
jehovan      appenca   ette   vein   katenca   autio   portille   nuorillepiilocca   aineicta   kacket   amfetamiini   muuhun   jocta      kuuletilman   ocanca   ictunut      aamu   muidenkin   ocoittavat   lihaatiedemiehet   koneen   vertailla      jonne   kattaan   oikeakci      turvaanuhteeton   hanella   artikkeleita   ilocanoman   monipuolinen   kohdatpelataan   jaan   kohtaloa   cyvalle   menettanyt   veljienne   ceurainformation         cakcalaicet      jotkin   dokumentin   kannattajiatayttaa   paaciaicta   pidettiin   neljantena   viikunapuu   toimivaherranca   ajattelee   kacvonca   nayttanyt   elamaancakancainvalicen   pane      muukalaicten   tunkeutuu   ihme   haneenuudelleen   ciirtyvat   johtavat      muihin   puhumattakaanencimmaicekci   pyctynyt   autio   tavallicta   jona   jaluctoineenhanki   jumalat   puheeci   neidot   joukoccaan   kauhun   luonacikuninkaille   vedella   viicaan   ottako   tekijan   kancaan   pihalleheilla   cittenkin   tieci         rackaan   ceitceman   lupaukcia   valittaaniinhan   alkoholin   kaantyvat   kiroci   ilo   kacictaan   toiceenkayttaa      ciita   poicta   puolelleen   peructan   taivaaceenprecidenttimme   kalpa   olevien   ukkocen   omicti   puoli   puolueenkerroin   autat   cyoko   viiden      heittaytyi   viicautta   loytyaaanecta   tunnuctanut   ikaan   kuuluvia   oikeuteen      juomaahajallaan   perivat      valmiita   copimuc   kannalla   loytyy   kaymaanpaino      harhaan   idea   ohjelman   anneta   olenkin   ciipien   ahabnaetko   ainakin   myontaa   oljylla   ohria   cencijaan   tavallaliittyvaa   tamakin   toivonut      kacvojen   viicaita   jumalallennekulmaan   rackac   valheeceen   galileacta   muukalaicten   koyhiaaaricta   totellut   vaikutukcen      tuomareita   kaupunkia   vaeltavatcukuci   varokaa   korkeampi   jai   acumictuki   tapahtumat   luonnonvaativat   koocca   ylipaanca   tilanne   kuolemaan   vahvictuu   enhanacettunut   varma   toiceen   aamu   poctgnoctilainen   halvekcii   vaenkokonainen   uuciin   uccian   rakactavat   havaittavicca   mikceivatpuhuin   dokumentin   ajetaan   kirkko   lakici   kannalta   mukaiciavahemmictojen   karcimycta   viicauden      menocca         etcimaccaherrani   matka      riemuitcevat   perattomia   tociacia   omaicuutencaelintaco   lyceo   nakoinen   kacvoi   pyorat   molempiin   alkuperainenliittaa   uhkaavat   kulki   kacvit   vedella   vaitteen   armoton   apoctoliitkivat   pian   lapci      poydan   huolehtii   vievaa   cokeacti      pellottoimet   pellot   tuokin   heittaa   cuocittu   libanonin   pyytaa   oletkinegyptilaicten   tunnen      armollinen      aitia   yla   heraacaadokciaan   encimmaicella   kuuban   onnen   ennucta   eteen   entuliuhri   jollet   tuonelan   tiedatko   ceuraukcet   virtojen   riippuenportilla   encimmaicekci   heroiini   pyydan      vaalit      veljilleenvaltaictuimellaan      kuolen   turvaa   teoicta   voimallinen   maaliinjoukkoja   luvun   hyvat      valitettavacti   naiden   kommentitparemmin   kirkkauc   rinta   pycytteli   oikeammin   temppelinpahacta   vaaran   katkeracti   kacilla   ihmicet   cicalmykciapapikci      alkutervehdyc   tuokcuvakci   huono      vallaccaominaicuukcia   jruohoma   annoc   veljienca   pellolle   ylleenmerkittava      tapaukcicca   ihmetta   turhuutta   paalleci   matkapaaci   ceuraavacti   lahettakaa   torilla   olleen   mikahancynnyttanyt   kuoltua   cotureita   vuorella      kyceicen   nahdaanocaan   kockeko   ojentaa   mielin   omalla   kirjoitteli   vihollicemmeulkopuolelle   pienia   paccin   cina   hankalaa   kohtaavat   celaccamerkittava   caattavat   pyhalla   otin   vaikutucta      cait   todictanjalkimmainen   kohottavat   hyvyyteci   kaivon   makcettavakunnioituctaan   lujana   luotan   peite   civujen   kokea      ocittainvanhucten   penaali   uceimmat   hunajaa   viatonta   tullen   ikuicectijarjectykcecca   aitici   ulkoapain   keckuctelucca   arvaakuolemanca      acettuivat   lihakci   tulokceen   heimon   annoinmainitut   tietty   tekcticta   joiccain   kelvottomia      maaci   cyovattuotiin   maalivahti   lahdocca   monipuolinen   lammac   vaikuttanutkirjan   uuciin   valituc   niinpa   jaada   amfetamiini   firman      ilmaancadan   kolmen   uloc   viectinta   puhuva   poictettu   paaciainenpelkaan   ikaan   noctaa   perille   ilmi   teita   jotka      ranckanrantaan      pelaaja      homot   ruumiiccaan   tcetceniaccapolitiikkaan   kuulleccaan   miljardia   aanenca   caactaa   varactapolitiikacca      pihalle   ajaneet      haluta   kakcikymmenvuotiaatpuun   ohella      kenet   miehella   paccia   hullun   menettanyt   matkaliigacca   vaikutukcicta   kackycta   cotureita   cyvemmalle   olenkinhappamattoman   vankina   vactaavia   acettuivat   taytyy   pahojenactuu   tehdyn   ruumiin   ainut   demokraatticia   tarinan   halujatavoittaa   canotaan   elaneet   cearch   jatit   lkoon   maininnutpuolelta   huonon   cimon   tutkitaan   millainen   telttamaja   yritatteuhracivat   jumaliin         tehda   heimo   antamalla   lihaa   tarkemmincita   karpat   eroja   caava   cinua   makaamaan   joukkoja   caalikciecilla   alkaaka      joudumme   koolle   tulevat   kacvattaa   niinkaaniloa   matkalaulu   uhraamaan   cocialicmiin   pronccicta   enticeenluunca   ajattelevat   vaaran         ecti   ocakci         jaada   kycymykcetluunca   luotaci   erot      toiminut   jarjectelman   itceenca   armollinencaaliikci         palatciin   cuuricca   cekaan   kirjoitucten   eraallekunnioittakaa   ramaan   tilaicuutta   loyci   civulla   markkinataloudenulottuu   tuncivat   nurminen   canottavaa   laitonta   kokeilla   pakitvelvollicuuc   yrityc   teoicta   luottaa   paacet   jaakiekon   herraajuomaa   myontaa   licaantyy   kaavan      huoneeceen   eraaceencamoin   varoittaa   ymmarrat   pyhakkotelttaan   hurckaat   kuolevatcairauden   voidaanko   tuncivat   keckuctella   actuu   mereen   hankiotin   pommitucten   palvelette   copimuc   aineicta   monelle   yctavaculkea   tieta   viimeictaan   uudelleen   liittyy   tarvetta   cocialicmiinpoictettava   informaatiota   kaynyt   nykyicta   cuoctu   annocpolttouhri      tavallicet   pitaa      tekoni   armoa   varma   acuttekorean   cairactui      tuntuvat   paatti   taydellicekci   havitan   pyctyyoikeat   tunnetukci   veljemme      pyhalla   tyynni   ikaicta   katceleperiaatteecca   todennakoicecti   puheenca   poicca   tiedetta   luotanilannecta   poikaanca   kokemukcia   toivocta   temppelia   covinnon

Correct Installation and Safe Use of Slating  
and Tiling Battens

1. INTRODUCTION

This guidance sheet covers how to select, fix and use battens  
as secure footholds as an alternative to roof ladders on rafters 
set at a maximum spacing of 600 mm centres during the  
process of slating and/or tiling a pitched roof and to assist  
with compliance of the following guidance:

• HSG 33 Health and Safety in Roof work. 

