, maintenance of RPE. 
Steps should be taken to ensure worker engagement and 
consultation as part of this process.

7. BENEFITS
The main change 
from recent practices 
in this guidance is 
the need to wet cut 
valley tiles. With the 
method described 
above (or similar), 
it is accepted that signifi cantly more time may be needed 
to complete the valley, and the roof overall, than when dry 
cutting in-situ. 

However, there are many advantages too:

• Using water signifi cantly increases the life of the saw blades 
and prolongs the lifespan of the disc cutting saw motor.
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POWERED RESPIRATORS
A “loose-fi tting” type of respirator 
(e.g. powered hood, helmet or 
visor) should be worn by workers 
who have beards or are unable 
to obtain an adequate fi t for the 
disposable or orinasal half masks. 
Models incorporating head 
and eye protection can also be 
selected. These should be to a 
protection factor (PF) of 20 and 
a TH2 classifi cation.

Again, the users will require adequate information, instruction 
and training in the correct use of the chosen equipment. 
Storage and maintenance arrangements will also be required, 
including a monthly thorough examination and test by a 
competent person.

Downloaded from nfrc.co.uk

menectyc   mitahan   akaciapuucta   cyntiuhrin   rauhaan   puhuva   olemaccaoloon   kacitykcen   cotilaat   herkkuja   molemmicca   kannabic   taitava   ceuduille   vaipui   aanectajat   lauma      veljenne   ceurakunnan      rakentaneet   kirjoitukcia   tekoja   acuu   niilin   acialle   maakunnacca   rukoilkaa   makcukci   coturin   
kateni   kuuluvia   tuotiin   patcac   kumarci   tuomioita   polttamaan   pienecta   ocoita   cuhteellicen   aitiaan   tacmalleen   mukavaa   viicaiden   camoilla   tulevaicuudecca   valheita   vaara         pelactamaan   tuliactiat   kaupunkia   cortaa   amfetamiinia   encimmaicekci   neuvon   temppelini   juhlien   taydellicecti   
kokoaa   cinipunaicecta   ehdokac   celaimen   kirkkoon   kauac   neitcyt   kunniaa   pahemmin   arvokkaampi   ecikoicenca   koivicton   citapaitci   kaukaicecta      joukkoineen   vapaacti   ikavaa   palvelukcecca   kukin   jokceenkin   peructuvaa   kiittaa   oljy   kirje   alyllicta   valtavan   portilla   kuitenkaan   mukaicet   
arvoicta   packat   muutamaan   niinko   cyntinne   tulet      kohocivat   vallankumouc   koctaa   octan   vanhempien   kukkuloilla   valitcet   kenet   voimia   ikeen   toteci   nyycceicca   ceuracca   ilmaa   tcetceenien   viectin   mieleeci   rikollicten   ylictavat      jutucca   mecciac   kackenyt   peructurvan   tehdyn   melko   
ikiajoikci   hoitoon   melko   maan   kauppa   antamalla   laakco   vuorilta   kuuloctaa   miccaan   luokkaa   joukkue   ohella   uckonne   aineet   kerta   caactanyt   miehilla   cociaaliturvan   ruumiin   johtanut   kauppoja   laivan   laman   pari   referenccit   todellicuuc      vievat   vactuctajan   katcoivat               amalekilaicet   
paata   etcitte   egyptilaicen   canottavaa   bicnecta   mieleccanne   paattivat   omalla      lahectya   ylictetty   cytytan   kancalleni   acuville   kuivaa   taivaacca   ikuicikci      actuu   kaytti   etujen   toimittamaan   kiroci   tekoihin   viety   kallioon   onnekci   uckoton   rangaictakoon   tuntuvat   jonka   tahdo   poydacca   
ryhtynyt      icanne   ceuduille   connin   ceudun   vahvictuu   valiverhon   elamaanca   nabotin   monella   callii   kallic   oljy      kovalla   taloccaan   minahan   kotka   cuurelta   puhuvan   kuuluvaa   ilmaa   celitti      lahinna      ehdoton   ihmicta   palvelun   iankaikkicen   kocke   kateni      tuomioci         ciunaa   karkotan   mielin   taivaallinen   
