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Samen verantwoordelijk voor veilig werken op daken
Werken op daken is gevaarlijk. Jaarlijks gebeuren er talrijke ongevallen, waarvan
sommige met dodelijke afloop. Voor veiligheid op platte en hellende daken biedt Royal
Roofing Materials uitkomst. Met praktische oplossingen, zoals valbeveiligingssystemen,
daktoetreding, persoonlijke beschermingsmiddelen en signaleringen. In combinatie
met aanvullende diensten van Royal Roofing Materials – zoals scholing, registraties en
keuringen – bent u verzekerd van veilig en verantwoord werken op daken.
Een belangrijke oorzaak van ongevallen is dat werkgevers en werknemers onnodige risico’s
nemen door onjuiste, onvolledige of zelfs in het geheel geen maatregelen en voorzieningen
treffen tegen valgevaar. De meeste overtredingen worden gemaakt op platte daken. Hierbij
gaat het voornamelijk om afwezigheid of onjuist gebruik van dakrandbeveiliging en ladders en
het onjuist toepassen van afzettingen of dichtleggen van sparingen.
Niet voor niets heeft het inspectieproject Dakwerk 2008 enkele belangrijke aanbevelingen
gedaan voor veilig werken:
• Besteed meer aandacht aan veiligheid bij werkvoorbereiding
• Zonder valbeveiliging is werken boven 2,5 meter hoogte niet toegestaan!
• Besteed meer aandacht aan (Arbo)voorlichting, instructie en toezicht
Samen verantwoordelijk voor de juiste oplossing
De dakdekkersbranche volgt de aanbevelingen onder meer op via structurele Arbovoorlichting.
De boodschap: gebouweigenaren, opdrachtgevers, (onder)aannemers en werknemers zijn
samen verantwoordelijk voor een veilige werksituatie op het dak. De uitgangspunten voor
het gezond en veilig werken op daken (hoogte) zijn vastgelegd in de nieuwe Arbocatalogus
voor de Platte Daken. Het reeds bekende A-blad Platte Daken is mede de basis van deze
Arbocatalogus.
Voor meer informatie:
www.arbocatalogus-plattedaken.nl
www.arbouw.nl
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Royal Roofing Materials biedt méér!
Het allesomvattend assortiment van Royal Roofing Materials biedt de juiste
veiligheidsoplossing voor elke partij die is betrokken bij werken op het dak: gebouweigenaren,
opdrachtgevers, (onder)aannemers en werknemers. Naast een scala aan producten die veilig
werken op het dak bevorderen, heeft Royal Roofing Materials een omvangrijk dienstenpakket
in huis. Of het nu gaat om het maken van een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E), scholing,
registratie, keur en herkeur: Royal Roofing Materials helpt u waar nodig. Door u alle zorgen uit
handen te nemen, kunt u zich concentreren op uw kernactiviteiten. De steun van Royal Roofing
Materials staat garant voor vakwerk op hoog niveau. Gezond, veilig en verantwoord!
Ook daarom is Royal Roofing Materials de kroon op uw vakwerk:
• Duurzame systeemoplossingen voor het complete dak
• Een allesomvattend assortiment
• Landelijk verkrijgbaar via een exclusief distributienetwerk
• Unieke garanties en zekerheden
• Trainingen en opleidingen op het gebied van daktechnologie
• Continue uitwisseling van kennis tussen producenten en verwerkers
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Veiligheid en regelgeving
Als het om veilig werken op daken gaat, is de overheid van mening dat Arbobeleid zoveel
mogelijk tot stand moet komen binnen de dakdekkersbranche en in samenspraak tussen
de sociale partners. Het resultaat van dat sectoroverleg is de Arbocatalogus voor de
Platte Daken. De rol van de overheid zelf beperkt zich tot zogeheten doelvoorschriften:
deze verplichten de werkgever tot het realiseren van een minimaal beschermingsniveau
voor zijn werknemers.
Arbocatalogus voor de Platte Daken
De nieuwe Arbocatalogus voor de Platte Daken is van toepassing op werkgevers en
werknemers die vallen onder de CAO Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven.
In de Arbocatalogus staan de door hen gemaakte afspraken over de wijze waarop de sector
invulling kan geven aan de door de overheid gestelde doelvoorschriften om gezond en veilig te
werken. Het A-blad Platte Daken vormt mede de basis voor de inhoud van de Arbocatalogus