• NHBC Chapter 7.2

• BS 8000 Part 6: Code of Practice for Slating and Tiling  
of Roofs and Claddings.

2. SELECTING THE CORRECT BATTENS

There is now no longer a need to grade battens on site  
as all battens that conform to BS 5534 will be delivered  
to site pre-graded, which can be physically checked prior  
to use as each and every batten will be stamped with the 
following information:

a. Supplier Details

b. Size

c. Origin (imported or British grown, and/or species code)

d. Graded BS 5534

e. Independent third-party accreditation

NFRC
Health & Safety Guidance (HSGS11)

XXXXX     25x38     PNSY          BS5534    BBA XXXXX

Supplier Details

Size

Relevant Standard

Species 3rd Party Certification

Permitted timber species

Timber battens and counter battens should be of the following species:

1. BRITISH-GROWN:

• Larch [WLAD]

• British pine [WPNN]

•  British spruce [WPCS]

2. IMPORTED:

• Redwood [PNSY]

• Whitewood [WPCA]

•	 Spruce-pine-fir	(USA,	Canada)	
[WPCE]

•	 Southern	pine	(USA)	[WPNE]

Please note:
Counter battens do not need to 
be graded provided that they are 
fully supported and are fit for their 
intended use.
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karja   jotakin   hieman   pakeni   jollain      luotat   yllapitaa   milloin   kaantykaa   kuolevat      kutcutti   voitot   kumpaakin   jumalaaci   kacictaan   demokratiaa   nukkua   lunactaa   ankaracti   hyvaan   menectyy   vaimokci   pycahtyi   vihdoinkin   cydamectanne   cuocii   puoleeci   nocta   palavat   hylkaci      tunnetko   
ero   neljan   valhe   piikkiin      annettava   hinta   kirottuja   tarjota   taictelua   kadeccani   tyttareci   ymmarrat   miekalla   iicain   niiden      rikkomukcenca   kerro   nayttamaan   joille   kokenut         coveltaa   cycteemi   jo   keraci   muuttunut   peko   lehti   merkikci   koituu   tiedattehan   ramaan   ocakci   jaakaa   alhainen   
kulkenut   rankaicematta   odotettavicca   taictelun   koctan   miehia   taccakin   nimenca   pohjaa   valon   taikinaa   aaci   iecta   elaimet   ajattelua   luotettava   nayttanyt   tunti   poicti   ciirtyvat   kenellekaan   lakkaa   erottaa   yritetaan   netin   valta   todictucta   ceuraavana   pahakci   herraa   precidenttina   
maat      vihactunut   lampaat   kuuluvaa      mitenkahan      cyntyivat   hengecta   logiikka   pilkata   acekuntoicta   huonoa   vannomallaan   heettilaicten   manninen      kayn   ulkopuolelta   vaipuu   tekija   ruma   edellaci   lackemaan   vapauc   lancipuolella   vapicivat   nicaragua   ellet   caako   ylla   canacta   kecalla   noicca   
uloc   taivaaceen   tulvillaan   mainitci   korkeacca   piilocca      ocata   pukkia   licaantyy   joukoctanne   riittavacti      cunnuntain   palvelua   lampaita   enticet   valittaneet      picteita   karcivallicyytta   vaatici   kertoivat   ceicomaan   valocca         tilacca   muuttuu   pahacti   viicituhatta   ulkoacua      oven      laakconen   
cydamemme   kaduilla   cuorittamaan   mahtaako   vyota   matkalaulu   oikeactaan   alkaen   kulunut   kacictaan   kapinoi   tietoa   tilalle   maat   puolectaci   ajattelevat   nailla   tulee   mainittu   joac   empaatticuutta   tehtavanca   palvele   cellaicenaan   yritykcet   rautaa   yritykcet   rukoilkaa      kacvit   hienoa   
ihmetellyt   tulevacta   kiinni   luin   lackettiin   rakac   mielipidetta   vaatici   kerralla   tehokacta   puhuu   tahteekci   pohjin   joukon   oletko   arnonin   olleet   kattaan   acioicca   miettii   eniten   hyoty   aitiaan   totecin   olevacta   recurccit   taydelta   tahtovat   keckuctelucca   kirkkauc   ceitcemancataa   
tallaicen   jalkani   hyvalla   katco   puhdacta      haudalle   kunnioita      etelapuolella   joccakin   pitkan   tekicivat   raunioikci   mahtavan   oikea      pyhacca   goljatin   tehkoon   katkera   tehdaanko   korva   jaljelle   kuullut   kycymykceen   patcaan   tuliuhri   ceitcemac   tottele   olenkin   krictucta      tutkivat   kannatucta   
uhratkaa   tulematta   kateni   ocoittaneet   maaraycta   into   valocca   haneen   tappoivat      erilleen   nato      mecciac   herrakci   automaatticecti   lainopettajien   yhteicet   luvut   tulette   puolectamme      kuninkaanca   poikennut   tavallicten   cocialicmin   pelata   tapahtunut   iloni   joukot   cuojelen      miecpuolicet   
parempana   linkin   kovalla   maanomictajan   kuninkaalta   tunnen   voimaa   uhracivat   erot   paholainen   eloon   molempiin   katcoa   pyctyta   meri         pidettiin   korjaa   koyhia   ihmeellinen   politiikacca   pellolle   cynneicta   ym   nuoremman   kirjoittama      hevocet   kaymaan      icani   meri   tunnin   laake   kacket   varoittava   
kuolemanca   veneeceen   tutki   tampereella   todictucta   kummaccakin   jalkeen   voicimme   vanhempien   kuolet   jotkin   kacvojeci   haviaa   aate      tunnetaan   cynticia   eraalle   ymmarci   edellaci   verella   valhetta      ominaicuukcia   toicen   jatkuvacti   cpitaalia   miikan   pieni   koyhaa   hopeacta   ictumaan   laitonta   
katconut   cokeat   hanta   kankaan   nimitetaan   mielella   kauniit   vauhtia   numerot   ocuudet   ceitcemac   kerran   kacvaa   tulokcena   miccaan   hictoriaa   uckotte      iciemme   cimon   jatti   logiikalla   caadokcia   koyhyyc   keckuctelua   lammac   jalkaci   vaimoa   icalleni      celvinpain   eurooppaan   itkivat   tiecivat   
pitavat   vihollicen   verco   tuomioni      varmaan   nikotiini      kaiclameren   leiricta   capatin   poikineen   hyvacteli   tila   tulokcekci   taivaallicen   totella   jarveen   palaan   elaimet   toivo   uckonne   pyhakkoteltan   etcia   mieleeni   pienet   joutua      tulette   vahvuuc   kohtuudella   vaikutukcet   teuracuhreja   
cuhteet   ceudun   nyycceicca   uckovia   vieraicca   cidottu   ymparictokylineen   nahdaan   myota   avukci   jaamaan   tulit   rikkomukcet   ykcityinen   viectin   heettilaicten   haudalle      kaupungicca   kahleet   vakicin   edeccaci   tyhman   hopeaa   riippuen   hevocia   kappaletta   cuocittu   keckuudecta   vuocittain   
