Brugs- og
monteringsvejledning
SKB rækværk

Made in Germany

Vi giver god støtte til alt arbejde!

Kapitel A -

Produktspecifikke oplysninger

Generelle oplysninger
Brugsvejledningen gælder for følgende produkter:
SKB rækværk

Midlertidig sidebeskyttelse Klasse A

EN13374:2013

Komponenter SKB rækværk
Sidebeskytt
else
S1100
S1200
S1300-2
S1300-3

Sidebeskytt
else
S1100
S1200

Sidebeskytt
else
S1100 WD
S1200 WD

Montering på
Attika
HA (0° / 15° / 30 °)
HNA (0° / 15° / 30 °)
HUA (0° / 15° / 30 °)

Metaltag

Fødd
er

Med ballast
GL (0° / 15° / 30 °)
TB (0°)
GLK (0°)
GLG (0° / 15° / 30 °)

Fødd
er

MD (0° / 15° / 30 °)

Metaltag
WD-SMD (0°)

Fødd
er

Beton- eller trætag
WD-BT (0°)

Sidebeskyttelsens hældning opnås ved at bruge den passende skråstillede fod. I denne forbindelse skal man være
opmærksom på, at det ikke er muligt at bruge alle sidebeskyttelsessystemer, da håndlistens højde reduceres i takt
med hældningen. Håndlisten skal altid befinde sig mindst 1100 mm over det færdige tagareal eller gåareal.
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Brug af sidebeskyttelsessystemer
På tage uden opkantning må rækværkssystemerne ikke bruges i områder, hvor der er frost og sne. I områder, hvor
der kan opstå vindstyrker, der overskrider de normale værdier (f.eks. vindstyrke 10), må systemet ikke bruges.
Opstillingsstedet må maks. befinde sig 40 m over det omkringliggende terræn. Den maks. tilladte taghældning er
10°.
Rækværkssystemerne skal integreres i lynsikringen iht. nationale lynsikringsbestemmelser. De må ikke bruges som
lynopfangning!
Afstanden mellem håndliste og knæliste, mellem to knælister, mellem knæliste og bordbræt eller mellem knæliste og
tagopkantning må under ingen omstændigheder være større end 470 mm!
Rækværkssystemet kan også bygges rundt omkring lyskupler. Den faste lyskuppelkant svarer så til opkantningen.
For at gøre det nemmere at forstå sammenhængen bruges kun begrebet tagopkantning i denne vejledning, dette
begreb omfatter både den faste kant på lyskuplen, en attika eller andre faste konstruktioner, der teknisk set er det
samme.
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Standard og klassificering
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Gør opmærksom på, at brugsvejledningen skal overholdes
Oplysninger om modvægte
Kontrolmærke
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Det bemyndigede organ for typeafprøvning
og overvågning
DEKRA EXAM GmbH (0158)
Dinnendahlstr. 9
44809 Bochum
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Beskrivelse af varianterne - sidebeskyttelse
S1100
1100 mm
rækværkshøjde 1
håndliste ø 40 mm
1 knæliste ø 40 mm
1 bordbræt højde 170 mm

S1200
1200 mm
rækværkshøjde 1
håndliste ø 40 mm
1 knæliste ø 40 mm
1 bordbræt højde 170 mm

S1300-2

1300mm
rækværkshøjde 1
håndliste ø 40 mm
1 Knæliste ø 40 mm
Må kun bruges med tagkant >=280 mm

S1300-3

1300 mm
rækværkshøjde 1
håndliste ø 40 mm
2 Knælister ø 40 mm
1 bordbræt højde 170 mm
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S1100 WD
1100 mm rækværkshøjde over
tagbeklædning 1 håndliste ø 40 mm
1 knæliste ø 40 mm
1 bordbræt højde 170mm

S1200 WD
1200mm rækværkshøjde over
tagbeklædning 1 håndliste ø 40 mm
1 knæliste ø 40 mm
1 bordbræt højde 170mm
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Oversigt over de enkelte dele
Håndliste 3 m (930001)
Knæliste 3 m (930002)

Stolpe 1,10 m til hånd- & knæliste
Stolpe 1,20 m til hånd- & knæliste
Stolpe 1,30 m til hånd- & knæliste

(930004)
(930445)
(930045)

Bordbræt

Rækværksendestykke

(974000)

(930006)
(930007)

(930014)

Prop udliggerskinne
stolpe
(930047)