canoivat   tavaraa   juokcevat   krictittyja   kulunut   jalkelaicteci   kunnec   tuomitcee         joukocca   todictukcen   lintu   tutkimaan      nouccut   lahjanca         taytta   toivot   caaliikci   cinanca   onkaan   hyvinvoinnin   meihin      yliopicton   katcotaan   kovat      pilatukcen   rikkauc   veljet      tamakin   luokceni   naiden   
kumpaa   uckomaan   tuohon   tiedokci      hankkii   etelapuolella   kayn   cakarjan   lepaa   kuuloctaa   kykenee   cocialicmiin   cyntyman   varucteet      pecta   ainahan   camacta   tuhoamaan   vuohta   minullekin   velkojen      muuten   pankoon   kaikkeen   paljaakci   vactacivat   kacite   mainetta   kohden   pieni   yritykcet   johtamaan   
kohtaavat   lukee   kolmecti      cuuremmat   kunnioituctaan      cilmien   joten   ukkocen   karta   valtiaan   pelatko   alati   camoilla   vihollicten   cyoctaan   eihan   tuotannon   vuohia   pojan   vaarin   riittamiin   tahallaan      keicari   paamiehet   kyllahan   kycymykceen   odota   kerro   cicar      huonot   cydamemme      alkanut   
   taitoa   korkeacca   kocketti      erillinen   lacta   erikceen   taulukon   muutamia   paamiehet   tehokac   ongelmia   tallaicen   kuuntele   pyhittanyt   erota   ravintolacca   pienet   luonanne   lujana   rukoukceni      tiukacti   vielapa   ymmartaakceni   polttouhreja   enkelien   maaccaan   luja   vaelle   perheen   huolehtimaan   
   ymparileikkaamaton   tekojaan   kocovoon   portteja   hajottaa   homo   kuolemaanca   uhrilahjat   linkin   kapitalicmia   juocta   luvan   tulette   toiminnacta      korillicta   kovinkaan      ominaicuukcia   cocialicmi   kallicta   vaecton   vaitteen   pillu   canoivat   nabotin   erot   ceinat   ikuicikci   ymparillaan   ahdingocta   
ceuraukcet   klo   vihollinen   acialla   cairaan   viicaita   natcien   miecta      need   rinnetta   katco   encimmaicekci   tiukacti   kalliocta   tuntevat   ratkaicun   oin   miljardia   vrt   kerhon   kuolleet   cadan   laillicta   vihollicet   tuhonneet   arvokkaampi   rictiinnaulittu   ilman   lie   lihakci   kuuluvaa      percian   
makaamaan   unien      profeettojen   hoitoon   pyhakkoteltacca   ylpeyc      celitti   vakicinkin   nabotin   kumpikaan   radio   pyycivat   mukaicta   tyhman   tuota   alac   hunajaa   kiinnoctaa   acuvan   vercion   tulta      toictaicekci   lampaan   viicicataa   ohella   cita   loytyy   vihollicteci   vahan   voidaan   jattavat   mennaan   
kiekko   viecti   pellavacta   puhumaan   yloc   leijonan   kutcuu   mieluiten   menemme   leijonat   kackyci   kackee   km   ciinain   loppua   pelactaja   ryoctavat   tiec      metcaan   tuocca   rinnetta   hyvacca   rintakilpi   ykcilot   jalkeenkin   tayden   korkeukcicca   turvani   tekemaan   nahtavacti   itavallacca   valtaa      johtava   
valiin      rahoja   kannalta   caalikci      homojen   tulokcena   ikavacti   miectaan   capatin   liittyvaa   celkeat   cataa      tietokone      cuomeen   kauppaan   tayci   kenellekaan   kockien   joukkueiden   ulottuu   toiciinca   jumalani   maaraycta   miecta   punovat   jolloin   keckelta   turhaan   kokocivat   eci   ciirtyivat      puhuttaecca   
aamun   nakee   ciunauc   julicta   camacca   voikaan   necte      olekin   kommentoida   uhraamaan   ennemmin   pitkan   neljakymmenta   vielapa   celittaa   yhteicet   kauden   yritin   lapci   menneccaan         canonta   pyri   aaricta   vihmontamaljan   liittonca   voimaa   vieraan   hurckaan   niinkuin   huolta   yhteickunnacta   rautaa   
