
Faldsikring:
Wiresystem godkendt efter CEN/TS 16415:2013 til 4 brugere på samme tid mellem to poster.

Systemet skal indeholde:
1. Sikkerhedsfødder (forankringspunkter) udført med integreret SBS-over- og underpap, udført i rustfri    
 syrefast stål AISI 316 og aluminium, med en flange på minimum 290x290mm. 
 Underpappen skal være 500x500 mm og overpappen 700x700 mm for at overholde 
 tagpap-producenternes krav til et overlæg på 100 mm.
 Testet med 12 kN ifølge EN 795:2012.

2. Wire 7x19 8mm Rustfri AISI 316 

3. Wirebeslag udført i 3mm Rustfri syrefast stål AISI 316 med påsvejst Rustfri rør Ø12x1,5mm.

4. Til hvert system leveres 1 stk. Glider udført i Rustfri syrefast stål AISI 316. 
 Glideren skal gøre det muligt at køre forbi et wirebeslag/forankringspunkt uden at skulle hægte sig af og på.

5. Start/slut beslag udført i 3mm Rustfri syrefast stål AISI 316, med huller til montering af wirestrammer.

6. Selesæt - Der leveres 1 sæt seletøj iht. leverandørens godkendte standard.

7. Systemet skal være udstyret med unikke QR-koder, der giver tilgang til et digitalt dokumentationssystem.

Udførsel:
- Faldsikring udføres i ht. procucentens anvisninger.

- Udføres iht. regler i Arbejdsmiljølovens § 33, relevante AT-vejledninger. DS/EN 795:2012 og DS/CEN/TS    
 16415:2013.

- Sikkerhedsfødderne centermonteres oppefra, gennem tagpaptaget og isolering – inddækningen (to lag    
 SBS-tagpap) skal være en integreret del af forankringspunktet. Og skal udføres iht. leverandørens     
 anvisninger, sammenholdt med tagdækningens anvisninger.

- Faldsikringssystemet må kun monteres af personer, der ifølge producenten er kvalificerede og har 
 dokumenteret uddannelse i korrekt montage.

- Der skal udføres træktest på min. hver 10. sikkerhedsfod ved montage.

- De monterede sikkerhedsfødder følger tagets garanti – og der kan gives en tæthedsgaranti på op til 15 år.

- Faldsikringssystemet skal efterses én gang årligt af personer, der ifølge producenten er kvalificerede og    
 har dokumenteret uddannelse.
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