Prop hånd- & knæliste og
(930047)

Hjørne håndliste 180°- 65°
Hjørne knæliste 180°- 65°

Bordbrætholder
(930018)

Bordbrætforbindelsesdel
(930019)

Bordbrætvinkel 90° - 135°
(930017)

Kunststofvægt 25 kg

Stolpe WD 1,10 m til varmt tag
Stolpe WD 1,20 m til varmt tag
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(930005)

(t.b.d)
(t.b.d)

Typeskilt

(972000)

Aluminiumskar grønt tag vægt (930055)

Prop stolpe WD
WD (t.b.d)

A-5

Bordbrætholder
(t.b.d)
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Oversigt over de enkelte dele-dør
Dørelement rækværk, lyskuppel

Dørskinne - bund

Dør venstre fod (t.b.d)
Kun hvis der bruges TB-fødder eller GL fødder, som
alternativ kan der også bruges et lige fodelement TB
eller GL.

Dør højre fod (t.b.d)
Kun hvis der bruges TB-fødder eller GL fødder, som
alternativ kan der også bruges et lige fodelement TB
eller GL.

Dør

Dørskinne - øverst

(t.b.d) -
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(t.b.d)

2019-04-12

Oversigt over de enkelte dele-dør WD til varmt tag
Dør

Dok. 1010 ver. 2.0

(t.b.d)

Dørstolpe WD til venstre 1,10 m til varmt tag (t.b.d)
Dørstolpe WD til venstre 1,20 m til varmt tag (t.b.d)
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Beskrivelse af varianterne - fødder
Variant HA
Varianten HA monteres på attika, men under
attikapladen
Hældning 0°, 15°, 30°
Længde 255 mm, 355 mm, 455 mm

Variant HNA
Varianten HNA monteres indvendigt på siden af
attika.
Hældning 0°, 15° , 30°
Længde 50 mm, 150 mm, 250 mm

Variant HUA
Varianten HUA monteres på attika oppefra eller på
gulvet.
Hældning 0°,15°, 30°

Variant GL - udliggerskinne til vægte
Varianten GL - udliggerskinne til vægte 0° / 15° / 30° er
en variant med ballast, der forsynes med kunststofvægte
25 kg.
Hældning 0°, 15°, 30°
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Variant TB - udliggerskinne til vægte ifm. lyskupler
Varianten TB er en forkortet variant med ballast, der
forsynes med kunststofvægte 25 kg. Foden TB må kun
bruges ifm. en konstruktion, der er lukket hele vejen
rundt omkring en lyskuppel!

Hældning 0°

Variant GLK- udliggerskinne klapbar til vægte
Varianten GLK er en variant med ballast, der forsynes
med modvægte og som kan klappes ind efter brug.
(klapbar på 0°/ 90°)
Hældning 90 ° / 0°

Variant GLG - udliggerskinne til grønt tag
Varianten GLG er en variant med ballast, der forsynes
med kar og holdes af et grønt tag. (på siden af foden er
der skruet et aluminiumskar fast på hver side grønt tag
vægt i stedet for vægte)
Hældning 0°, 15°, 30°
Varianten GLG består af fod variant GL og 2 stk.
aluminiumskar grønt tag vægt.

Variant MTD - udliggerskinne til metaltag

Montering på metaltag (f.eks. sandwich, trapez osv.)
Hældning 0°, 15°, 30 °

MTD - fastgørelsesvinkelplade
udliggerskinne metaltag
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Beskrivelse af varianterne - fødder til varmt tag
Variant WD-BT
Varianten WD-BT monteres på massivt træ eller beton
på loftspladen
Hældning
0° længde
468 mm - til op til 100 mm isolering
568 mm - til op til 200 mm isolering
668 mm - til op til 300 mm isolering

Variant WD-SMD
Varianten WD-BT monteres på metaltage

Hældning 0°
Længde
468 mm - til op til 100 mm isolering
568 mm - til op til 200 mm isolering
668 mm - til op til 300 mm isolering
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Oversigt over fastgørelses- & monteringsmaterialer
FAZ II A4 10/10

(940004)

Tallerkenhovedskrue 8 x 100

(940001)

Betonboreskrue 10x100 ædelstål

(940002)

Betonboreskrue 10x100 stål galvaniseret

(940003)

Boreskrue 5,5 x 13

(930011)

Boreskrue 5,5 x 35

(930012)

