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     SafeU®Floor
RMB-BOX  - RS  14 0140

Productfiche
SafeU®Floor is een universele loopvloer die op alle 
dakbedekkingen in combinatie met de veiligheidshaken uit 
het SafeU®gamma kan worden bevestigd.

De loopvloeren en hun accessoires worden in aluminium 
vervaardigd. Het geheel dat bestaat uit de SafeU®Floor, de 
accessoires en de veiligheidshaken uit het SafeU®-gamma, 
vormt een multifunctionele uitrusting die beantwoordt aan 
de eisen van de norm EN 516, «geprefabriceerde toebehoren 
voor daken - Voorzieningen voor het betreden van daken - 
Looppaden, loopvlakken en treden». 

SafeU®Floor zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de 
belasting op de dakbedekking en voorkomt het risico van 
doorzakken. Het antislipoppervlak en de bevestiging op de 
dakhaak zijn unieke veiligheidselementen. Dankzij het lichte 
gewicht verloopt de montage snel en eenvoudig. Door de 
vaste levenslijn SafeU®Lifeline parallel naast de SafeU®Floor 
te plaatsen, voorkomt u valpartijen. SafeU®Floor is de ideale 
oplossing om zich veilig op alle bestaande dakbedekkingen 
te verplaatsen.  

Technische kenmerken
Productreferentie
RS 14 0140

Materialen

Aluminium
dikte 3 mm

Normen

Voldoet aan de norm EN516-1-C* in 
combinatie met de onderstaande lijst
CE-markering ; Brandreactie Klasse A1

Afmetingen
L 2500 x b 445 x h 55 mm

Gewicht

11500 g

Verpakking

1 stuk per pak, totaal gewicht 11,5 kg 
Afmetingen L 2500 x b 445 x h 55 mm

*te installeren volgens de Montagehandleiding van RMB-BOX

Compatibele accessoires EN516-1-C

SafeU®FloorHolderA RS 14 0150
SafeU®FloorHolderB RS 14 0160
SafeU®Clip      RS 14 0170
SafeU®Console RS 14 0180
SafeU®Wave  RS 10 0010
SafeU® Tile     RS 11 0020
SafeU®Slate  RS 11 0030
SafeU® MCS     RS 12 0070
SafeU® SeamE     RS 12 0040
SafeU® SeamS     RS 12 0090

Voordelen

• veilig :               conform de norm EN 516*
• voordelig :    zeer eenvoudige en snelle montage
• universel :       geschikt voor alle soorten bedekkingen 
• duurzaam :     aluminium, blijft op zijn plaats voor   
      latere interventies
• ecologisch :     100% recycleerbaar


