Valbeveiligingssystemen

Securant®
Secupoint®
Seculine® Vario
Secuwin®
SECU®Falz
SECU®Net
SECU®Green
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SECU ®Falz Valbeveiliging voor plat dak

Productbeschrijving
SECU®Falz is een permanente valbeveiliging met kabels om de persoonlijke beschermingsmiddelen aan vast
te maken. Het systeem wordt met klemmen aan de opstaande randen/felsen van het aluminium dak bevestigd
zonder de dakhuid te doordringen. Daardoor worden koudebruggen en lekkages vermeden. De klembevestigingen zijn geschikt voor metalen daken met opstaande randen van het fabricaat Kalzip, Bemo, Alufalz en Rip
Roof. De vervaardiging van de valbeveiliging SECU®Falz voldoet aan de bepalingen van de EN 1090-1:201203, uitvoering van stalen draagconstructies en aluminium draagconstructies (conformiteitsverklaring voor dragende componenten). De prestatieverklaring en de CE-markering conform de bouwproductenverordening EG
305/2011 zijn toegekend.

Technische beschrijving
• Beschermd tegen corrosie, want geheel van roestvrij staal of aluminium
• Variabel inzetbaar
• Enkel ankerpunt:
Kabelsysteem:

Compleet systeem bestaande uit: Klemmen, roestvrijstalen ogen, bevestigingsmateriaal
Compleet systeem bestaande uit: Klemmen, roestvrijstalen kabel, kabelcomponenten,
bevestigingsmateriaal

Gebruik
Gebruik bij gebouwen met een valhoogte vanaf 2,50 m, inclusief bouwput.
• SECU®Falz mag uitsluitend voor de beveiliging van personen worden gebruikt.
• Gebruik als enkel ankerpunt of als tijdelijk lijnsysteem met Secu-kabel-aanslagconstructie (met Secu-kabel):
max. 4 personen per Secu-kabel, echter max. 2 personen per veld-ankerpunt (zonder Secu-kabel): Beveiliging van max. 2 personen per SECU®Falz
• Montageafstanden: Tussen de aanslagpunten max. 6,00 m. Tot de dakrand min. 2,50 m.
• Gebruik als permanent lijnsysteem met roestvrijstalen kabel: max. 3 personen per kabel, echter max. 2 personen per veld; Montageafstanden: Tussen de aanslagpunten max. 6,00 m. Tot de dakrand min. 2,00 m.
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Ons assortiment:
• Leuningafdekkingen
• Afsluitsystemen voor dakranden
• Afsluitprofielen voor muren en terrassen
• Aansluitprofielen en grindstroken
• Valbeveiligingssystemen
• Beveiligingssystemen tegen doorvallen
• Drainagesystemen
• Be- en ontluchtingssystemen
• Aansluitbanen

Aangeboden door:
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