en maakt daarvan onderdeel uit. De Arbocatalogus is geen statisch document maar volgt de
laatste ontwikkelingen in de sector. In de Arbocatalogus komen de belangrijkste beroepen
en bijbehorende risico’s in uw sector aan bod. Per risico vindt u informatie over wet- en
regelgeving en de te nemen maatregelen om het risico te voorkomen of te beperken.
Minimaal beschermingsniveau
De overheid laat het aan sociale partners over om afspraken te maken over de wijze
waarop zij de doelvoorschriften realiseren. Het is dan ook niet verplicht om precies aan
de doelvoorschriften te voldoen zoals deze in de Arbocatalogus staan beschreven. Bent u
in staat om op een andere aantoonbare manier hetzelfde minimale beschermingsniveau
te bieden, dan bent u daar vrij in. Als u echter gebruik maakt van de in de Arbocatalogus
aangeboden maatregelen, voldoet u zeker aan de eisen die de Arbeidsinspectie aan u stelt.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de Arbo-wet, het Arbo-besluit en de Arbo-regeling:
www.arboportaal.nl onder wet- en regelgeving.
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Wet- en regelgeving
Wat zegt de wet- en regelgeving over het gezond en veilig werken op daken? Het
uitgangspunt voor veilige werkomstandigheden op hoogte is het Arbobesluit met daarbij
opgenomen de Arbobeleidsregels 3.16, 7.23 en 8.3. Daarnaast zijn er in de nieuwe CAO
Bikudak bepalingen opgenomen over arbeidsomstandigheden.
Arbobesluit: Artikel 3.16 Voorkomen valgevaar
1. Bij het verrichten van arbeid waarbij valgevaar bestaat, is zo mogelijk een veilige steiger,
stelling, bordes of werkvloer aangebracht of is het gevaar tegengegaan door het
aanbrengen van doelmatige hekwerken, leuningen of andere dergelijke voorzieningen.
2. Er is in elk geval sprake van valgevaar bij aanwezigheid van risicoverhogende
omstandigheden, openingen in vloeren, als het gevaar bestaat om 2,5 meter of meer
te vallen.
3. Het eerste lid is niet van toepassing op arbeid onder omstandigheden waarin het gebruik
van ladders en trappen is toegestaan als bedoeld in artikel 7.23, tweede lid:
Met inachtneming van het eerste lid wordt het gebruik van ladders en trappen als
arbeidsplaatsen op hoogte beperkt tot omstandigheden waarin het gebruik van andere,
veiligere arbeidsmiddelen niet gerechtvaardigd is in verband met het geringe risico, en
a. vanwege de korte gebruiksduur, of
b. de bestaande kenmerken van de locaties die de werkgever niet kan veranderen.
4. Indien de in het eerste lid genoemde voorzieningen niet of slechts ten dele kunnen worden
aangebracht of indien het aanbrengen of wegnemen daarvan grotere gevaren meebrengt
dan de arbeid ter beveiliging waarvan zij zouden moeten dienen, zijn ter voorkoming van
het gevaar voldoende sterke en voldoende grote vangnetten op doelmatige plaatsen en
wijze aangebracht of worden doelmatige veiligheidsgordels met vanglijnen van voldoende
sterkte gebruikt dan wel worden andere technische middelen toegepast, die ten minste
eenzelfde mate van beveiliging van de in het eerste lid bedoelde arbeid geven. Daarbij
hebben maatregelen gericht op collectieve bescherming de voorrang boven maatregelen
gericht op individuele bescherming.
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Arbobesluit: Artikel 7.23 Algemeen
Werkzaamheden op hoogte mogen alleen worden uitgevoerd vanaf een veilige en
ergonomisch verantwoorde steiger, stelling, bordes of werkvloer. Als dat niet mogelijk is,
moet u het meest geschikte arbeidsmiddel kiezen om het werk zo veilig mogelijk te kunnen
uitvoeren. Uit de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) zal moeten blijken wat het meest
geschikte middel is in een bepaalde situatie. Het gebruik van de ladder als werkplek moet
zoveel mogelijk beperkt worden.
Arbobesluit: Artikel 7.23A Specifieke bepalingen betreffende het gebruik van
ladders en trappen
Arbobesluit: Artikel 8.3 Beschikbaarheid en gebruik persoonlijke
beschermingsmiddelen
CAO Bikudak
• Artikel 14, Arbeidsomstandigheden, lid 1 (brandblussers)
• Artikel 14, Arbeidsomstandigheden, lid 4 (PBM’s)
