MJUKA NÄT, SYSTEM U
Teknisk data, användar- & produktinformation.

Art. Nr:

HP10509

Skyddsnät i nylon 2x10m (ingen fotlist).
Används primärt för montage på ställning.
Skyddsnätet uppfyller standard EN 1263-1-System U med maskstorlek 100mm.
Nätet kan lätt fästas in med hjälp av påsydda strappar. Vid behov kan även lösa strappar användas
som komplement, HSS Art.Nr. HP10519.

INFO 830511 - SKYDDSNÄT 2x10m

Vikt: 10kg

Finns att få i flertalet färger, blå är standard

EN 1263
10

Användarinstruktioner
följer primärt för montage på ställning.
Skyddsnät 2x10m används
Skyddsnätet uppfyller standard EN 1263-1-System U med maskstorlek 100mm.
Nätet kan lätt fästas in med hjälp av påsydda strappar.
Vid behov kan även lösa strappar användas som komplement, HSS Art.Nr. 830512.
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HSS Strapp - HP10519

HSS Strapp- Art nr 830512
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HSS Strapp- Art nr 830512

INFO 830511 - SKYDDSNÄT 2x10m

1803 - Med reservation för tekniska än

1.

Nätets samtliga fyra sidor måste fästas i byggställningen med de insydda strapparna.
Ofta är det lättast att börja med ovansidan då det blir lättare att samla ihop eventuellt nätöverskott
i botten.

2.

Fortsätt samma förfarande hela nätets längd.
Samla ihop eventuellt överskott med strapparna. Tillse att även nätets vita kantlina tas med.

3.

Flera nät kan skarvas antingen mot samma del av ställningen eller vid behov bara två nät utan
att fästa in dem i ställningen med hjälp av nätens strappar om ingen lämplig del av ställningen
finns att tillgå i närheten.

4.

Kontrollera nätmontaget med avseende på glipor och komplettera vid behov med lösa strappar.
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