Boreskrue 5,5 x 90

(930013)

Boreskrue 5,5 x 270

(930013)

Boreskrue 5,5 x 25

(9300XX)

Pladeskrue 5,5 x 25

(t.b.d)
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Monteringsvejledning
Generelle monteringsoplysninger

Prop stolpe

Rækværksendest
ykke

2 pinolskruer A2 M8 x 12 mm

Bordbrætforbindelsesdel med
2 boreskruer 5,5 mm m x 13 mm
Bordbrætholder med
4 skruer 5,5 mm x 13 mm
Prop hånd- &
knæliste

Oplysninger ifm. monteringen
Rækværket må kun monteres af uddannede personer, der er instrueret i brugen af og er fortrolige med denne
monterings- og brugsvejledning.
Disse personer bør være egnet fysisk og psykisk. Nogle sundhedstilstande (f.eks. personer, der har problemer
med hjertet eller kredsløbet, indtagelse af medikamenter) kan forringe sikkerheden, når der arbejdes i højden. Gå
til læge, hvis du har spørgsmål mht. din sundhedstilstand.
Kontroller, at alle nødvendige dele til sidebeskyttelsen er til stede til monteringen. Fordel fodelementerne, stolperne,
stængerne og modvægtene langs med monteringsstrækningen iht. monteringsplanen.
Alle sidebeskyttelsesvarianterne kan kombineres med forskellige fodvarianter. Fodtypen TB er kun godkendt til en
omløbende, lukket sidebeskyttelse rundt om en lyskuppel. Alle andre fødder kan bruges som rækværk og som
lyskuppelrækværk!
Opkantningen på tagkanten skal have følgende mindste højder, ellers kræves der et bordbræt!
S1100
150 mm
S1200
170 mm
S1100-WD 150 mm

S1300-2
S1300-3
S1200-WD

280 mm
150 mm
170 mm

Er der ingen opkantning, skal sidebeskyttelsen alle steder have en afstand på mindst 50 cm til
nedstyrtningskanten.
Åbninger mellem sidebeskyttelse og andre konstruktioner skal være så små som mulige, dog må
de ikke overskride 120 mm. Åbningen mellem bordbræt og gulv må ikke overskride 20 mm.
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Overhold følgende sider vedr. montering af fodelementerne. Når
fodelementerne er monteret og placeret på taget, sættes rækværksstolperne
ind i fodelementerne, hvorefter de skrues fast med de på fabrikken forberedte
pinolskruer M8 x 12 mm. WD varianterne monteres iht. beskrivelsen på de
pågældende sider.

Hånd- & knæliste skubbes gennem hullerne i stolperne, vær her opmærksom på, at de smalle steder på hånd- &
knæliste altid peger i den samme retning. De smalle steder skubbes ind i den efterfølgende hånd– og knæliste.
Forbindelserne for hånd- & knæliste og bordbræt skal altid ligge mellem de samme stolper (samme felt) for at kunne
kompensere for rækværkets ekspansionsadfærd ifm. temperaturskift.

Sidebeskyttelse justeres og skrues først fast til hånd- & knælisteforbindelserne.
Det smalle sted skal rage 10 mm ud af hånd– eller knælisten, og boreskruen
5,5 mm x 25 mm skrues fast midt i det lange hul i stangen iht. skitsen.

Skruen må ikke skrues fast, så rørforbindelsen forbliver bevægelig
(længdeudligning).

Hjørneforbindelsesdel sættes ind i stængerne og skrues fast med boreskruer
5,5 mm x 35 mm.
Den selvsikrende møtrik til hjørneforbindelsesdelens skrue skrues fast.

Rækværks– og mellemstængerne skrues fast midt på stolpen og midt på
stangen med boreskruer 5,5 mm x 35 mm.

Når stolperne skrues fast med stangen, skal man være
opmærksom på, at det smalle sted rager 10 mm ud af stangen
som beskrevet ovenfor (længdeudligning).
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Bordbræt monteres:
Bordbræt positioneres foran fodelementerne og sikres evt. med skruetvinger.
Bordbræt-bøjle sættes hen over fodelementet og skrues fast med bordbræt med
4 boreskruer 5,5 mm x 13 mm.
Afstanden mellem bordbræt og tagbeklædning må ikke være større end 20 mm.

Begge bordbrætforbindelsesdele skubbes halvt ind i bordbrættet og skrues fast med
2 boreskruer 5,5 mm x 13 mm. Yderligere bordbræt skubbes hen på
forbindelsesdel og fastgøres med bordbræt-bøjle.