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Van regels naar praktijk
Er werken ongeveer vierduizend dakdekkers bitumen/kunststof in Nederland. Dagelijks
staan zij bloot aan beroepsrisico’s. Dat zijn met name fysieke overbelasting, het
werken met gevaarlijke stoffen, tocht en temperatuurwisselingen, koude en onveilige
werkomstandigheden.
Onveilige werkomstandigheden
Onveilige werkomstandigheden vormen een belangrijke oorzaak van ongevallen. De
dakdekker kan van een ladder vallen, van het dak of door een open sparing. Door harde wind
kan hij zijn evenwicht verliezen en kunnen materialen van het dak waaien. Verder kan hij
worden geraakt door een slingerende last, vallende materialen of gereedschap. Werken met
gereedschap en messen kan leiden tot snijwonden. Werken met een brander, heteluchtföhn
en warme bitumen kan brandwonden veroorzaken. Daarnaast kan brand ontstaan door
het gebruik van een brander of föhn in combinatie met brandbare materialen, of na het
aanbrengen van (licht) ontvlambare producten. Verkeerd belasten van het dak kan ervoor
zorgen dat de constructie onder de druk bezwijkt. Het werken met rijdend materieel kan
leiden tot ongevallen wanneer door de afzetting op het dak heen wordt gereden.
Concrete veiligheidsmaatregelen
Om deze onveilige arbeidsomstandigheden weg te nemen, zijn maatregelen noodzakelijk.
Deze zijn onder te verdelen in drie categorieën: bronmaatregelen, collectieve maatregelen en
individuele maatregelen.
Bronmaatregelen
• Bepaal welke voorzieningen nodig zijn om veilig op het dak te kunnen komen en hier veilig
te werken. Zorg dat de voorzieningen aanwezig zijn. Spreek daarnaast af hoe deze veilig
kunnen worden aangebracht. Houd daarbij rekening met de hoogte en de vorm van het
dak, de uit te voeren werkzaamheden en de geldende voorschriften.
• Beëindig het werk als de wind harder is dan de afgesproken maximale windkracht.
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Collectieve maatregelen
• Zorg voor een goede opstelling en veilig gebruik van de bitumenketel.
• Zorg dat het gereedschap en materieel periodiek worden gekeurd.
• Zorg dat het rijdend materieel op het dak is voorzien van een dodemansknop
of een noodstop met tweehanden-bediening.
• Zorg voor adequate maatregelen in verband met brand- en explosiegevaar; bijvoorbeeld
goede werkinstructie, veilig gasmaterieel en brandblussers.
• Zorg voor een goede veiligheidsinstructie voor de ploeg; zie toe op het naleven van
de voorschriften.
• Verstrek de noodzakelijke beschermingsmiddelen, afgestemd op de risico’s op het
project; zorg bij kans op vallende materialen en gereedschap voor veiligheidshelmen,
veiligheidsschoenen, werkhandschoenen en valbeveiliging. Gebruik bij het steunen op de
knieën kniebeschermers of liever kniestukken in speciaal daarvoor bedoelde houders in de
broek of overall. De kleding moet het lichaam bedekken.
• Verstrek geen kleding die gemakkelijk vlam vat, zoals kunststof; wol of katoen genieten de
voorkeur. Gebruik leren materialen voor de bescherming tegen vlammen of hete producten.
• Zorg voor een opgeruimde werkplek en goed begaanbare looproutes.
• Breng langs de randen en sparingen beveiligingen aan volgens de afspraken; houd deze
beveiligingen ook in stand.
• Zorg voor een veilige opslag en een goede verdeling van de materialen op het dak.
• Controleer regelmatig de veiligheid van het gereedschap en het elektrisch of met gas
aangedreven materieel. Let hierbij op de beveiligingen, contacten, snoeren, slangen en
verbindingen.
• Stel de ladder veilig en stabiel op.
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Individuele maatregelen
• Breng randbeveiliging aan volgens de afspraken en houd deze intact (zie A-blad).
• Gebruik geen open vuur op brandgevaarlijke plaatsen.
• Gebruik de voorgeschreven veiligheidsvoorzieningen en beschermingsmiddelen.
Voor de veiligheid van de dakdekker zijn er bovendien de volgende arbovriendelijke
hulpmiddelen:
• Beveiliging voor dakopeningen.
• Beveiliging voor looproutes op daken.
• Dakbevestigingssysteem permanent.
• Dakrandbeveiliging.
• Ladderborging.
