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

Art. Nr:

HP10510

Skyddsnät i nylon 1,5x10m med fotlist.
Både träledare och rör kan användas.
Skyddsnätet uppfyller standard EN1263-1-System
U och skyddsräckestandarden EN13374-A/B/C för
tillfälliga system. För klass B och C rekommenderas
dock att man kompletterar med en lös strapp (Art
Nr HP10519) mellan varje befintlig påsydd strapp

INFO 830510 - SKYDDSNÄT 1,5x10m
EN13374 A, B, C.

EN 13374-A/B/C
8,7kg

Vikt: 8,7kg
Skyddsnät 1,5x10m kan användas tillsammans med flertalet olika system för temporärt kantskydd,
men även för ställningar. Både träledare och rör kan användas.
Finns att få i uppfyller
flertalet färger,
blå är
Skyddsnätet
standard
ENstandard
1263-1-System U och skyddsräckesstandard EN 13374-A/B/C för tillfälliga
system. För klass B och C rekommenderas dock att man kompletterar med en lös strapp (Art Nr 830512) mellan
varje
befintlig påsydd strapp.
Användarinstruktioner
följer

HSS Strapp- Art nr 830512

HSS Strapp - HP10519

I följande montageexempel visas ett system med
Art nr
Virkesstolpe Art nr 832071
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1.

2.

1751 - Med reservation för tekniska
Nätet lägges framför skyddsräckessystemet
med ändringar
nätets fotlist vänd nedåt.

Börja med att montera nedre delen av nätet.
Dra strappen runt träfotlisten och se till att
nätets vita kantlina tas med. Tillse också att
strappen är tillräckligt åtdragen.
Fortsätt samma förfarande hela nätets längd.
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2.

Börja med att montera nedre delen av nätet.
Dra strappen runt träfotlisten och se till att
nätets vita kantlina tas med. Tillse också att
strappen är tillräckligt åtdragen.
Fortsätt samma förfarande hela nätets längd.

3.

4.

Montera sedan nätets övre del. Sträck nätet och
samla upp eventuellt överskottsnät med strapparna.
Tillse även här att nätets vita kantlina tas med.
Spänn inte nätet så mycket att fotlisten vill lyfta.
Fortsätt samma förfarande hela nätets längd.
Spänn även fast nätets kortsidor med strapparna
mot stolparna.

Kontrollera att inga öppningar större än 100mm
förkommer och att eventuella öppningar under
fotlisten inte överstiger 25mm.

1751 - Med reservation för tekniska ändringar
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