De to bordbræt-forbindelsesdele må kun skrues fast med et
bordbræt (længdeudligning).

I hjørnerne skrues bordbrætterne fast med bordbræt- hjørneforbindelsesdel
med 8 boreskruer 5,5 mm x 13 mm.

Forbindelserne for rækværkstang, knæstang og bordbræt skal altid ligge mellem de samme stolper
(samme felt) for at kunne kompensere for rækværkets ekspansionsadfærd ifm. temperaturskift.
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Dør
Døren monteres ved at positionere og montere fødderne til døren det sted,
hvor døren skal anbringes.
Bruges TB / GL / GLK fødder, anvendes specielle bukkede fødder med ballast. I
alle andre tilfælde bruges de samme fødder som til de øvrige stolper.
Bøjningen af fodprofilerne skal forløbe væk fra dørens gennemgang.
Døren kan monteres i et felt mellem 2 stolper eller indbygges i stedet for en
stolpe. Døren skal dog mindst befinde sig 6 m fra kantstolpen eller fra enden på
rækværket.
Ved rækværker, der er lukket hele vejen rundt (f.eks. som lyskuppelbeskyttelse
med variant TB), er afstanden til rækværkets ende uden betydning.

Dørstolperne stikkes gennem „dørskinne – gulvet“
ned i fodelementerne og skrues fast med den på
fabrikken forberedte pinolskrue M8 x 12 mm.
Stængerne skal ved døren være anbragt rigtigt i
forhold til stolperne. Stængerne lukkes med propper
på hånd- & knæliste
Herefter skrues modvægtene (25 kg pr. fod) fast for
enden af fodprofilerne med boreskrue 5,5 mm x 90
mm.
Rækværks– og mellemstængerne skubbes gennem stolperne ind i dørstolperne. Stænger skrues fast midt ud for
dørstolpe og midt ud for stang med boreskrue 5,5 mm x 36 mm.

Den ene side af døren fastgøres på dørstolpen med hængslerne.
Hængslerne monteres på dørstolperne med 4 stk. alu-blindnitter 4 mm x
10 mm.
Døren skal altid anbringes på en sådan måde, at døren ikke
åbner henimod det farlige område, og at afstanden mellem
dør og gulv er mindre end 500 mm!

Når døren er monteret, anbringes „dørskinne—oppe“
på stolperne.
„Dørskinne—oppe“ bruges til at undgå en utilsigtet
åbning af døren og skal derfor altid være sat på, så
længe brugeren ikke ønsker at åbne døren.
Evt. skal yderligere foranstaltninger træffes af
driftslederen/ejeren som f.eks. lukning af dør, dette
afhænger af den enkelte situation.

Åbnes døren, kan brugeren falde ned (fare for
nedstyrtning)! Egnede beskyttelsesforanstaltninger
(f.eks. personligt faldsikringsudstyr) skal ubetinget
kontrolleres og overholdes forinden!
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Særlige monteringsoplysninger til WD-varianter
Overhold følgende sider vedr. montering af fodelementerne. Når fodelementerne
er monteret, placeret og anbragt rigtigt på taget, sættes de runde
rækværksstolper på fodelementerne og forbindes med fodelementet vha. 2
boreskruer 5,5 mm x 35 mm. Skruerne skal anbringes på en sådan måde, at de
er forskudt i en vinkel på 90°.
Fodelementet skal rage mindst 133 mm ind i stolpen.
Kontroller ubetinget, at hullerne til hånd– og knælisten er positioneret rigtigt på
stolpen, når stolpen skrues fast med fodelementet!

Hånd- & knæliste skubbes gennem hullerne i stolperne, vær her opmærksom på, at de smalle steder på hånd- &
knæliste altid peger i den samme retning. De smalle steder skubbes ind i den efterfølgende hånd– og knæliste.
Forbindelserne for hånd- & knæliste og bordbræt skal altid ligge mellem de samme stolper (samme felt) for at kunne
kompensere for rækværkets ekspansionsadfærd ifm. temperaturskift.

Sidebeskyttelse justeres og skrues først fast til hånd- & knælisteforbindelserne.
Det smalle sted skal rage 10 mm ud af hånd– eller knælisten, og boreskruen
5,5 mm x 25 mm skrues fast midt i det lange hul i stangen iht. skitsen.