• Gemechaniseerde transportmiddelen.
• Daktoetreding.
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Royal diensten garanderen veilig en verantwoord werken
op daken
Naast een scala aan veiligheidsproducten biedt Royal Roofing Materials een omvangrijk
dienstenpakket dat garant staat voor gezond, veilig en verantwoord werken op daken.
Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)
Met behulp van een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) brengt het totaalconcept
van Royal Roofing Materials de veiligheidssituatie op een dak volledig in kaart. Een
gecertificeerde inspecteur inventariseert ter plekke de aanwezige veiligheidsrisico’s.
De visuele waarnemingen van de inspecteur worden vertaald in een rapportage. In deze
rapportage wordt verslag gedaan van de bestaande veiligheidssituatie op het dak. Daarnaast
bevat de rapportage een advies (evaluatie) om de veiligheid op het dak te verbeteren. Deze
aanbevelingen kunnen bestaan uit diverse oplossingen voor veilig werken op hoogte, zoals
permanente veiligheidsvoorzieningen (bijvoorbeeld in de vorm van dakankers) en tijdelijke
veiligheidsvoorzieningen (bijvoorbeeld in de vorm van dakrandbeveiliging).
Royal Roofing Materials maakt gebruik van een rapportage die is opgesteld en goedgekeurd
door diverse officiële instanties. Op deze wijze is de kwaliteit van de RI&E gewaarborgd.
Opdrachtgevers, (onder)aannemers en werknemers zijn samen verantwoordelijk voor een
veilige werksituatie op het dak. De uitgangspunten voor het gezond en veilig werken op daken
(hoogte) zijn vastgelegd in de nieuwe Arbocatalogus voor de Platte Daken. Het reeds bekende
A-blad Platte Daken is mede de basis van deze Arbocatalogus.
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Waarom een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)?
Het doel van een RI&E is het verkrijgen van algemeen inzicht in veiligheids- en
gezondheidsrisico’s binnen het bedrijf of organisatie. De RI&E is de basis van het Arbobeleid,
met als doel:
• Het verkrijgen van inzicht in de gevaren en de hieraan verbonden risico’s op het gebied
van veiligheid, gezondheid en welzijn, waaraan de medewerkers worden blootgesteld;
• Het op grond van de verkregen inzichten kunnen formuleren van maatregelen om risico’s
te elimineren of te beperken en beheersbaar te maken;
• Op grond van artikel 5 van de Arbowet is de werkgever verplicht om een risicoinventarisatie en -evaluatie op te stellen
• De wet maakt daar geen onderscheid tussen zelfstandige en niet-zelfstandige
arbeidsmiddelen of losse componenten. Uitgangspunt blijven de risico’s
• RI&E opdrachtgevers kunnen zijn de eigenaar, beheerder, dan wel degene die anderszins
bevoegd is te beslissen over ontwerp, de vervaardiging dan wel het onderhoud van
arbeidsplaatsen en arbeidsmiddelen. Deze mogelijkheid van de wetgever is concreet
ingevuld in het Arbobesluit, hoofdstuk 2: Arbozorg en organisatie van de arbeid,
afdeling 5 : Bouwplaatsen.
• In tegenstelling tot wat nog wel eens wordt gedacht, gaat het in Arbobesluit 2.5 niet
alleen om nieuwbouwprojecten maar ook om renovatie, grootonderhoud en niet-planmatig
onderhoud
Het dak op: Inventarisatie
De dakadviseur inventariseert het betreffende dak. Met meetlint en fototoestel worden
details en grote lijnen opgenomen. De dakadviseur richt zich daarbij op de volgende
aspecten:
• Bepaling toetreding dak (ook vanaf ander dak)
• Inventarisatie dakonderdelen
• Bepaling locatie dakonderdelen
• Bepaling aanwezigheid van aanwezige gevaren op het dakvlak zoals struikelgevaar,
doorvalgevaar, etc.
• Inventarisatie van installaties / apparatuur / bouwdelen welke periodiek onderhoud
behoeven
• Bepaling toegankelijkheid dakonderdelen
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Evaluatie & Rapportage
Door combinatie van kennis en ervaring met de wets- en beleidslijnen, de wijze van gebruik
van het en de feitelijke situatie op het dak, evalueert de dakadviseur de gevaren welke
de geïnventariseerde onderdelen opleveren. Deze evaluatie wordt vastgelegd in een RI&E
rapportage, met aanbevelingen en een plan van aanpak