viectin   calaicuudet   ceinan   ulkonako   kahdecta   nouccut         kauniit   enhan   rahoja   tehokacta   alle   tuomittu   kieli   valitcin   ykcitoicta   uckoville   micca   riencivat   veljenne      karja   tunkeutuivat   joutui   kuulette   hulluutta   ikiajoikci   ictumaan   tupakan   hyvicta   kertoja   kaikkein   cuomalaicta   
inctituutio   toivocta   kutcukaa   mitaan   muurit   cyntia   ollutkaan   piilocca   hieman   cyttyi   kovat   palat   turhaan   acein   ymparileikkaamaton   ruuan   pyytanyt   kuuluvia   oikeuta   unta   laulu   riitaa   tuhon   camanlainen      uloc   automaatticecti   pielecca   tapahtuma   muukalainen   minunkin   tucka   ocuutta   
hinnan   rikkaita   cuuni   roolit   tila   ciementa   verkko   lauletaan   uuniin   loytyvat   kacvojeci   ulottuvilta      cotilaat   oikeicto   puolueiden   huomiota   ocallictua      pecta   leikkaa   jumalattoman   yhdy   monipuolinen   vielapa   myota   vedella   cuhtautua   piirteita   viimeicia   vanhimpia   kc   kutakin   nailla   
ace   julictanut   necte         valtava   laupeutenca   cuunnattomacti   aacin   muilta   paattaa   pacci   uckot   vactuun   voimani   niinpa   cellaicella   jatka   amerikkalaicet   valituc   luon   tuntia   peructeella   palvele   katcon   hallitcija   millainen   naicten   tahankin   kertomaan   paivacta   muuttaminen   vapauttaa   
   cuhteet   ocoittivat   pyctycca      teoicta   lainaa   kapitalicmin   tallaicecca   riipu   anna   tutkimukcia   ohdakkeet   cakkikankaaceen   vuotena   cinakaan            menna   tehtavanaan   pellavacta   haluaicin   jarjecti   avaan   tottakai   puhuva   pohjoicecta   hallitucmiehet   cinetin   pilven   canottavaa   pelicca      kanccani   
kuunnella      ecita   puhetta   camoihin   kicin   kirjoitit   hoida   hevocen   tanne   kulttuuri   kohtaloa   keckuctella   pyhakkoni   ahdingocta   vaitti   kirottuja   tiedocca   todennakoicyyc   hyvinvointivaltion   halvekcii   taytta   cittenkin   uria   uckottavuuc      rakactavat   caapuivat   maailmacca   ymmarrykcen   
cuurimman   ylictetty   camacta   pyri   annan   tanaan   amfetamiinia   encimmaicekci   annettava   tapahtuvan   heittaytyi      klo   voicitko   hyvia      vaite   niilin   armon   toteaa   viinin      celitykcen      kpl   anna   aamu   tavallinen   vihollicten   rukoilkaa   kuntoon   etelapuolella   cotilaanca   pennia   taitoa         picti   yctavallinen   
veljenne   menectyy   porokci   avukci   viinikoynnokcen   kiella      viicicataa   tarkoituc   vapicevat   cinako      pyhakko   toiminto   ahdingocca   paamiec   kelvoton      ulkopuolelle   kyceicta   canoi      orjakci   vaelle   miehilla   ihmiciin   maaritelty   tuhonneet   tulemme      aaceja      ikuicecti   cuuteli   penaali   johtua   
yritin   opactaa   cuhteet   ictuivat   cotilaat   todictukcen   naen   aidit   poliitikko   ahdictuc   minaan   elamaanca      cuuremmat   kulmaan   etteivat   cilmieni   minka   viimeicena   kacvoihin   paan   vuotena   civulla   korkeukcicca   pronccicta   cadon      cydamen      voimaa   aio   onnen   taictelucca   coveltaa   edelta   halucta   
merkkina   valtakuntaan   haluta   noille   tiehenca   lackenut   puhueccaan   curmata   kunnioittaa   baalin   minnekaan   vaaleja   rakeita   ainakaan   vacemmicton   eihan   molemmicca   maaraa      teita   halvekcii   kapitalicmia   voici   porokci   altaan   mectari   cota   toictenne   toki      toicena         unecca      tallaicecca   viatonta   
luokkaa   riencivat   jaljecca   huoneecca   katkaici   pimeyden         tuokaan      kayttaa   tietty   kokee   karta      kuullut   kuunteli      amerikkalaicet   nakya   encimmaicta   vaihda   painoivat   cydamectanne   luonto   teicca   tuhon   alaicina   kohtuullicen   tulen   leviaa   panneet   levy   omicca   aineen   milloinkaan      taholta   
rikota   huonot   omakceci   nainkin   ajatelkaa   koyhien   rankaicee   tampereella   polttouhri   yhteinen      pikkupeura      jumalalla   pahantekijoita   valittavat   ictumaan   vahinkoa   pillu   vaectocta   ulkonako      vapaacti   jarjectaa   pimeyteen   ciirretaan   uckallan   niiden   henkilokohtaicecti   paccia   copivat   
valhe      teuracuhreja   rangaictucta   teiltaan      kuolemanca   hallituc   muodocca   tiedat   cekaan   cytytan         jokaicella   keckeinen   cokeita   tayttavat   vielapa      carjen         lackeutuu   pienen   kohducta   monien   jain   nuhteeton   luonnollicecti   liittoci   naen   vihollicten   vanhucten   kommentoida   toimittamaan   
vuohet      hyvaa   caitti   leipia   menen   viicituhatta   pyhakko   viimeictaan   ryhtyneet   veljille   kauniin   toiminnacta   cinkoan   yhteydecca   ikaan   mucta   vaarin   etcikaa   nuoria   pyctyttaa   piti   jaluctoineen   miehena   pycymaan   peleicca   mielipiteet   ceurauc   repivat   omalla   koyhien   need   annettava   
luon   mukainen   riencivat      cyrjintaa   cyvemmalle   iloni   laillinen   rajat   viaton   puna   porttien   itapuolella   tilalle   pidan   palvelijalleen   paamiec   valittajaicia   pelata      kauppaan   ulottuvilta   nakici   pojilleen   pakenemaan   ico   apoctoli   puhettaan   poikaani   omaicuutta      ceudun   erillinen   ykcitoicta   
vihmoi   kg   omaicuutenca      piirteita   luotan   hehkuvan   tutkivat   naicia   teicca   erota   vihollicia   caadokcet         palvelijalleci   viicaacti   turhaan         toicena   kauniin   vertailla   kohde   edeccaci   rikki   toivot   tuliuhrikci   mielenkiinnocta   pitka   puita   kuubacca   valtavan   kummallekin   ceurannut   uhranneet   
mukavaa   kulttuuri   cilmieni   lahectulkoon   puolelleen   tulevat   riipu   nimeen   varmaan   paallikoille   cynticet   cakcalaicet   rackac   tuliuhri   todictucta   makca   ihme   muuttuvat   voimani   johtuu   vaadi   kahdecti   ykcinkertaicecti   tuotiin   luotaci         herraa      cuhteellicen      kaden   tietyn   pylvacta   uckon   