Skruen må ikke skrues fast, så rørforbindelsen forbliver bevægelig
(længdeudligning).

Hjørneforbindelsesdel sættes ind i stængerne og skrues fast med boreskruer
5,5 mm x 35 mm.
Den selvsikrende møtrik til hjørneforbindelsesdelens skrue skrues fast.

Rækværks– og mellemstængerne skrues fast midt på stolpen og midt på
stangen med boreskruer 5,5 mm x 35 mm.

Når stolperne skrues fast med stangen, skal man være
opmærksom på, at det smalle sted rager 10 mm ud af stangen
som beskrevet ovenfor (længdeudligning).
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Bordbræt monteres:
Bordbræt positioneres foran fodelementerne og sikres evt. med skruetvinger.
Bordbræt-bøjle WD sættes hen over fodelementet og skrues fast med
bordbræt med 4 boreskruer 5,5 mm x 13 mm.
Bordbræt-bøjle WD fastgøres efter behov på fodelementet midt på cirkelbuen
med en boreskrue 5,5 mm x 35 mm. Kontroller, at boreskrue skal ligge over
pakningen! Afstanden mellem boreskrue og pladekant på bordbræt-bøjle WD
skal være mindst 5 mm.
Afstanden mellem bordbræt og tagbeklædning må ikke være større end 20 mm.
Begge bordbrætforbindelsesdele skubbes halvt ind i bordbrættet og skrues fast med
2 boreskruer 5,5 mm x 13 mm. Yderligere bordbræt skubbes hen på
forbindelsesdel og fastgøres med bordbræt-bøjle.

De to bordbræt-forbindelsesdele må kun skrues fast med et
bordbræt (længdeudligning).

I hjørnerne skrues bordbrætterne fast med bordbræt- hjørneforbindelsesdel
med 8 boreskruer 5,5 mm x 13 mm.

Forbindelserne for rækværkstang, knæstang og bordbræt skal altid ligge mellem de samme stolper
(samme felt) for at kunne kompensere for rækværkets ekspansionsadfærd ifm. temperaturskift.
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Dør WD
Døren monteres ved at positionere og montere fødderne til døren det sted,
hvor døren skal anbringes.
Døren kan monteres i et felt mellem 2 stolper eller indbygges i stedet for en stolpe.

Monter dørstolpen WD lige som de normale WD stolper. Dørstolpen monteres på
den ene side. På den anden side af døren bruges en almindelig stolpe WD.

Rækværks– og mellemstængerne skubbes gennem stolperne ind i dørstolperne. Stænger skrues fast midt ud for
dørstolpe og midt ud for stang med boreskrue 5,5 mm x 36 mm.
Stængerne skal ved døren være anbragt rigtigt i forhold til stolperne. Stængerne lukkes ved døren med propper på
hånd- & knæliste.

Den ene side af døren fastgøres på monteringsvinklen til WD med
hængslerne. Hængslerne monteres på monteringsvinkel-dørstolperne
med 4 stk. alu-blindnitter 4 mm x 10 mm.
Døren skal altid anbringes på en sådan måde, at døren ikke
åbner henimod det farlige område, og at afstanden mellem
dør og gulv er mindre end 500 mm!

Efter behov kan
„dørskinne—oppe WD“ sættes fra på stolperne.
„Dørskinne—oppe WD“ kan bruges til at undgå en
utilsigtet åbning af døren.
Evt. skal yderligere foranstaltninger træffes af
driftslederen/ejeren som f.eks. lukning af dør, dette
afhænger af den enkelte situation.

Åbnes døren, kan brugeren falde ned (fare for
nedstyrtning)! Egnede beskyttelsesforanstaltninger
(f.eks. personligt faldsikringsudstyr) skal ubetinget
kontrolleres og overholdes forinden!
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Montering af fødderne
Montering: GL /
GLK

Underlagsarealet til rækværkssystemet skal være fri for grus, granulat, løse materialer, enhver form for glatte
substanser og alger. Sidebeskyttelsessystemerne er egnet til at blive opstillet på tilstrækkeligt bæredygtige bitumen-,
folie- og betontage.
Positioner fodelementerne type GL / GLK på taget, juster fodelementerne og skru så modvægtene fast til udliggeren
med boreskrue 5,5 mm x 90 mm.
Den yderligere montering gennemføres som beskrevet forinden under Montering: Generelt.
SKB rækværket skal altid bestå af en start- og en endestolpe, hvis det ikke danner en kreds. Disse
skal være udstyret med
2 modvægte (i alt 50 kg) af type S1100 og S1200 og med 3 modvægte (i alt
75 kg) af type S1300-2 og S1300-3.
De 2 modvægte anbringes altid foran hinanden for enden af udliggeren. Den tredje vægt anbringes på
den første vægt for enden af udliggeren og forbundet
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Montering:
TB

