Produkter som tål att granskas…

GAVEL SKYDD ART:77B

Perfekta lösningen vid tak jobb på villor och liknande.
Denna produkt riktar in sig på den lilla företagaren som har
nästan hela sitt företag bak i skåpbilen.

Gavel skydd Art:77B behöver
bara kompletteras med
skyddsräcke Art:93

Krav som gäller vid takskydd:
För skyddsräcken som skall användas på horisontella ytor (upp till 10 grader) får mellanrummet mellan
överledare och mellan ledare respektive mellanledare och fotlist eller arbetsplanet vara högst 47cm.
På mer sluttande takjobb krävs tätare skyddsräcken. Upp till 30 grader gäller högst25cm mellan rum på
skyddräcket
Fotlisten höjd skall vara 15cm.
För jobb på tak med ett taklut över 30 grader så skall skyddsräckets täthet vara högst 10cm plus ett stål
nät eller nylon nät för fallande föremål.
Krav för landgång eller arbetsbrygga:
Arbetsbryggor kan monteras i bjälklagskanten eller i vertikala delar av stommen. Infästningar bör planeras i
god tid och om möjligt förberedas i byggnadens eller anläggningens stomme.

VÄGGKONSOL: ART:77A

Väggkonsol art:77A är det perfekta hjälpmedlet för snickaren som inte har möjlighet
att använda ställningar eller utrymmet i bilen
vid transport av stora ställningar.
Obs!
Denna konsol är bara för personer vid arbete
och ej lämpad som uppläggnings plats för
tegel eller dylikt.

Montering: Konsolen sätts upp där man vet
att man har en regel på 2”-4” bakom panelen eller på timmer hus när man timmrar.
Konsolen sätts upp i dom befintliga hål som
finns på konsolen. Spika ej. minst 6mm skruv
80 lång, 6st på varje ställning beroende på
underlaget på huset.

Fakta: Denna konsol är tillverkad och dimensionerad och utförd med betryggande säkerhet mot materialbrott och deformationer.
Materialet i konsolen har en kvalité och dimensioner som är avsett för ändamåls enligt bruk och skydd.
Vi på Pa-So Produkter har tillverkat bygg produkter i 25år och har stor erfarenhet av vad som gäller inom
bygg säkerhet och vad arbetarna vill ha.

Vid frågor och funderingar ring Patrik Björk:
Tel: 0226-51191 Fax: 0226-55943 E-mail: info@pa-so.se

Pa-So Produkter i Avesta AB
Krongjutaregatan 17
77435 Avesta

Monterings anvisning PA-SO väggkonsol Art:77

Användar manual pa-so väggkonsol Art:77

Kontrollera trä kvalité eller betong kvalitén samt reglarnas placering före väggkonsolernas infästning. Ta
hänsyn till de krafter som påverkar infästningar och
byggnadsstruktur.

Allmänt

För lämpligast montering av skruv, expander etc se
information från tillverkaren av fästdetaljen.
För en enklare montering så monteras konsolen ihopfälld mot byggnadens fasad använd en typgodkänd
stege eller en sky-lift. (finns vid dom flesta uthyres
depåer).
Max. C/C avstånd mellan konsoler och skyddsräckes stolpar. 1,8m. tvåledigt skyddsräcke 45*95
mm eller 30*150mm. Träregel virket ska vara av
minst K18 kvalitet. Fotlisten minst 18mm bred K18
kvalite 150mm hög. Som Golvplank rek 45*200mm
eller ställnings trall. SKYDDS RÄCKET LÅSES MED
MEDFÖLJANDE M8*45.
Tätheten på reglarna bestäms av takets lutning, för
skyddsräcken som skall användas på horisontella
ytor (upp till 10 grader) får mellanrummet mellan
överledare och mellanledare samt fotlist vara högst
0,47m.
På mera slutande tak (Upp till 30 grader) accepteras
mellanrum upp till 0,25m i en riktning på skyddsräcken.
(Över 30 grader) får mellanrummet inte överstiga
0,1m på skyddsräcket. Stålnät eller nylonnät är att
rekommendera vid dessa lutningar.
Som tillträdes led till arbetsbryggan kan en typkontrollerad stege användas eller Pa-So step trappa,
alternativt trapptorn. Som säkras ordentligt till arbetsplanet på gaveln.
Infästning på översta fästet skruv 4,0kN/ skruv, Tvärkraften 6,5kN totalt på alla fästen.
SKADADE KOMPONENTER FÅR INTE ANVÄNDAS,
SOM PERSON SKYDD UTAN MÅSTE BYTAS UT
MOT NYA, FÖRSÖK INTE SJÄLV REPARERA.
VÄGGKONSOL ART:77 är typkontrollerad av SP,
typkontrollintygs nummer: 169702

Pa-So Produkters väggkonsol system är avsedda att
användas som tillfälligt takskydd
Och som arbetsbrygga vid tex timring av hus samt
takreparationer och nybyggnad av hus.
Pa-So väggkonsol Art:77 skall EJ användas för:
• Allmänheten som gångbryggor vid arbetsplatser.
• Uppläggnings yta för tex tegel eller liknande, dessa
är bara till för person arbete.
• Rasskydd för snö massor från hustak eller stora
mängder material.
Kom ihåg lista!
KOM IHÅG ATT SNÖ OCH IS KAN PÅVERKA SÄKERHETEN PÅ ARBETS BRYGGAN GENOM HALKRISK.
• Träreglar är av rätt kvalitet och dimension C30
rekommenderas.
• C/C avståndet inte överskrids.
• Räckeshöjden är minst 1m.
• Överledare och mellanledare/mellanskydd ﬁnns.
• Fotlist på minst 150mm 18mm K24 kvalité.
• Reglar och fotlister är förankrade med skruv eller
spik.
• Öppningar i skyddsräcket överensstämmer med
kraven.
• Infästningar är ordentligt gjorda i byggnadsstrukturen.
• Gavel sidorna på huset, har gavel skydd, tex 2
stycken 2*4 regel som spikas fast i hus och skyddsräckets slut vid husgavlar.
• Plattformen kan vara av plank men då bör risken för
orgeltramp, snubbelkanter och vippändar särskilt
beaktas. Därför skruvas planken fast underifrån på
väggkonsol art:77
• Infästningar bör planeras i tidigt stadium och om
möjligt förberedas i byggnadens stomme.
• Godkänd och säker tillträdes led till arbetsbryggan.
• MAXIMAL LAST 150KG PER m2 (Lastklass 2)

Vid frågor och funderingar ring Patrik Björk:
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