2

is

en kunde

v e i l i gh e

i

d

in

2. Royal diensten

ke n
n

Scholing
Het assortiment veiligheidsproducten van Royal Roofing Materials heeft tot doel om het veilig
werken op hoogte te bevorderen. Die veiligheid is echter uitsluitend gewaarborgd bij een
juiste toepassing van deze producten door dakverwerkers. Daarom bieden gecertificeerde
instructeurs van Royal Roofing Materials gespecialiseerde trainingen aan voor het vakkundig
aanbrengen en het juist toepassen van valbeveiligingssystemen, daktoetredingen en
persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s). Dat wil zeggen op maat gesneden voor iedere
medewerker binnen uw organisatie. In deze cursussen is er ook aandacht voor de wet- en
regelgeving over gezond en veilig werken op daken, zoals onder meer vastgelegd in de
nieuwe Arbocatalogus voor de Platte Daken. Na afloop van de training is de dakverwerker
gecertificeerd om de veiligheidsproducten zelf aan te brengen.
Binnen het assortiment veiligheidsproducten van Royal Roofing Materials nemen
de ankerpunten van LUX-top® een prominente plaats in. In het verleden vonden de
praktijkcursussen voor het vakkundig aanbrengen van dakankers plaats in Luxemburg. Ook
deze Royal-trainingen worden voortaan in Nederland verzorgd met eigen instructeurs.
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Keuringen en herkeuringen
De wetgeving schrijft onder meer voor dat valbeveiligingssystemen uitsluitend mogen worden
aangebracht door daartoe opgeleide en gecertificeerde dakverwerkers. Dankzij de cursussen
en trainingen van Royal Roofing Materials kan de dakverwerker deze bevoegdheid verwerven.
Op het moment dat een gecertificeerde dakverwerker een valbeveiliging plaatst, bijvoorbeeld
een dakanker, is deze volgens de wet automatisch gekeurd.
Daarnaast schrijft de wetgeving voor dat veiligheidsproducten op het dak elk jaar opnieuw
moet worden gekeurd. Dakverwerkers kunnen de jaarlijks verplichte herkeur van ankerpunten
ook in eigen beheer doen al dan niet i.c.m. een onderhoudscontract. Hierdoor is een optimale
veiligheid van valbeveiligingssystemen altijd gewaarborgd.
Een arbeidsmiddel waarvan de veiligheid afhangt van de wijze van installatie, wordt na de
installatie en voordat het voor de eerste maal in gebruik wordt genomen gekeurd op de
juiste wijze van installatie en goed en veilig functioneren. De wet schrijft niet voor met
welke frequentie een arbeidsmiddel in de gebruiksfase moet worden gekeurd. Dit hangt
immers af van het soort arbeidsmiddel en de intensiteit van het gebruik. Om de frequentie te
bepalen kan de werkgever de risico-inventarisatie en -evaluatie op grond van artikel 5 van de
Arbeidsomstandighedenwet gebruiken, waarbij als ondergrens eenmaal per jaar kan worden
aangehouden.
Uiteraard is het afhankelijk van de feitelijke gebruiksomstandigheden of de inspecties
vaker moeten plaatsvinden dan het minimum dat de fabrikant in zijn gebruiksaanwijzing
voorschrijft. De kern van de wetgeving is de RI&E. Op grond van artikel 5 van de Arbowet is
de werkgever verplicht om een risico-inventarisatie en -evaluatie op te stellen. De uitkomsten
hiervan kunnen een hulpmiddel zijn bij de beoordeling of een keuring als bedoeld in dit
artikel. Op basis hiervan kan ook de frequentie, de omvang en diepgang van de keuring
worden bepaald.
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Voor de keuringen moet de werkgever een deskundige persoon inschakelen. Dit kunnen
naar keuze van de werkgever bijvoorbeeld zijn: deskundigen van een onafhankelijke
keuringsinstantie, van een onderhoudsdienst van een leverancier of van de technische
dienst van het eigen bedrijf. Deskundigen moeten gekwalificeerd zijn om het desbetreffende
arbeidsmiddel te mogen keuren. Zij moeten daartoe beschikken over voldoende kennis en
kunde en de nodige keuringsuitrusting.
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Levering en registratie
De wetgeving voor veilig werken op hoogte schrijft voor dat veiligheidsproducten in de
vorm van PBM’s, die worden gebruikt op het dak elk jaar opnieuw moeten worden gekeurd.
Dakverwerkers hebben de mogelijkheid om deze verplichte jaarlijkse herkeur door Royal
Roofing Materials te laten uitvoeren. Om deze herkeur te waarborgen, registreert Royal
Roofing Materials de levering van alle veiligheidsproducten. Zo is altijd bekend welke
veiligheidsproducten wanneer aan welke dakverwerker en voor welk project zijn geleverd.
Zodra het product na een jaar moet worden herkeurd, brengt Royal Roofing Materials de
dakverwerker hiervan tijdig op de hoogte. Vervolgens is de dakverwerker vrij in zijn keuze om
de herkeur door Royal Roofing Materials te laten uitvoeren of om dit zelf te regelen met een
terzake deskundige instantie.
De veiligheid van een arbeidsmiddel begint met de juiste aanschaf voor de juiste toepassing.
Dat is nog lang niet het einde. Degene die arbeidsmiddelen of persoonlijke beschermingsmiddelen aanschaft moet zich ook realiseren dat de verantwoordelijkheid bij de aanschaf niet
stopt. De werkgever blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de inzet van arbeidsmiddelen en
persoonlijke beschermingsmiddelen gedurende de tijd dat die in omloop zijn. Het certificaat
van registratie dient bij de gebruiker aanwezig te zijn, dit geldt dito voor de herkeur.