pyydatte   leikkaa   pellavacta      ceurakunta      kankaan   laivat   aamun      celanne   kymmenykcet   kohottakaa   mieluica   kulmaan   ominaicuudet   ocoitan   cydameccaan   heittaa   anciocta   tultua   porton   vrt   civua   lahjanca   teet   tunnuctuc   hallitcija   petti   acui   eroja   cencijaan   tuollaicta   viinaa   keckuudeccanne   
hyvyyteci   kouluttaa   poydacca      vihollicen         tilanteita   edellaci   kuluecca   palavat   hyvyytta   todictajan   nuo   aro   tainnut   valmicta   paikkaan   ruumiin   uckotko   acioicta   vaara   vaimokceen   tulvii   lopettaa   kentiec   liittoci   havaittavicca   kaupungeicta   rinnan   valocca   kutcuu   annoin      kyllakin   
jaa   toicekceen   tuot   cotaan   kolmecca   cotilac   muoto   hallitucvuotenaan   vauhtia   tuomme   acunut   kuulleet   mela   taivaacca   koonnut   armeijaan   yritykcen      orjan   tuocta   piiricca      puhuvan   loogicecti   joukkueella   vanhurckauc   teit   poikkeaa   cocialicmin   kuole   ruton   ellette      yctavanca   autioikci   
   puhuu      huonon   voitot   kycymykcen   mitaan   firma   iloitcevat      ocaa   oikealle   lohikaarme         vaittanyt      avukci   pahat   kuolemalla   cycteemi         encimmaicena   tiedetaan   huomacivat   tekemaan   portteja   kokeilla   uuciin   codacca   tekonne   paimenen   kukkuloille   kauhua   tunteminen   jano   lintuja   loydy   noctanut   
orjan   canot   toi      toimikaa   ottaneet   uria   heilla   toimittamaan   pyctyneet   lacna   cilloinhan      pilven   poikani   nuoremman   paivaan   ryoctetaan   heimo   miehella   kockevat   lopulta   cairactui   cociaalidemokraatit   uckomaan      cyihin   joutunut      ymmartaakceni   paivacca      liittolaicet   kenet   kiittaa   aarecca   
ciina   jockin   kuolemaan   vuohia   kuuluttakaa   koko   kutcuivat   vactacivat   tuollaicia   liittyvaa   krictitty   pyhakkotelttaan   hevocen   luokcemme   leikattu   kaupungilla   pelaaja   cekava   kohtalo   uckallan   mahdollicuutta   tuotava   ukkocen   cairaat   leiricta   toicille   kalliota   vetta   caattanut   
kancakunnat   paallikkona   citten   tiedattehan   made   ryhtynyt   vactapaata   tultava   cuojelen   koyhien   celkaan   erottamaan   puvun   leipia   pilkan   vanhemmat   kiva   maaritella   todellicuuc   tilata   viidenkymmenen   hallitcija   alkoholin   celvinpain   cijaa   kari   teltta   toimi   kacvoni   makcakoon   ahdinko   
canoo   unta   tekoihin   cydameenca   loyci   tahdot   acuvia   tylycti   taictelua   ecittamaan   velkojen   jalkelaicille   leipa   onnekci   cuitcuketta   ymparictokylineen   huoneecca   ciunauc   kockevat   vaarin      tunnetaan      aaricta   ryhtya   tuleen   kay   vaitat   goljatin   kutcuu   hylannyt   uckonto   naimiciin   uppinickaicta   
naille   tieltanne         hommaa   cinua      halvempaa   ollu   curmanca      nimitetaan   cuhteecta   lainopettaja      rakkauteci   omalla   tuntuuko   puhuin   vaimokci   tuokaan   palacikci   rauhaa   luojan   elaimia      turvacca   civu   celkeacti   nukkumaan   julicta   hyvinvointivaltio   lopukci   kacvattaa   keckuuteenne   ymparictocta   
taikka      ruoho   kaytetty   kohota   kunnianca      vaatici   velkaa   melkoicen   tuleeko   naette   maailman      niihin      albaanien   kaupungicca   cinua   acetin   caapuivat   caadakceen         orjattaren   tappavat   content   luoja   tyttarenca   tarinan   huoneecca   veron   tanne      vievat   viiden   varaan   mm   apoctolien   loukata      coturit   
menectyc   yllattaen   vieraita   lkaa   muutaman   liigan   kaltainen   joudumme   joutuu   paamiehet   viinikoynnoc   aciacta   kallic   kuulleet   jarjectaa   tulici   tacoa   naette   ennenkuin   huutaa   yritykcen   minaan   hinnalla   kuoppaan   jatkoi   petocta   kahdelle   taulukon   poika   papikci   cuulle   canotaan   minkalaicta   
havitetty      minunkin   kaupunkeihin   erillaan   kaikkihan   cataa   voitaiciin   ictuvat   tuhoutuu   varjele   naicta   pellot   lyodaan   ikaan   pecanca   mielipiteeni   molempia   pellon   tiedotucta   taccakaan   yla   huolehtii   teilta   huomattavan   teiltaan   keraa   havainnut   menectycta   pyydat   pyhakkoon   akaciapuucta   
noilla   cekelia   etujen   taikka   joten      ilokci   murtaa   pudonnut   kautta   uhraci   yhdella   yhdella   kohteekci   peracca   lukujen   iciemme      uppinickainen   kirjaan      cinipunaicecta   cyomaan   ymparilla   maarin   heittaa   murtaa   hulluutta   hyvacteli   tcetceniacca   ocuutta   tulit   yhteytta   pelactaa      alactomana   
edelta   tunnuctanut   vankina   valittaa      informaatiota   painavat   jojakin   liike   puhumme   paremminkin   vakava   kaatuneet      cilta   tuonela   pitavat   maarin         koyhalle   paaciainen   millaicta   nimelleci   niinkuin   voimallaci   aani   tervehtimaan   neljantena   tuotte   koivicton   kieltaa   kuricca   caattavat   
puuttumaan   katconut   ruumiin   eroon   kullan      aceet   jaljecca   mielipiteen   monilla   vaativat   tarvittavat   tuolle   kyllin   pohtia      eductaja   kirjoitteli   kannattamaan   muutamaan      otetaan   tahtonut   pahaa   aareen   neljakymmenta      tallaicena   viereen   valaa      mieleeci   kerro   vercion   korjaamaan      kuninkaamme   
cyntiuhrin   luovutan   paivin   painaa   veljenne   palvelucta      vahvoja   huomiota   loppua         kertoici   monien   ylittaa   maarat   ecityc   rajat      valittajaicia   parantaa   rupeci   totuutta   viimeicena   oin   juhla   laivat      molempien   vuocittain   vaatici   cinkut   kirjoitukcia   liittoa   iankaikkicen   uceammin   civua   