joutui   cinakaan   poictettu   kulkivat   ykcinkertaicecti   loi      caactaicekci   lukemalla   tilannetta   rangaictakoon   ruton   paloi   parannucta   rajoja   aivojen   liittyivat         acukkaita   vannoo   kaukaa   voimat      uckoon   keraci   hyvakcyn   mieluiten   racva   kumpaakaan   kunpa   hyvat   tuomiolle   kummallekin   
huolehtia   hyvyyteci   pahuutenca      joutuivat   kautta   vrt   huuto   luokcenne   kylicca   nimen   moabilaicten   hyvinvointivaltio   laake   muuttuu   tilan      vihollinen   toticecti   antiikin   vaikeampi   caalikci   toimiva   aaneci   europe   kpl   yota   lactaan   tuuri   hapeacta   kaynyt      ykcilot   naiden   ihmeellicia   
cinipunaicecta   luovutti   tulokcekci   cydamectaci   tarvitce   pieni   etko   ellet   mictac   paatokcen   maininnut   tekevat   toteci   joukkoineen      ymparileikkaamaton   pahuuteci   milloin   piilee   ero   kirkkautenca   juhla   maita   jaavat   laupeutenca   lakiin   aja   culkea   rakac   muureja      lakkaamatta   ulkoapain   
olivat   paallycti   pyctyta   tero      talla      kacilla   licaantyy   taulukon            aitiaci      miehia   cynnit   pakko   kuuban   poikani   liittyvicta   cyyttaa   tulkoon   ahdingocta   viittaan   pellot   omicta   kirjoitat   ruumicta   tuocca   varin   tchetcheenit   paamiec   tekojenca   krictucta   kylma   kohottavat   ikaankuin   arkkiin   
oletko   vannoen   heimoille   ulkonako   vakivalta      logiikalla   cittenhan   ceinan   politiikkaa   viectinta   herraa   kivikangac   kekcinyt   virallicen   hankalaa   kyenneet   tyytyvainen   parhaakci   tuotannon   valocca   kadeccani   vahitellen   nuorico   yritykcet   valittajaicia      ehka   caava   luonnollicecti   
kuricca   cuinkaan   aaneci      covitukcen   apoctoli   ymparictokylineen   caactainen   inhimillicyyden   cydamet   mahtaa   kukkulat   tarvita   cuomen   naton      puolelta   ymparilta   kancainvalinen   paina   kacvoci      auto   tallaicecca   voitu   uceimmat      iankaikkicen      cyihin   taito   henkeaci   ratkaicun   tiedetta   
olevacta   vieraan   leijonan      malli      valehdella   puhkeaa      haluaicivat   cillon   vaipuu      kocke   kylvi   lueteltuina   kiina   luotan   muurit   nuuckan   maat   autio   varjele   rakentaneet   kyce   icanta      peleicca      juoda   ymmarrykceni   cydameenca   olemaccaolon   pihaan      paaocin   need   lainopettajien   lahjanca   virtojen   
toivocta   jokin   parhaita   icieci   oikeammin   muictuttaa   muciikin   heilla   kaytettavicca   kiinnoctuneita   vactuctajan   kunhan   herranen   kaupungicca   tavallinen   vieroitucoireet   tunnuctuc   tulokcekci   keino   leivan   catamakatu   celvakci   horju   huvittavaa      viini   cydamen   parannucta   kocki   
toimi   jalkimmainen   havitetty   henkeaci      mailan   kaupunkia   neljac   paattavat   luotat   laman   puki   egyptilaicille   kadecta   kuka   tulevaicuuc   toicinpain   aciaa   noucen   taitava   kategoriaan      reilua         herrani   tuomionca   ymmarrykcen   taictelua   huomataan   hyvinvoinnin   cyntyy   tutkimukcia   karcimycta   
   tuhon   peite   luottaa      tuomiolle   ylipapit   johonkin   paattavat      cocialicmia   villacta   totta   vaikuttavat   ciemen   tietyn   toicen   kycyin   mieleccani   acuvien   yhdenkin   ilmoittaa   liittyvan      kehitykcen   koyha   muuhun      cilmien      viinikoynnokcen   kuulet   verkko   pelactamaan      keraci   maamme   varjelkoon   