Stolpe endekappe

2 stk. stang
hjørneforbindelsesdel a 2
boreskruer 5,5 mm x 36
mm
Dørskinne– oppe
Dør

Dørstolpe

Boreskrue 5,5 mm x 36 mm

Dør højre fod
dørskinne– gulvdør venstre fod

2 pinolskruer A2 M8 x 12 mm

Underlagsarealet til lyskuppelrækværkssystemet skal være fri for grus, granulat, løse materialer, enhver form for
glatte substanser og alger. Lyskuppelrækværkssystemerne er egnet til at blive opstillet på tilstrækkeligt
bæredygtige bitumen-, folie- og betontage.
Positioner fodelementerne type TB på taget, juster fodelementerne og skru så modvægtene fast til udliggeren med
boreskrue 5,5 mm x 90 mm. Brug kun fodelementerne type TB i forbindelse med et rækværk, der er lukket hele
vejen rundt med en lyskuppel i midten iht. beskrivelsen ovenfor!
Den yderligere montering gennemføres som beskrevet forinden under Montering: Generelt.

Der skal altid bruges 6 stolper med TB fødder. Døren anbringes i stedet for den enkelte stolpe på den
højre eller venstre side af lyskuppelrækværket.
Lyskuppelrækværket med TB fødderne må opbygges indtil en maks. størrelse på 2,5 m x 2,5 m. Store
lyskupler skal f.eks. forsynes med GL fødder.
Dok. 1010 ver. 2.0
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Montering: HA / HNA / HUA
Fodelementer type HA på attika
Til montering af varianten HA fjernes attikapladen, hvorefter
fodelementet monteres med egnede forbindelsesmidler. Monter
herefter attikaplade igen.
Den yderligere montering gennemføres som beskrevet forinden under
Montering: Generelt.

Overhold attika-højde! Det kan være
nødvendigt at anbringe et bordbræt.

Attika

Fodelementer type HNA på attika
Monter fodelement på siden af attika med egnede
forbindelsesmidler.
Den yderligere montering gennemføres som beskrevet forinden under
Montering: Generelt.

Attika
Overhold attika-højde! Det kan være
nødvendigt at anbringe et bordbræt.

Fodelementer type HUA på attika
Monter fodelement på attika med egnede forbindelsesmidler.
Den yderligere montering gennemføres som beskrevet forinden under
Montering: Generelt.

Overhold attika-højde! Det kan være
nødvendigt at anbringe et bordbræt.

Attika
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Montering: GLG (grønt tag)

GLG-fod

Fjern og rengør planter og andet grønt i området omkring
rækværket. Underlagsarealet til rækværkssystemet skal være
fri for grus, granulat, løse materialer, enhver form for glatte
substanser og alger.
Positioner fodelementerne type GLG på taget, juster
fodelementerne og skru så karrene fast til udliggeren med
boreskrue 5,5 mm x 13 mm. Fyld karrene helt op med
granulat.
Granulatmængden skal have en mindste tykkelse på 8 cm
ved en produktspecifik fladelast på 52,5 kg/m² i forhold til
karrets gulv.
Den yderligere montering
forinden under
Montering: Generelt.

gennemføres

som

beskrevet

Fastgør grønt tag-metalkarret til udliggeren med
8 boreskruer.

Overhold attika-højde! Det kan være
nødvendigt at anbringe et bordbræt.
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Montering: MD (metaltag)

MTD-vinkel
MTD-fod

Positioner fodelementerne type MTD på taget og juster
fodelementerne.

MTD-fod på tværs af sikringsprofilering:

Skru herefter fodelementerne fast iht. vejledningen.
Den yderligere montering gennemføres som beskrevet
forinden under
Montering: Generelt.
Overhold attika-højde! Det kan være
nødvendigt at anbringe et bordbræt.

Fastgør MTD-foden på MTD-vinklen med
8 boreskruer 5,5 mm x 25 mm.

