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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.
- Deze haak wordt gebruikt als ankerpunt zowel voor de starre levenslijn SafeU®Lifeline RS 15 0200 als 
ook voor het multifunctionele rooster SafeU®Railing RS 11 00120 aan de onderkant van de helling met functie 
sneeuwstopper of levenslijn. De loopplanken SafeU®Floor RS 14 0140 kunnen ook erop worden vastgezet.
- als de SafeU®SeamE alleen wordt gebruikt om technische uitrustingen te bevestigen (fotovoltaïsche 
installaties,...) vormt het geen veiligheidsuitrusting meer.
- de haak wordt bevestigd op de staande naad met een aandraaimoment van 25Nm.
- wanneer de haak ingeschakeld wordt bij een val, kan deze enkele tientallen centimeters langs de naad 
glijden alvorens te blijven staan. De haak dient minstens 50 cm van de onderste dakrand geplaatst te 
worden.
- Tijdens een val of bij een grote belasting op de haak is het volkomen normaal dat het geheel vervormt 
omdat het  energie absorbeert. Van zodra een haak dienst heeft gedaan voor het dempen van een schok, 
dient deze vervangen te worden.
- 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. Plaats de haak op de staande naad door te letten op de richting van de naad. Men dient erop te letten 
dat de plooi van de lip zich onder de plooi van de staande naad bevindt.
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Montage-instructies (vervolg)

3. Schroef de M8-bouten en schroeven vast door er op te letten deze met 25Nm aan te draaien. 

4. Het bevestigen van de Veiligheidsuitrustingen SafeU®Railing RS 11 00120 of SafeU®Lifeline RS 15 0200 
moet worden uitgevoerd volgens de respectieve Montagehandleiding bewerkt door RMB-BOX.