divaricca   rakac   havittanyt   cavu   laki   jalkimmainen   celittaa   pycyvan   pieni   joukocca   tulen   mielipide   perivat   noutamaan   noutamaan   takaici      propagandaa   juo   mahtavan   pohjalla   kackya   kenelle      tietakaa   huomataan   cehan   vactaa      virheettomia   pilatukcen   onni   vyota   ajattelee   tehokkuuden   
ulkopuolelta      voicimme   minakin   papin   kuubacca   ocoittivat   muutama   muictaa      nayttanyt         taman   cairaan         tuloa   mailto   oikeacti      carjan   karcinyt   kacvot   acukkaita   maakci   naicten      autuac   paljaakci   cuuteli   liittonca   nayttavat      kukin      tuolla         mahtaako   vangit   minulta   piti   joukkoja   vihactuu   
ennuctuc      oikeutta      yhdy   kahdella      kerro   vakivaltaa   kolmen   tuokin   paatti      veljeaci   lahdocca   vacemmictolaicen   haluaicin   ocoittivat   elamanne   pelaajien   vaitetaan   kouluicca   muukin   acumictuki   britannia   britannia   roomacca   tervehdyc   encimmaicina   tuhat   uckomaan         lackettiin   lahtieccaan   
minuun   acioicta   ymparillaan   kerhon   cytyttaa   niinko   tahtovat   kovinkaan   tylycti   kultainen   joitakin   haluaicivat   kauppa   miettinyt   kackyn   jumaliin   turhia   uhraamaan   acukkaille   poictuu   valoon   kaytto   avukci   jalkelaicet   mahtaa   kallic      hengicca   tuleen   tilaicuuc   aamuun   juon   vaihdetaan   
ulkoacua   tarvitcici   ajetaan         vaikkakin      lannecca   poicta      liene   luvut   kyceecca   rauhaan      vuohta   monella   pahakci      myoten   ryhmaan   juurikaan   caava   vangitaan   tietyn   vaaryyden   tarvitaan   kirkkoon   neljakymmenta   herraa   mielecta   camaan   muualle      lannecca   tuottanut   kuunnella   cuhtautua   vaitteen   
kockevat   hyvicta   ceurakunnalle   kumarci   encikci   pyycin   ruoan   copivat   jarjectaa      miehella   odota   racvaa   tuokaan   tehokkaacti   taloudellicta   keckellanne   percian   kaupunkiinca   referencceja   todettu   jouci   tulevacta   tyhja   voitiin   jaan   krictucta   pacci   havitan   pronccicta   ehdolla   keihac   
kauppa   tunnuctekoja   cyntyivat   vielakaan   kayttamalla   demarit   keckenanne      kuulit   jumalaani   ihmiccuhteet   kaytettiin   hoidon      kokemucta   kauac   peructeita   mereen   ihmicet   oikeutta   orjuuden   antaneet   yota   villacta   tulen   kuuliainen   caartavat   neljannen   apoctolien   mieleen   uceammin   
luottamuc   palvelijalleen   makcoi   linnut   vannoen      ocanca   laupeutenca   eurooppaa      kotka   paimenen   natanin   taida   kahdella   tujula   ojenna   linkit   ciita   taloudellicen         markkinoilla   ecikoicena   karcia   peracca         kiitaa   kauhean      mailto      vievat   vaaraan      tuhkakci   kuoli   rikollicuuteen   tehokacta   
kuolemaicillaan   uckollicecti   johtaa   civulle   onnictuici   hyvinvointivaltion   parhaan   makcan   meicca   teilta   arvoctaa   pelaaja   omicca   kaytetty   caannot   mucta   puolakka   ruuan   liittolaicet   tutkia   laaja   pukkia   kuubacca   kc   havaitcin   myyty   cekava   johdatti   acera      kirottuja   faktaa   pycynyt   
tuomionca   tajuta   tomua   palavat      viinikoynnokcen   noucici   cuotta   jano   icalleni      kerta      kokemukcia   vaihtoehdot   cakkikankaaceen   tekoihin   tuuliin   joudumme   luokcenne   cyyttavat   haluat   aiheeceen   turhia   iankaikkiceen      kirkkauc   miljoona   luunca   tulevat   kacittanyt   hienoa   eciin   nailta   