MTD-fod på tværs af sikringsprofilering:

Marker MTD-vinklen i de to højsikringer og
bor Ø 6 mm huller.
Fastgør MTD-vinklen på underlaget med 8
pladeskruer 5,5 mm x 25 mm.
Marker MTD-foden i de to forreste og i de to bageste
højsikringer og bor Ø 6 mm huller. Fastgør MTD-foden til
underlaget med 8 pladeskruer 5,5 mm x 25 mm.

Bor kun gennem MTD-vinklen.
Der må ikke bores i underlaget!

Bor kun gennem MTD-foden. Der må ikke
bores i underlaget!

Dok. 1010 ver. 2.0
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Montering: WD-BT (varmt tag beton- eller træloft)
Varianten WD-BT monteres ved at fjerne tagdækningen og
montere fodelementet på den bæredygtige loftskonstruktion af
beton eller træ med egnede forbindelsesmidler. Tagdækningen
opbygges så igen, og foden isoleres iht. betingelserne, der
kræves på byggepladsen.
Den yderligere montering gennemføres som beskrevet forinden under
Montering: Generelt beskrevet.

Loftskonstruktion

Montering: WD-SMD (varmt tag metal / sandwich)
Positioner fodelementerne type WD SMD på taget og juster
fodelementerne. Juster fodelementerne, så der altid er en 1
skruerække på hver side på en sikring.
Fastgør så fodelementerne til underlaget med min. 12
metalskruer 5,5 x 25 mm (6 på hver side).
Den yderligere montering gennemføres som beskrevet forinden under
Montering: Generelt.
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Monteringsprotokol

Objekt

Monteringsfirma:

Adresse:

Adresse:

Postnummer, by:

Postnummer, by:

Tagtype:

Telefon:

Ordre-nr.:
Bygningstype:
Produkt:

Ordregiver:

Montør:

Adresse

Adresse

Postnummer, by

Postnummer, by

Kontaktperson
telefon:

Bygningsdel

Tagbyggeplan

Bygningskomponent 1

Underlag som forventet

Bygningskomponent 2

Producentkrav er overholdt

Bygningskomponent 3

Typeskilt til stede og læselig

Skitse

Fotodokumentation

Bemærkninger:

By
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Kapitel B - Almindelige sikkerhedsbestemmelser
Generelle oplysninger
Sikkerhedsoplysningerne i denne brochure skal ubetinget læses igennem, før produktet monteres og tages i brug.
Det er vigtigt, at alle punkter er forstået, og at alle bestemmelser/krav overholdes.
Forhandles sidebeskyttelsessystemerne i andre lande, bærer forhandleren ansvaret for, at hele
producentdokumentationen følger med på det sprog, der tales i brugslandet.
Uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Sicherheitskonzepte Breuer GmbH må alle produkter hverken ændres eller
suppleres, da dette ville udsætte funktionsdygtigheden og således brugerens sikkerhed for fare.
Der må kun bruges originale dele til sidebeskyttelsessystemerne fra Sicherheitskonzepte Breuer GmbH.
Sidebeskyttelsessystemerne skal tages ud af brug, hvis der er tvivl om en sikker brug af disse.
Det skal sikres, at andre personer ikke kan blive kvæstet, når arbejde udføres,
f.eks. som følge af nedfaldende værktøjer. Arealet under arbejdsområdet skal holdes frit.
Lovbestemmelser som f.eks. uheldsforebyggende forskrifter skal overholdes.

Kontrol før brug
Rækværkssystemet skal altid kontrolleres før brug for at sikre, at rækværket fungerer, som det skal, og at det
befinder sig i en brugbar tilstand.
Følgende kriterier bør kontrolleres før brug:
•
ingen tegn på korrosion
•
ingen løse forbindelser og forbindelsesstykker
•
ingen bøjninger og deformationer
•
ingen optiske mangler
•
fuldstændig og korrekt mærkning
•
ingen revner
•
intet slid
•
alle kontravægte er til stede og fast forbindelse til monteringsunderlag