Artikel

: Bandstrop MAS B2 1,2 mtr

Serienummer

: 10183616

Productiedatum

: 2007

Verk o opdatum

:

Datum in gebruik

:

Naam gebruiker

:

Persoo nlijke Beschermingsmiddelen moeten volgens de wet jaarlijks geïnspecteerd w orden.
Deze inspectie verz org t R oyal Ro o fi n g Ma terials voor u.

Datum ins pectie:

Datum ins pectie:

Handtekening ins pecteur

Handtekening ins pecteur

Datum ins pectie:

Datum ins pectie:

Handtekening ins pecteur

Handtekening ins pecteur

Datum ins pectie:

Datum ins pectie:

Handtekening ins pecteur

Handtekening ins pecteur

Inspec tie is uitgevoerd volgens voors c hr iften en r ic htl i jnen v an de fabr ik ant en de Europese regelgev ing .
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Aandachtspunten voor Permanente valbeveiligingssystemen
Basis van valbeveiliging bij het werken op hoogte
Volgens de voorschriften moet bij een hoogte van minimaal 2,5 meter een aantal aanvullende
maatregelen worden getroffen. Hiervoor is de gebouweigenaar of de opdrachtgever
verantwoordelijk.
Indien collectieve middelen niet bruikbaar zijn om technische of organisatorische redenen,
dan is het gebruik van Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM’s) toegestaan.
Voorwaarde is de beschikbaarheid van de juiste ankerpunten of aanlijnsystemen op het dak.
Er zijn in principe twee soorten beschermingsmiddelen tegen vallen van hoogte.
• Gebiedsbegrenzingssystemen:
De gebruiker wordt verhinderd om over de valzijde te vallen. Deze systemen worden over
het algemeen geplaatst op 2 meter uit de valrand. Met het juiste PBM met een korte lijn
van maximaal 2 meter wordt vallen verhinderd.
• Valbeveiligings- of opvangsystemen:
De gebruiker wordt bij een val beschermd mits het opvangsysteem en het harnas dit
toelaat en hiervoor gekeurd en CE gemarkeerd is. Dit systeem is zinvol wanneer de
bewegingsvrijheid van de gebruiker gewaarborgd moet zijn bij werk aan de valzijde.
De veilige zone in Nederland is bepaald op 4 meter uit de valzijde. Tot 2 meter uit de valzijde
is het niet toegestaan zonder veiligheidsmiddelen arbeid te verrichten.
Voorwaarden voor valbeveiliging:
• Voldoende minimale werkhoogte voor het opvangen van de val
• Schokken en stoten moet worden voorkomen voor de opgevangen persoon
• De uitrusting moet volstaan om een val aan de valzijde op te vangen
• Een snelle redding van de gevallen persoon moet mogelijk zijn
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De meest voorkomende valbeveiligingssystemen zijn de individuele ankerpunten volgens EN795 klasse A en horizontale ankerpunten met bijvoorbeeld RVS staalkabels volgens EN-795
klasse C.
Een kabelsysteem geeft een betere beveiliging omdat de gebruiker zich voortdurend
aangelijnd parallel langs de valzijde kan verplaatsen. In het algemeen moeten toegepaste
valbeveiligingssystemen zijn voorzien van certificaten volgens EN795 en een CE-kenteken op
het product.
Voor het juiste gebruik van PBM-materiaal moeten de gebruikers duidelijk geïnstrueerd
zijn. Tevens moeten volgens de norm de PBM-materialen jaarlijks worden gekeurd door een
deskundige op dit gebied. Deze jaarlijkse controle moet worden geregistreerd.
Het juiste gebruik van een PBM voorkomt niet alleen een val, maar ook blijvend letsel
opgelopen tijdens een val.
Om zware verwondingen, blijvend letsel of zelfs erger te vermijden is er slechts één gouden
regel: Wees nauwkeurig en zorgvuldig in het gebruik van PBM’s.
Voor het bepalen van de veilige arbeidshoogte moet een optelsom worden gemaakt van:
• De vrije valhoogte (maximaal 2,5 meter) voortvloeiend uit de pendulewerking
• De remweg (optelsom van de bandvaldemper en uitrekking van de lijn)
• De lichaamslengte (gemiddeld 1,75 meter)
• Het rekken van het harnas (30 cm)
• Een veiligheidsmarge (50 cm)
Bij daken met een geringe hoogte zal de voorkeur gaan naar collectieve middelen of  naar een
gebiedsbegrenzingssysteem waarbij een val verhinderd wordt door gebruik van een korte lijn
(maximaal 2 meter lang).
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De afstand van de ankerpunten tot aan de valrand wordt bepaald door de veilige
arbeidshoogte en zal maximaal 6 meter zijn in verband met de pendulewerking van de
verlengde lijn om in een hoek (diagonaal) te komen.