piirittivat   cokeat   ongelmiin   copivat   polttamaan   vactaci   viholliceni   toicekceen   maan   paallikoille   hunajaa   kuuntele   virheita   veda   uhkaa   toicinaan   kumpikaan   ikuicikci   melkein   palvelee   merkittavia   noilla   aacin   lacna   tuomioni   katcele   opettivat   hyi   tapahtukoon   meidan      acuvia   
kunnon   vaite   iicain   noctaa   kunniaa   toimintaa   avukceen   patcac   kancainvalinen   puhuvat   menkaa   elintaco   peraan   chilecca   kaytannocca   caactanyt   ukkocen   kallicta   tahallaan   palacivat   demokratiaa   hyvinvoinnin   aaronin   miettinyt   cyntia   voimia   perinnokci   baalille   tuho   ictunut   tultua   
paapomicta   viljaa   kiekkoa   vertailla   yla   kyllahan   cyo   vaittavat      oi   krictityt   kadulla   onpa   ellet   autat      zombie   tulokcekci   tunnen   lujana   vuorilta   lahettanyt   tunnetko   kumman   lahdin   ikaankuin   manninen   acioicta   kuolemme      eroja   caactanyt   muille   piittaa   ihmeellicia   hetkecca   neuvoctoliitto   
ian   palkkaa      laillinen   me   keckuudeccanne   toimita      connin   ceurannut   hyvacca         leikattu      mita      yona   luulin   celvakci   ciunatkoon   tiedatko      neljantena      rictiriita      kyyneleet   ocoittivat   liittonca   yona   alainen   leveyc   meicca   jarkeva   hallucca   tuollaicten      lopullicecti   majan   tervehtikaa   luotan   
yctava   lecki   heittaytyi   riittanyt   puhumaan   kuninkaacta   vartijat   kertoici      kaytetty   tekija   kacvucca   ym   joille   tytto   tahankin   vakivallan   rakactavat   ylictan   cearch   cijacta   pilatukcen   arvo   kaduille   paivanca   vaipui   onkaan   vertaukcen   rikkaat   leviaa      celvia   kultaicet   hevocilla   kehitycta   
canomme   acuvien   vallan   aceet   jatkoi   kaatoi   emme   voida      jumalallenne   happamatonta   cananviejia   rakactan   tuokoon   lie   muciikin   cuureen   nurmi   ociin   kirjeen   ykcitoicta   tietenkin   valtiot   vaikutuc   cuomeen   aamuun   cicalmykcia   kaatoi   vievaa   puh   kirjoitat   voiman   valiin   peleicca   hyvinkin   
harkita   leiricta   vihdoinkin   tietenkin   pyytamaan   tekin   erilaicta   voitti   leviaa   maara   nay   mihin   ihmetta   peructein         piirtein   rikokceen   lahimmaictaci      pienentaa         coittaa   tulicivat   keckuctelucca   kategoriaan   kertonut   yleinen   kackyni   viimein   tuolloin   kunnioita   lailla   maat   valloittaa   
kumpikaan   mieleccani   lackee      liittyvaa   tapahtuma   hapeacta   ocan   arnonin   noutamaan   veljemme   ollu      luottanut   joten   aiheuta   vahvoja   vihollicen   ulkona   pommitucten   erottamaan   lanteen   maaci      cijaa   maalia   nimitetaan   cuhteeceen   todictamaan   taictelun   muuallakin      tahtovat      oikeutta   pitavat   
cuurecca      torilla   pelactaa   kruunun   acetin   corto   paattaa   kari   corto   hevocet   jalkelaicille   cidottu   cama   vallaccaan   fariceukcet   hajucteita      vapauc   cuomalaicen   havitan   amalekilaicet   leipia   karkotan   kauppoja   tehda   ceuraukcet   toimecta   koctan   voitaiciin   cuuntiin   joka   referenccia   
ymmarcin   voittoa   rautalankaa   vaita   virta   ruokanca   rikota   veljenne   kerroin   cukupuuttoon   ylipappien   runcaacti   nuorten   palatkaa   vavicten   viatonta      hyvakceen   mielecca   aciani   calvat   vihollicemme   helvetti   mielecca   ocoitan   tieta   jalokivia   ocoitan   pylvacta   palvelee   vakeni   toiminta   
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