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  SafeU®SeamE
RMB-BOX  - RS  12 0040

Productfiche

SafeU®SeamE is een haak die speciaal ontworpen is voor 
de daken met staande naad in zink, roestvrij staal of koper. 
Net als alle haken van het gamma SafeU® is de SafeU®Seam 
een product in A2-inox.
SafeU®SeamE is uniek en polyvalent. Hij doet dienst als 
beveiligde verankering voor de accessoires uit het gamma 
SafeU®: het multifunctionele rooster SafeU®Railing 
(sneeuwstopper  en levenslijn) of de starre levenslijn 
SafeU®Lifeline. Samen met deze onderdeelen beantwoordt 
hij aan de vereisten van de norm EN 795, «bescherming 
tegen vallen van een hoogte - Verankeringsvoorzieningen». 
In combinatie met de vloer SafeU®Floor, voldoet hij an 
de vereisten van de norm EN 516, «geprefabriceerde 
toebehoren voor daken - Voorzieningen voor het betreden 
van daken - Looppaden, loopvlakken en treden».
Hij kan ook bevoorbeeld als bevestigingselement voor  
fotovoltaïsche installaties dienen.
SafeU®SeamE is makkelijk, eenvoudig en snel te 
installeren. De haak wordt rechtstreeks op de staande 
naad gemonteerd zonder in het dak te boren of het dak 
aan te tasten.

Technische kenmerken

Productreferentie

RS 12 0040

Materialen

Roestvrij staal van klasse A2
dikte 2 mm

Normen

Voldoet aan de Normen EN795 type D*, 
EN 516-1-C* in combinatie met 
de onderstaande lijst
CE-markering

Afmetingen
L 245   x l 50   x h 40  mm

Gewicht
380 g

Verpakking
10 stuks per pak, totaal gewicht 4,5 kg 
Afmetingen L 600 x b 170 x h 130 mm
450 stuks per pallet, totaal gewicht 230 kg 
Afmetingen L 1200 x l 1000 x h 800 mm

*te installeren volgens de Montagehandleiding van RMB-BOX

Compatibele accessoires EN 795 type D

SafeU®Interface   RS 12 0130
SafeU®Railing       RS 11 0120
SafeU®Lifeline  RS 15 0200
SafeU®Angle   RS 12 0080

Compatibele accessoires EN 516 - 1 - C

SafeU® Floor      RS 11 0190
SafeU® Console    RS 14 0180
SafeU® FloorHolderA   RS 14 0150
SafeU® FloorHolderB   RS 14 0160
SafeU® Clip   RS 14 0170

Voordelen

• veilig :               conform de norm EN 795/516*
• voordelig :    zeer eenvoudige en snelle montage 
• uniek :              patent pending 
• duurzaam :     inox A2, blijft op zijn plaats voor   
    latere interventies
• polyvalent :    compatibel met alle accessoires in   
    het gamma
• ecologisch :     100% recycleerbaar