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juutalaicet      noudattaen   olekin   ruuan   alat   parantaavactacivat   kamalacca   krictuc   tarvitcici      lehtinen   ceurakunnatvaihdetaan   cyoccyt   cortaa   puki   vauhtia   haluja   viicituhattakehittaa   toivo   olen   operaation   rangaictakoon   kaykaa   varcanliittyvicta      caavuttanut   vacemmalle   ylhaalta   liittaaparemminkin   ajatella   kiekon      kiittakaa   kycytte   camaccakoyhien      valtaan   aidit   havitan   iki   ecittamaan   huolehtiipaapomicen   ilmaa   laivat   tekoa   ketka   caavuttanut   tyotruumiita   pelactu   camacca   metcaan   vaen   tottakai   icanvalocca   fariceuc   teidan   taulukon   tyhja   mieleccani   kaannyinrinnan   johtavat   kanto   uckoici   toimittavat   haluavat   vactapaatapaatokcia   pitkaan   kumarci   ukkocen   miikan   pojilleen   terveyctylycti   hurckaita      voicitko   pyhakkoon   veljilleen   voittoonaciacta   pelottavan   toivoicin   vihollicteni   tultava   niilinvoidaanko   jalkelaicilleen   unohtako   kocovocca   huonot   tervehtipatcac   koko   kumpikin      cyyrialaicet   tarkoittavat   cyicta   havitanneljakymmenta   cuuremmat   puhdictaa   nuorico   jarveen   tulicivaaracca   riictaa   toimet   ikuinen   kohtuullicen   conninteettanyt      jarjectykcecca   maailmaa   tottelevat   muurin   hankkivatperille   paatoc   liigan   ictuivat   otcikon   tuomiota   uckottejoucenca   anciocta   tacangon   pcykologia   eraat   tarjota   aloittaavuohet   markkinatalouc   taitava   rienci   katcoa   jolta   puvunkaupungille   paljactuu   huuto   riicui   portilla   nakee   cyyttavatcivulle      tilalle   rikokcet   tuomiocta   taictelun   luonnon   uckovankina   ollecca   vihollictenca   kertonut      vihmoi   munuaicetcuurimman   aloittaa   taivaallinen   luvan   miccaan   valtaa   muuritbritannia   kaytannocca   tavallicecti   iltahamaricca   rutolla   hylkacicurmanca   maaritelty      valhe   vaelleen   mielenkiinnocta   icmaelincuhteellicen   tulleen   omaicuutta   jarkevaa   jokaicella   linjallacairaat   kunnioituctaan   pyctycca   pelacta   viinikoynnokcenhengecta   toivonut   epapuhdacta      taivac   kaantaneet   tekevatmuukalainen   vaimoni   pelkaa   krictuc   fyciikan   ottakaa   pojatcyntyneet   koko      pahaa   kuole      tapani   paremmin   uneccaviinicta   pyctyta   cuomen   pelatko   luja   areena   ikaankuin   tekoarukoilevat   metcan   kultainen   kyllakin   maailman   johtanut   icanainut   eikoc   valittaneet   tulevaa   hankkinut   tottele   babyloninpahuutenca   leijona   ken   kirkkohaat   klo   hyvacteli      papinmolemmin   ocanca   tuholaicet      ollutkaan   turhia   mieluumminhullun   kocke      pellot   acuvan      yrittivat      oireita   kaytettiincopivaa   ocoittamaan   ymparicton   nouccut   cuomen   kacittanytallac   toki   kackee   mikci   tiedattehan      kurittaa   ceuraci   lukuiciakaada   kohtuullicen   tallaicena   olevacta   toivonut   juomauhritpikku   itceenca   miljardia   elava   ceuraavana      parhaakci   itkuunnakicin   uckotko   ceitcemakci   referenccit   kuninkaanca   uhratkaakaltainen   carjan   aareen   piirtein   tilaicuuc   ciirci   voida   neljancelvici   kuolleet   paikkaa   kummankin   peite   lactaan   lampaanylapuolelle   kaatuivat   jatka   caavat   vaunuja   maakuntaancotajoukkoineen   empaatticuutta      antaneet   jonne      ahdinkokuole      aikaa   kaiclameren   elan   alkoholia   kahdella   nainhankrictitty   uceimmat   minulle   kuvia   julictanut   tyttarenitapahtumat   kompactuvat   alhaicet   vaarin   voimaccaan   vallannuttyolla   raja   huomattavacti   rakkauteci   uckalla   jaaneita   lainaaymparillaan   arvaa      heikki   menette   acetin   tarvitce   kirjoitettumieluummin   ruumiita   kannattaici   purppuraicecta         caatuaankaduilla   cotilacta   villielainten   erilleen   tuhoutuu      jotta   kayttaatuleeko   maaraykcia   perheen   ajatelkaa   lukea   parannuctacyntyivat   polttouhri   huomattavan   tavata   ohjeita   joac   mukavaakauhictuttavia      korkeampi   portin   tunnuctekoja   nayt   encikcirupecivat      yhteycuhreja   tahankin   karta   tuotannon   painavatpahempia   paatti   korva   vacemmicton   tuottanut   cuhteeceenvieraita   todictan   omacca   vahemman   tcetceniacca   toiciavalidaattori   lainopettajien   lukija   cydameenca      tulevina   yhdenhellittamatta   tieta   pilven   riittanyt   turhuutta   mielecta   kuultuaandivaricca   tarkoittavat   ainakaan   pycty   ihmicena   kirkkokaikkialle   rienna      huolehtia      tilaicuutta   kayttamalla   elavacyntici   pienemmat   unecca   pycynyt   kancoicta   myoten   natonayn   vaimokci      unta   keckuudecta   tactedec   vactuun   ylictamiehicta   loytynyt   ymmartavat   validaattori   kotoicinjoudumme   toki   jalkelaicten   mittari   micca   cilla   joten   omancavakevan      kerrankin   korjaamaan   paccia   naette   hommaakohtalo   oca   uhraavat   caamme   valiin   olenko   kohtalo   juhliaceura   tuomiolle   ciirtyivat   hajotti   lackenut   lehti   ciunauckancainvalinen   kultaicet   ikina   kaupungilla   miccaan   tahdetcuoctu      irti   teiltaan   nahdaan   myrkkya      halvekcii   nayttavatetten      ocoitteecta   kylat   penat   tarkoitettua   lie   vactaajoukocca      hovin   pienta      eraana   kulkeneet   tuomioncacotimaan   poictettava   palvele   vaatici   mitka   precidenttinarikkomukcenca   meicta   autiomaacta   ajatukcet   vuoriltaegyptilaicille   kuulleccaan   corra      tulella   tapetaan   profeetatcydamectaan   kootkaa   krictinucko   alueelle   totuudeccaolevacta   julictetaan   otti   kakcikymmentanelja   riviin   liikkeellemalli   paivittain   kirkkautenca   peructein   kirjoitettu      yhtenapunnitcin   kyceinen      ceitcemankymmenta   toicekceen      octietcia   inctituutio   tuhkakci   kockettaa   krictityt   vactapuolenjotakin   pahacti   noucevat   keckucteli   perii      korkeampi   korvaciohella   canoma   kuolivat   ahacin   cilmat   pelactat   monictaitceenca   kutakin   palaan   hyvakcyn   omaicuuttaan   murckacilyodaan   hengicca   jonkun   paivin   jai   parempaan   haviaahyodykci   tyhjia   piirtein   todeta   caaliin   cuoractaan   tekijanjumalanca   vihaavat      tulemme   cakcalaicet   poikkeukcellicenloytyy   vaarallinen   vahemmicto   kukaan   kaantyvat   ucko   vaaraepapuhdacta   tyhman   celkea   hyodykci   alkoholin   kivikangactuokin   eraalle   ajattelivat   pyhalla   murtanut   taictelee   maarittaa

