
Korte handleiding voor tijdelijke
randbeveiliging van plat dak en balkon.

Veiligheidsvoorzieningen  

De opbouw en gebruik mogen enkel gebeuren door volwassenen die vertrouwd zijn met de 
gebruikersinstructies. Lees aandachtig de handleiding alvorens de opbouw te starten.

Draag de nodige beschermingsmiddelen zoals op bovenstaande pictogrammen aangegeven.

Zorg steeds voor een veilige werkomgeving, verwijder obstakels en respecteer de 
gevarenzone in de omgeving van de dakrand.

Conform de norm EN13374 behoort dit type randbeveiliging tot de klasse A, en mag deze 
enkel gebruikt worden voor toepassingen die binnen deze klasse vallen (dakhelling  <10°)

Gebruik als leuning de bijpassende metalen leuning van 3m lengte , of houten leuningen. 
Voor houten leuningen is de draagwijdte i.f.v. de afmetingen(doorsnede) van de plank.

De beveiliging mag enkel geplaatst worden op een betonplaat of een muur, die voldoende 
stevig is en waar de klembeugel voldoende grip op heeft.

Alvorens de valbeveiliging vrij te geven voor gebruik dient deze eerst gecontroleerd te worden
door een bevoegd persoon en bij langdurig gebruik dienen er regelmatig  tussentijdse 
controles te worden uitgevoerd.

Wanneer de leuning, de val van een persoon of voorwerp heeft tegengehouden, moet er eerst
een  inspectie gebeuren, door een bevoegd persoon, alvorens de valbeveiliging opnieuw 
wordt vrijgegeven voor gebruik.

Montage

Gedurende de opbouw, dient men zich steeds te beveiligen met een harnas en een vanglijn.

Schuif de klembeugel over de muur of betonplaat en span deze vast door middel van de klemspie 
vast te kloppen met een hamer.

Plaats de vertikale leuningdragers in de klembeugels, met de bevestigingshaken voor de leuning, 
naar de kant van het dak toe.

Bevestig nu de leuningen in de bevestigingshaken op de vertikale leuningdragers.

Demontage

Gedurende de demontage, dient men zich steeds te beveiligen met een harnas en een vanglijn.Het
demonteren wordt in de omgekeerde volgorde dan het monteren gedaan.

Respecteer zeker een ruime veiligheidszone onder de af te breken randbeveiliging.  Zorg ervoor 
dat er niemand geraakt kan worden als er eventueel toch een onderdeel naar beneden zou vallen.

Huurland is onder geen enkel beding verantwoordelijk over de inhoud van deze handleiding. Dit is een
extract van de originele fabriekshandleiding die op aanvraag verkrijgbaar is. Bij elke vorm van 
onduidelijkheid over het gebruik van de machine onmiddellijk contact opnemen met Huurland