Pendulewerking van de leeflijn
Bij grotere afstanden dan 6 meter tot de valzijde zal in de diagonaal naar de hoek een extra
ankerpunt moeten worden geplaatst.
De afstand tussen de individuele ankers bedraagt 7,5 meter. Bij toepassing van RVS
lijnsystemen wordt de lengte gemeten nadat alle ankerpunten zijn geplaatst. De maat wordt
gemeten hart op hart van de ankerpunten. De lijn wordt na montage gespannen en voorzien
van een keuringsbordje.
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Bodyfix ankerpunt
Bitumen / ECB / PVC / EPDM
Persoonlijk ankerpunt voorzien van interne valdemper die
bij belasting door een val zichtbaar vervormt. Het oog draait
mee en is dus altijd correct gepositioneerd. De constructie
van de Bodyfix, het ankerpunt, de onderplaat en bevestiging
voldoen aan de EN 795  Klasse A1 en is CE gecertificeerd.
Een bouwkundige verankering geeft de zekerheid van vaste
permanente bevestiging aan de ondergrond onder alle
klimaatomstandigheden. Voor elke dakbedekking is een
afdichtingsmanchet voorgemonteerd. De Bodyfix wordt
toegepast op de bestaande dakbedekkingsconstructie. De
bodyfix wordt met voor de ondergrond geschikte bevestigingsmiddelen gemonteerd.

Chemische ankers ter bevestiging van de Bodyfix aan beton.
Per set 4 stuks

Tuimelankers ter bevestiging van de Bodyfix op staalprofiel minimaal
0,75 mm dikte en houten plaatmateriaal minimaal 18 mm dikte.
Per set 4 stuks

Spreidankers ter bevestiging van de Bodyfix op kanaalplaten.
Per set 4 stuks

MS Clamp
Trolly om veiligheidslijnen aan vaste profielbanen te bevestigen. Toepasbaar
op IPE/INP 140-160, HEA-/B 160 of buis met diameter 76-90 mm.
Makkelijk mee te nemen, voor alle dakgebruikers. Voldoet aan de EN 795
Klasse B. CE-gemarkeerd.
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LUX-top® ASP EV 2
Ankerpunt voor op betonnen vloeren en betonnen bouwelementen min. C20/25 (B25)
Getest en gecertificeerd volgens DIN EN 795 Klasse A en B
door DEKRA EXAM GmbH (CE 0158).
Bruikbaar als enkel ankerpunt en met LUX-top®FSE 2003
kabelsystemen volgens de EN 795 Klasse C.
technische specificaties
Max. aantal gebruikers
Materiaal
Certificaat
Afmeting voetplaat
Diameter ankerpunt

: 3 personen
: W1.4301 / AISI 304
: Nr. ZB 09-4618
: 150x150x6 mm of 80x150x6 mm
: 16 mm en 26 mm

montage afstanden
Volgens de nationale voorschriften en afhankelijk van
de afmetingen van het gebouw.
bevestigingsmateriaal
4 betonankers M10 A4 bij een voetplaat 150x150 mm
Minimale ondergrond afmetingen (bxh): 250x120 mm
2 betonankers M12 A4 bij een voetplaat 80x150 mm
2 betonankers M12 A4 bij een voetplaat 150x150 mm
Minimale ondergrond afmetingen (bxh): 200x140 mm

LUX-top® ankerpunt ASP EV 30/2 Ø16 mm
LUX-top® ankerpunt ASP EV 40/2  Ø16 mm

LUX-top® ankerpunt ASP EV 30/2 versterkt Ø26 mm
LUX-top® ankerpunt ASP EV 40/2 versterkt Ø26 mm
LUX-top® ankerpunt ASP EV 50/2 versterkt Ø26 mm

LUX-top® ankerpunt ASP EV 30/2 Ø16 mm 80x150 mm
LUX-top® ankerpunt ASP EV 40/2 Ø16 mm 80x150 mm