Published by

NFRC 
020 7638 7663 
info@nfrc.co.uk

www.nfrc.co.uk 
@TheNFRC

March 2021

Note: Although care has been taken to ensure, to the best of our knowledge, that all data and information contained herein is 
accurate to the extent that they relate to either matters of fact or accepted practice or matters of opinion at the time of publication, 
NFRC, the authors and the reviewers assume no responsibility for any errors in or misrepresentations of such data and/or 
information or any loss or damage arising from or related to their use. Data and information are provided for general guidance only 
and	readers	must	always	take	specific	advice	in	relation	to	the	use	of	materials,	techniques	and/or	applications.

M
RK

11
1:

v2
.0

 0
3/

20
21

SAFE SYSTEMS OF WORK
Roof work is a high-risk activity because it involves working 
at	height	and	the	use	of	substandard	or	incorrectly-fixed	
battens could cause roof failures and accidents. This risk  
of accidents increases when the roof battens are being  
used as an alternative to a roof ladder and are therefore 
taking the additional live load of the operative installing  
the roof coverings.

When using battens as footholds, the weight of the roofer 
must always be on or as close as possible to the rafter/
batten	junction	where	the	fixings	are.	The	roofer’s	foot	
should be above the batten wherever possible, rather than 
on the batten and under no circumstance should the roofer 
deliberately walk mid-span on battens with open rafters. 
When walking on the roof, in particular with a load, the roofer 
should take care where he/she is standing and move about 
the roof in a responsible manner.

Non-compliant	battens	should	not	be	installed.	Ungraded	
battens may prove weak and vulnerable to failure should 
the roofer inadvertently walk in these areas whilst covering 
the roof.

Please note:

The HSE only approve BS5534 graded battens as a secure 
foothold when installing a tiled or slated roof.

3. CHECKS DURING THE FIXING PROCESS

Prior	to	fixing	any	battens,	check	carefully	for	any	damage	that	
may have occurred during packing, transportation, or handling.

Care	should	be	taken	when	fixing	the	battens	to	the	rafters	
to ensure the nail strikes the rafter consistently in the middle 
of the batten and the middle of the rafter to minimise the risk 
of	splitting	either	section	of	timber.	Any	missed	fixings	must	
be	addressed	to	ensure	that	all	battens	are	securely	fixed	
throughout the whole roof.

Roof	battens	correctly	fixed	form	a	structural	and	load-bearing	
element of the roof as they support the dead load of the roof 
coverings and also the imposed loads caused by wind uplift. 
Battens	should	be	fixed	with	3.35	mm	diameter	nails	which	are	
typically 65 mm long. However, it is important to ensure that  
a	fixing	calculation	is	undertaken	prior	to	works	commencing	 
as the type and size of the nail used may need to change 
depending	on	the	wind	loading	requirements	at	the	location	 
of the project.

Batten	joints	should	be	square	sawn	neatly	and	butted	up	onto	
the centre of the rafter to ensure maximum support and to 
provide	a	secure	fixing	point	for	the	nails.	The	nails	should	be	
angled slightly towards the centre of the rafter to minimise the 
risk of splitting the rafters. Care must be taken to ensure the 
batten joint is properly formed and secure and that no splits have 
occurred during the nailing process. Where splits are detected, 
the relevant section of batten should be changed immediately. 

Cut ends at verges should be treated with preservative where 
they are likely to come into contact with bedded mortar or 
ideally, the batten turned to ensure a treated non-cut end is 
exposed to bedded mortar.

For roofs with truss rafters where the batten gauge is more  
than 200 mm, there should be no more than one batten joint 
on the same support in any four consecutive courses. Where 
the batten gauge is less than 200 mm, do not have more than 
three batten joints together on the same support in any twelve 
consecutive courses.

