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Montagehandleiding

Veiligheidsinstructies

- om het risico op snijwonden te vermijden tijdens het plaatsen, wordt het gebruik van werkhandschoenen 
aangeraden.
- om elk risico op valpartijen te voorkomen, is het belangrijk om zich te beveiligen, zelfs tijdens de fase van 
het monteren van de haken.
- tijdens het plaatsen is het belangrijk zich te vergewissen van de compatibiliteit van de haak met de drager 
(houten balk, hoekbeslag, balk U-profiel, IPN, UPN, IPE, HEA, HEB, HEM) en van de juiste plaatsing van de 
haken in de dragende balk.
- Deze haak kan gebruikt worden als individuele veiligheidshaak (voor één enkele persoon)
- het is belangrijk de plekken van het dak die mogelijk een valrisico inhouden goed te kiezen en er haken te 
plaatsen.
- de haak dient steeds naast de bevestiging van een golfplaat geplaatst worden, hetzij links ervan, hetzij 
rechts.
- Tijdens een val of bij een grote belasting op de haak is het volkomen normaal dat het opstaande deel 
omplooit. Dit deel werkt als een valdemper. Van zodra een haak dienst heeft gedaan voor het dempen van 
een schok, dient deze vervangen te worden.
- Wanneer een dichting in mastiek aanwezig is tussen de golfplaten, is het belangrijk deze te verwijderen 
op de plaats van de haak. De dichtheid kan aangevuld worden na de definitieve plaatsing van de haak.
- Het is belangrijk erover te waken zich op elk punt tijdens de werken in de hoogte te beschermen tegen 
valpartijen, door de wetgeving die van kracht is in het land na te leven.

Montage-instructies

1.      markeer de montageplaatsen om het geheel van de werkzone te omvatten, door rekening te houden 
met toekomstige interventies.

2. maak de bovenste golfplaat los
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Montage-instructies (vervolg)

3. Plaats twee wiggen tussen de golfplaten om het inbrengen van de haak en de correcte opening ervan 
mogelijk te maken

4. schuif de haak tussen de twee golfplaten tot de aanslag zodat het automatisch scharnier uitgevouwen 
kan worden.

5. trek de haak naar onder om de scharnieren vast te zetten in het timmerwerk, verwijder de twee 
wiggen en zet vervolgens de schroeven van de golfplaten vast.