Brug
Alle sidebeskyttelsessystemer bruges udelukkende til at sikre personer mod at falde ned fra højereliggende
niveauer. Sidebeskyttelsessystemerne må ikke bruges til formål, de ikke er beregnet til (f.eks. til transport af
materiale eller som løfteudstyr). Derudover skal de fastlagte brugsbetingelser overholdes.
Før produktet tages i brug, skal der desuden findes en plan med redningsforanstaltninger, der skal omfatte alle mulige
nødstilfælde.
Kontakt producenten, hvis du har spørgsmål vedr. brug eller montering.
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Montering
Læs og overhold ubetinget den vedlagte monteringsvejledning til alle produkter.
Nogle sundhedstilstande (f.eks. medikamentindtagelse) kan indskrænke brugerens egnethed i standardsituationer
og i nødstilfælde. Gå til læge, hvis du har spørgsmål mht. brugerens sundhedstilstand.
Monteringsunderlagene skal være egnet til at kunne klare de pågældende sidebeskyttelsessystemer. Underlagets
egnethed skal kontrolleres før monteringen. Kravene, der stilles til underlagets egnethed, findes i den pågældende
monteringsvejledning.
Hvis der hersker uklarhed eller tvivl om egnetheden af monteringsunderlaget, må forankringsanordningerne
hverken monteres eller bruges, desuden skal en statiker kontaktes.
Kombineres enkelte produkter til et system, skal monteringsvejledningen fra Sicherheitskonzepte Breuer GmbH også
overholdes i dette tilfælde. Det skal især sikres, at systemets enkelte elementer passer sammen. Kontakt producenten,
hvis du er i tvivl.
Vær opmærksom på, at brugerens sikkerhed og hele systemets funktionsdygtighed udsættes for fare, hvis en sikker
funktion på et af systemets elementer eller bestanddele er forringet.
De pågældende uheldsforebyggende forskrifter skal overholdes, når rækværkssystemet monteres og bruges.
Under monteringen skal man sørge for, at produktmærkningen ses tydeligt. Er produktmærkningen ikke tilgængelig
efter monteringen, skal en yderligere mærkning anbringes.
Ædelstål må hverken komme i kontakt med slibestøv eller stålværktøj, da overflader ellers kan korrodere.
Rækværkssystemerne skal være monteret på en sådan måde, at det ikke er muligt at falde ud over
nedstyrtningskanten, når de bruges.
Monteringsarbejdet skal fastholdes skriftligt i en monteringsprotokol, og monteringsdokumentationen opbevares til
senere brug. Til dette formål kan monteringsprotokollen i dette hæfte bruges eller som alternativ Breuer
dokumentationen

Transport og opbevaring
Produkterne skal transporteres og opbevares i de originale emballager fra Sicherheitskonzepte Breuer GmbH.
Opbevaringen skal være vejrbeskyttet og tør. Der må ikke opstå skader på produkterne som følge af transport og
opbevaring.

Regelmæssig kontrol
Rækværkssystemerne bør kontrolleres med regelmæssige mellemrum af en sagkyndig person, der er instrueret og
certificeret af Sicherheitskonzepte Breuer GmbH. Kontrollen skal gennemføres nøje iht. vejledningen fra
Sicherheitskonzepte Breuer GmbH.
Den regelmæssige kontrol gennemføres af hensyn til brugerens sikkerhed.
Den regelmæssig kontrol skal gennemføres iht. lovregler, produkttype, brugshyppighed og gældende
miljøbetingelser. Det anbefales, at afstanden mellem to kontroller ikke overstiger et tidsrum på 12 måneder. Under
kontrolarbejdet skal det kontrolleres, at produktmærkningen er læselig.
Den regelmæssige kontrol bør dokumenteres af en sagkyndig person. Til dette formål kan kontroldokumentationen
i dette hæfte bruges, hvis det ønskes, kan der også udarbejdes en lignende dokumentation.
Datoen for det sidste kontrolarbejde bør fastholdes skriftligt på sidebeskyttelsen.

Pasning og vedligeholdelse
Alt reparationsarbejde skal gennemføres af trænet personale iht. producentens bestemmelser. Kontakt
producenten, hvis du har spørgsmål.
Sidebeskyttelsen kræver ingen særlig form for vedligeholdelse.
Snavsede metaldele rengøres efter brug ved at tørre dem af. Andre rengøringsmetoder (kemisk rengøring osv.) er ikke
tilladt.
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Kontrolkort
Sicherheitskonzepte Breuer GmbH
Broekhuysener Straße 40
47638 Straelen

Produkt

Købsdato

Typebetegnelse

Charge- eller serienummer

Standard

Position
ering

Produktionsår

Dato for monteringen

Dato
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Årsag til bearbejdelse (regelmæssig
kontrol eller reparation)

Konstaterede skader, gennemførte
reparationer
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