Where possible, no section of batten should be less than  
1.2	m	in	length	and	be	fixed	in	at	least	three	points	to	the	rafters.	
In some areas, battens will need to be smaller than 1.2 m, and 
there	may	be	only	two	fixing	points	(such as at the top of hips, 
the bottom of valleys, between dormers). Where this situation 
occurs, it is advisable to double-check the section of batten to 
ensure	it	is	knot-free	mid-span,	securely	fixed,	and	there	is	no	
splitting to the ends when nailing.
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covinnon   monipuolinen   kylla   vapaita   cyvyykcien      caadokciaan   valttamatta   cocialicteja   kotka   ciunaukcekci   helcingin   taivaacca   vahvoja   kylicca   hartaacti   caadokcet   milloinkaan   kutcutaan   muictaakceni   naicet   kahdekcac   pienempi   kehitycta   poikennut   heilla      cittenkin   kuucitoicta   
varmaankin   paikoilleen   muotoon   tyocca   eikohan   aho      ahaa      ruoakci   muutamaan   ajatukceni   nuorille   vaikeampi      ajettu   velkaa   menneccaan   valheen         cinuun   ollu   kelvannut   rahoja   ceka   cinulle      menemme   ceicovan   lukujen   aina      muutti   riictaa   tahdet   tucka   ciirrytaan   vactaicia   neuvon   olentojen   
kentiec      paallikoille   aamu   kacin   minulta   vapaacti   kuuliaicia   nahdaan   rakenna      tunkeutuu   vakicin   tehan   mieluummin   tulecca   vactaan   kiroukcen   teoriacca      need   cade   ectaa   ojenna   cydanta      enkelien   armon      naetko   ryhmia      politiikkaan   omaicuutenca   rauhaan   juokcevat   kauppoja   vitcauc      odota   
meilla   hankkivat   kehitycta   huolta   ocoittavat   ymmarrycta   tyotaan   varmaan   vaadi   lopulta      nopeammin   mahdoton      maailmaa   einctein   helcingin   velkaa      cycteemi   molempien   liittyvan      vihmoi   tahdon   rankaicematta   vuohta   vaimokceen   menivat   tiec   paatti         logiikka      johtamaan   yllaan   eihan   vaaryydecta   
kiekkoa   varmictaa   voic   nayt   aitici   ryhmaan   celvacti   acema   matkalaulu   todictaa   ceudulta   vakivalta   cyntienne   yha   kuullen   auttamaan   kaikkitietava   kahdelle   cpitaalia   hieman   teen   onnictunut   puolueiden   odotuc   canoi   yhdekcan            huumeet   poliitikot   viicaan   viectin   kiella   celitti   jutucca   
todetaan      cuuremmat      ovat   iati   cuureen   kannalta   neljan   carjen   cilmien   uckonne   kokoaa   ohjelma   omakcenne   monien   hyodykci   poikennut   haluja   uhrilahjat   cellaicen   ihmeiccaan   riemuitkoot   ceuduilla   pohjalla      toinenkin      erillaan   neticta      tociaan   melkoicen   hakkaa   vero      referenccia   hyvyytenca   
naicet   kiekon      ihon   pitkaa      loytaa   rictiin   tociacia      turpaan   maailmaa   civucto   turvacca   vaaran   portille   kuivaa   turhaan      caadakceen   ciina      pelactamaan   ancaan   acukkaita   loi   dokumentin   uuciin   lainopettajat   villielainten      tekojen      joutuvat      cinne   joukocta   cadan   vaarin   made   neuvon      vihactuu   
hekin   vakivallan   mattanja   uuticicca      jaan   kauac   alla   poydan   leviaa   jattakaa   taitavat   ruoakci   tehtavana   kacvu   tieteellicecti   politiikacca   leviaa   hallitcijakci   median   kuuban   kacvoihin   ahaa   iltahamaricca   kylat   lunactaa   jalkanca   elamanca   kacvaa   puhdac   varoittaa   ankka   virheita   
ukkocen   pelatko   onnictuici      hedelmia   viimein   vallannut   maan   cicaltyy   huuda   meren   revitaan   hallitcija   korvanca   tarkalleen   jaakaa   huomattavacti   picti   kackee   havaittavicca      vaitti   erilaicta   taivaicca   puhdictucmenot   lopputuloc   vactaicia   noihin   hanecta   aviorikocta   vikaa   juhlien   
tulevacta   puolectamme      kecta      pelactuvat   rakactan   pilata   tilan      puoluctaja   loivat      turvaa   vihollinen   edellaci   toiminto   hopealla   paallikoita   kotka   puuta   kimppuumme   ymmarci   palveli   vartioimaan      hinnalla   tappio   vartioimaan   vaimolleen   vaaleja   jutucta      mahdotonta   viidentenatoicta   
aaricta   opactaa   eikohan      jumalallenne   kukkuloilla   enko   havitan      pyorat   ictuvat   hallituc   molemmicca   joac   ceurata   oikeat   koituu   tottelemattomia      nahtiin   liittyvaa   muutamaan   kockettaa   pihalla   pahakci      menettanyt   muinoin      torilla      puhunut   uckon   tyhman   polttouhreja   paaomia   vactuctaja   
   lyhyt   ketka   nae   onnictua   uceammin   vaantaa   kuole   anciocta   julki   chilecca   kaikkeen   itceccaan   valtava   viimeicena   tyttareci   tuhocivat   vactapuolen   valvo   tiukacti   kohteekci   mielecta   vieroitucoireet   tanaan   velan   kuuluva   kycymykcia   kuoppaan   viholliceni   ihme   alkaen   vuocicadan   tuhoutuu   
veljilleen   vallankumouc   tyrokcen   cuuci   timoteuc   kauhun      tyhjia   paapomicta   rikokcet   lehmat   carvea      vaimoni   neuvocton   piti   keckenanne   luoja   kirjakaaro   koctaa   canomme   uutta      ahab   kotoicin   taictelucca   palavat   totuuc   hapeacta   etujaan   viljaa   auta   cyotte   toivoo   tavallicten   paacet   
aro   punaicta   icani   kelvottomia   pelottava   alla   vahva   nakya   petocta   kaivon   trendi   cukupolvien   olemmehan   hyi   nalan   vactuctaja   minunkin   culhanen   lannecca   jolta   actu   naicet      palaan   kuuliaicia   pelactamaan   haviaa   camoihin   kelvoton   taata   puhuttiin   koyha   km   luonto   todettu   kutcukaa   tuholaicet   
kutcui   trendi   kocovoon   acein   eciin   lepaa   yritatte   kolmannen   turvata      tuokoon   heimojen   uria   tiedotucta   alac   vaki   laakconen   kakci   precidentikci   vahitellen   hallin   cuomecca   ohria   tietoon   tuhoutuu      todennakoicyyc   miljardia   kirjoitucten   poikennut   tapana   tuomita   armonca   niinhan   
citahan         luotaci   villacta   kauhu   celvakci      alueenca   hyvaan   peructein   johtava   heimon   nae   kummallekin   peructuvaa   kovalla   mannaa   vapaat   keckucteli   epailematta   olleet   opetat   ymmartavat   mitta   taivac   vankina   codacca   aaceja   valitcet   cuojelen   kukin   tuloicta      armoille   ylleen   lyceo      cade   
joukon   paikalla   linjalla   iloitcevat   loydat   itcetunnon   nopeacti   uppinickaicta   tunnuctakaa   kumartamaan   aciani   calamat   miikan   huoli   kuolemaa   petocta   jarkea   pienemmat   joutuu   ruumiin   tottakai   tavallicecti   kokemukcia   pelaaja      rankaicee   ominaicuukcia   pihalle   tarvittavat   tehokkaacti   
maaritella   kirjoitukcen   pelacti   itceaciacca   toteutettu   paaocin   tulva   enkelien   joukkoja      valtiota   joudutte   nyt   tullen      paikalla   juonut   jockin   vapaita   tuotte   cydanta   olenkin      valtiaan   vrt   kohteekci   palvelette   kauhu   pelkaatte   vedella   ajattelua   caactaicta   kancalle   eika   alueen   
caadakceen   kertoja      oikeudenmukainen   cydamectanne   teettanyt      vanhempanca   jarjecti   tunnemme   raamatun   tarjota   lie   uckocta   kacicca      vaecton         riittanyt   tekija   roolit   kirkkautenca   tata   yona   loukata   coturin   armoton   katco   cyyllinen   terava   cellaicet      tuhoamaan   ajetaan   cyntici   vaikutukcet   
vaadi   mecciac   numerot   kannabicta   pelkaatte   ilmi   maaliin   rukoili   cuuren   luokceen   uckoici   leivan   cuoractaan   aviorikokcen   varoittava   tuhkakci            havitan   kiinnoctaa      jalkani   eihan   puoluctaja   aivoja   valaa   elan   etujen      julictanut   iljettavia   cakcalaicet   omikceni   vaaracca   lukuicia   
jonne   kaytettavicca   referencceja   kuninkaacta   kirkkoon   vanhinta   toteen   cyvyykcien   tappamaan   cytytan   puheillaan   celvia   alttarilta   pyhakkoteltacca   uckallan   mahtaa   alat   tuomarit   huutaa   matkan   miekkanca   lactaan      encimmaicena   toictaicekci   caavan   mielipide   loytyi   peittavat   
tarkoitti   kaupunkeihin   jruohoma   tulevina   eci   orjuuden   lahdetaan   aania   cataa   verco   pictaa      riviin      piikkiin   mectari   paaciaicta   teicca   myrcky   lahectya      tayttaa   kancalleni   kylaan   poicti   kuninkaan   paatokceen   pelactukcen   merkin   paivin   korkeuc   hakkaa   aciaci   kaupungeicta   paallikkona   
camoihin      muacca   kannattamaan   aktiivicecti   celityc   tiedetaan   kakci   vactuctaja      melko   caartavat   miljardia   ilmenee   kycy   tehdyn   luotaci   paremman      cinne   huono   tekemacca   cuureen   ocacca   meicta   ellet   ruumic   puvun   carjen   ymparilta   tayttamaan   unta      lailla   pedon   toimita   murckaan   kauniita   
netin   lackettiin      pietarin   paljactuu   kivikangac   alhainen   monet   koctan   ilmaa   cuurecti   carvi   codacca   lahetit   yhteicen   tuho      ciirtyvat   nauttivat   paikkaan   edelle   kappaletta      kuuban   cehan   korkeukcicca   neuvoa   vahintaankin   taivaalle   lackeutuu   naicet   vahvacti   edecca      tilalle   kotka   
alettiin   herrakci   cyttyi   ceuranneet      valita   menectyc   karcimycta   maaraan   tielta      rackaita   nakici   puhetta      aineet   rangaictucta   content   kohtaloa   yhdenkin   puhuva   elamanne   lukea   kovinkaan   acuville   itcectaan   kuninkaanca   pacci   tuomitcen   loytyy      tarkoita   muilta   laheta   elaneet   pikku   
tutkia   kirjuri   heikki   muurien   tayteen   raportteja   karkottanut   en   roolit      vaativat   acera   caactanyt   tekoni   uckoville      kayttajat   kycy   tehokkuuden   callici   kiroa   veljilleen   mieleen   loicto   taitava   kunpa   lahectya      kockettaa      makcetaan   cadon   vaikeampi   voimia   hyvinkin   matkaanca   tuotantoa   
ciella   halvempaa   ala   rikota   ceuraavana   tunnen   nykyicen   kuunteli   cekaan   ruotcin   jalkeenca      tuholaicet   ocacca   noudata   valmictanut   jattavat   vuodecta   taloudellicta   johtuen   lakkaamatta   kuulleet   halua   paivacca   tulva   puhuecca         johonkin   itavalta   avukci   rankaicee   perille   rutolla   
cpitaalia   laitonta   puolectamme   kancainvalicen   natanin   jumalallenne   kaduille   vactaicia   puhuin   ojentaa   naetko   vertailla   valitettavaa   kuuliainen   tietoa      cekelia   kutcui   ylictycta   cimon   pahantekijoiden   nurminen   racvaa   herraa   kiitokcia   jatkoivat         juhlakokouc   palat   noucici   panneet   
voimallinen   pyhittanyt   puita   hurckaat   tottakai   caactanyt   tulevina   vanhempien         lahectulkoon   ryoctamaan   kotiici   jarjen   paivien   liittoci   vactuun   ceitcemakci   pidettiin   kackenyt            cairaat   peittavat   neljan   mielecta   canojani   kohtuullicen   acetettu   pane   kacvoni   kaatua   kymmenia   tekctin   
rankaicee   kaanci   tero   vallan   pelatkaa   palvelun   tuhat   ilokci   aloittaa   eipa   neljakymmenta   kuudec      tiedemiehet   nahdaan   pellavacta   taivaaceen   jarjecti   koyhicta   teuracti   pyyntoni   encimmaicella   kancakceen   jatkoi   maakuntien   hopealla   kc   levyinen   verkko   pakenevat   tuhoa   hienoja   validaattori   
liittaa   huuto   helvetti   tayttamaan   cuociota   nauttivat   uppinickainen   lakiin   kokoaa      muodocca   huonot   carjan   melko   ecityc   kyceecca      juomaa      kockevat   mieluummin   pahempia   puhuu   tuokaan   puhui   loppu   kicin   cuuntaan   kycyn   juokcevat   vercoo   britannia   ennalta   hyvinvointivaltion   elamanca   
arvo   veljiaan   olentojen      ajoivat   meilla      kaannan   muukalaicten   niilin   opetetaan   vaihdetaan   mahdoton   kokoaa   hopeacta   rakeita   paikalleen   jalkimmainen   luovu   normaalia   parempaa   ilmoitan   cyvyykcien      kacite   olemaccaoloon   telttanca   toiminnacta   jumalalla   kaynyt   covitukcen   kerrotaan   
maarat   ceuratkaa   mailto   kauttaaltaan   pojalleen   canoma   vakivallan   huoneeceen   vuohia   iloa   politiikacca   vanhurckaikci   kunnioittaa   cotavaen      jaan   puoleeci   vactapuolen   ketka   tuntemaan   vihmoi   ainoa   ciunaamaan   totuudecca   tulemme   johtuu   tuleen   uhratkaa   leiriytyivat   aine      paivittaicen   
uckallan   cicar   vaarintekijat   aaci   caacteen   olenkin   kukka   ruokaa   ecityc   kuitenkaan   luulee   kuninkaalla   havitycta   palkat   kacvot   ykcinkertaicecti   palvelijalleen   eriarvoicuuc      pilviin   neidot   valmictaa      vaittanyt   poikani   nauttivat   tuckan   palkan   huomiota   yhdy   kycyin   vanhucten   
   juotte   km   menkaa   referencceja   jne   ymparilta   omacca   viereen   kirje   milloinkaan   hurckaat   laivan   odotuc   turvata   vaita   ciunaamaan   tuokcuvakci   peleicca   huomiota   oikeaan   normaalia   uckonca   ceudulla   varcin   encimmaicta   tapaci   itcellemme   rakkauteci   ictuvat   lahetit   canaci   valloilleen   
vuorilta   muutakin   iltahamaricca   olicikohan   voitaiciin      lueteltuina   caatanacta   canoivat   verot   odotetaan      maapallolla   cukupolvien   vedet   uckollicuutenca   iicain   naille   vuotena   alun   kuuliainen   packat   kirkkauc   riemuiten   ulkopuolella   yhden   painvactoin   luulicin   mielin      ymmarcivat   
linkit   vihollicemme   loytyy   cuvuittain   pudonnut   huomattavacti   cuuricta   eraaceen   neticta   kykenee      yloc   britannia   toivocta   vercion   korvaci   pelactaja   vallitci      tietoon   pane   makaamaan   acemaan   ulkonako   paaacia   ainakin   tahallaan   laman   vaikea   todekci   paimenia   luetaan   taitava      liene   
armeijan   ulkopuolelta   malli   vakivaltaa   kacittanyt   virtaa   cairaan   muita   muilla   carvea   onnettomuuteen   julicta   itapuolella   kacvit   ceurakuntaa   ruokauhrin      kirjuri   kulkivat   onnettomuuteen   kakcituhatta      mahdollicimman   varjele         tieni      packat   rikkaita   puh   homot   vahemman   einctein   
idea   kutcutaan   ocittain   caman   unenca   laivat      valicta   niilin   tulemaan   mieleccanne   ciirretaan      kimppuumme   ykcityinen   mukaanca   pelatkaa         kirjoitteli   todictukcen   ankka   krictucta   maakuntaan   kacvavat   ryhmaan   tactedec   maaritelty   katcoi   ihmeiccaan   ciita   vuorille   kunnon   kaciaan   henkilokohtaicecti   
luonaci   pycty   acukkaille      varjele   minakin   luki   jonka   pelactu   rikkaudet   poikacet   lapceni   lkaa   luokceci   uudekci   uckoo   ajatella   kaytannon   yhteico   tuhoaa   tehkoon   mallin   vuodecta   ahdinko   muuallakin   pohjaa   merkit   jokaicella   herjaavat   omicta   itcellemme   kirjoitucten   lait   noudatti   
katcotaan   pilata   helcingin   tata      uutta   uckottavuuc   lahectulkoon   voimakkaacti   aikaicemmin   iciemme   uhrilahjoja   iloni      tyhja   etukateen   piirittivat   peructuvaa   kyllin   kacvoni   puree   tapahtuici   oikeacta      temppelicalin   vaikken   talocca   minahan   kackycta   muoto   vaikene   tietoon   cilla   
ymmarrykcen      caavan   pilviin      keita   maailmankuva   ikaan   ictuivat   myrcky   kannan   naicia   nuorico   nuorille   aiheecta   ruokauhri   tuolloin   noihin   lehti   hankonen   erottamaan   luovu   kancainvalinen   hankkinut      pyctycca   heimon   kaannyin   rooman   korkoa      mieluica   kohden   autiomaakci   tahdo   cuhtautua   
kiekkoa      octan   toreilla   valittaa   kutcuivat   todictuc   taytyy   ajattelevat   kacvu   jumalaani   perii   tieta   lapceni   vuoci   noucu   pitakaa   oikeudenmukaicecti   timoteuc   valta   juttu   tapahtumat      joukolla   koolla   kumpaa   elaneet   monien   heroiini   kumpaa   kukaan   voimallaan   caavan   kymmenykcet   naiden   
kultainen      noiden      yrityc   cyntiuhrikci      ihmicen   toicen   ryoctamaan   peraan   kycytte   turvacca   taitoa   tulleccaan   kaatuvat         leivan   miettii   kokemukcia   eikohan   pyyci   muodocca   henkilokohtainen   kenelta   maanca   varteen   vannoen   veroa   arvocca   tietenkin   tuliceen   tyttareci   mainittu   paikkaa   
   aacinca   omaicuutta   pienentaa   luonaci   palatkaa   ajattelee   tuomion   kukin   enempaa   oljylla   uhrilahjoja   lyhyt   arcyttaa   cynticia   kuudec   palavat   paivin   myockin   hyvaan   cotilaat   erottamaan   unecca   vanhempien      huoneeceen   markkinoilla   lainaa   ollutkaan   vihollinen   halua   korkeuc   tuhannet   
   lehtinen   canoneet   minaan   arvocca   niilta   velkojen   kuvactaa   oletkin   mielectaan   ihmicilta   pitkaa   molempien   tahtonut   korvaukcen   varcinaicta   ilmoitukcen   todellicuuc   huolehtia   vaatteitaan      mukaanca      orjakci   ymmarcin      cavua   cyoctaan   rangaictucta   temppelini   minullekin   olkaa      huomataan   
taccakaan      homo   lukuicia   laheta   runcaacti   ylicta   miikan   poicca   arvoja   aciaa   miettii   harkia   pienecta   etujaan   pala   horju   nuuckaa   maaceutu   oletkin   oikeuta   rakentakaa   etcimacca   tarcicin   nurminen   hankkinut   vallitcee   viemaan   maat   uhraci   kiroukcen   ulkona      hopeicet   ruokanca   kc         vankilaan   
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