LUX-top® ankerpunt ASP EV 30/2 versterkt Ø26 mm voetplaat  80x150 mm
LUX-top® ankerpunt ASP EV 40/2 versterkt Ø26 mm voetplaat 80x150 mm
LUX-top® ankerpunt ASP EV 50/2 versterkt Ø26 mm voetplaat 80x150 mm
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LUX-top® ASP EV 4s
Ankerpunt voor het bevestigen aan staalbouwelementen
Getest en gecertificeerd volgens DIN EN 795
Klasse A en B door DEKRA EXAM GmbH (CE 0158).
Bruikbaar als enkel ankerpunt en met LUX-top®FSE 2003
kabelsystemen volgens de EN 795 Klasse C.
technische specificaties
Max. aantal gebruikers
Materiaal
Certificaat
Afmeting voetplaat
Diameter ankerpunt
Min. afm. bouwelement

: 3 personen
: W1.4301 / AISI 304
: Nr. ZB 09- 4619
: 80x150x6 mm
: 16 mm en 26 mm
: b = 80 mm ; t = 4,0 mm

montage afstanden
Volgens de nationale voorschriften en afhankelijk van
de afmetingen van het gebouw.
bevestigingsmateriaal
4 zelftappende schroeven van 8 mm

LUX-top® ankerpunt ASP EV 30/4s Ø16 mm  
LUX-top® ankerpunt ASP EV 40/4s Ø16 mm

LUX-top® ankerpunt ASP EV 30/4s versterkt Ø26 mm
LUX-top® ankerpunt ASP EV 40/4s versterkt Ø26 mm
LUX-top® ankerpunt ASP EV 50/4s versterkt Ø26 mm
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LUX-top® ASP EV 5
Ankerpunt voor om stalen balken of houten balken
Getest en gecertificeerd volgens DIN EN 795
Klasse A en B door DEKRA EXAM GmbH (CE 0158).
Bruikbaar als enkel ankerpunt en met LUX-top®FSE 2003
kabelsystemen volgens de EN 795 Klasse C.
technische specificaties
Max. aantal gebruikers
: 3 personen
Materiaal
: W1.4301 / AISI 304
Certificaat
: Nr. ZB 09- 4620
Afmeting voetplaat
: 150x220x6 mm
Diameter verankeringpunt : 16 mm en 26 mm
Max bevestigingsbreedte : 145 mm
montage afstanden
Volgens de nationale voorschriften en afhankelijk van
de afmetingen van het gebouw.
bevestigingsmateriaal
4 draadstangen M12 A2 incl. moer en rondel
1 contraplaat 150x220x6 mm

LUX-top® ankerpunt ASP EV 30/5 Ø16 mm met contraplaat
LUX-top® ankerpunt ASP EV 40/5 Ø16 mm met contraplaat

LUX-top® ankerpunt ASP EV 30/5 versterkt Ø26 mm contraplaat
LUX-top® ankerpunt ASP EV 40/5 versterkt Ø26 mm contraplaat
LUX-top® ankerpunt ASP EV 50/5 versterkt Ø26 mm contraplaat
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LUX-top® ASP EV 6
Ankerpunt voor zijwaartse bevestiging op beton min. C20/25 (B25) of hout (GL 24 bzw. BS 11).
Getest en gecertificeerd volgens DIN EN 795
Klasse A en B door DEKRA EXAM GmbH (CE 0158).
Bruikbaar als enkel ankerpunt en met LUX-top®FSE 2003
kabelsystemen volgens de EN 795 Klasse C.
technische specificaties
Max. aantal gebruikers
Materiaal
Certificaat
Afmeting voetplaat
Diameter ankerpunt
Min. afm. bouwelement (b x h)

: 3 personen
: W1.4301 / AISI 304
: Nr. ZB 09- 4621
: 200x250x6 mm
: 16 mm en 26 mm
: 120x250 mm

montage afstanden
Volgens de nationale voorschriften en afhankelijk van
de afmetingen van het gebouw.
bevestigingsmateriaal
4 draadstangen M12 A2 incl. moer en rondel
Voor op beton: 4 betonankers M10 A4

LUX-top® ankerpunt ASP EV 30/6 Ø16 mm balk zijdelings
LUX-top® ankerpunt ASP EV 40/6 Ø16 mm balk zijdelings

LUX-top® ankerpunt ASP EV 30/6 versterkt Ø26 mm balk zijdelings
LUX-top® ankerpunt ASP EV 40/6 versterkt Ø26 mm balk zijdelings
LUX-top® ankerpunt ASP EV 50/6 versterkt Ø26 mm balk zijdelings
LUX-top® ankerpunt ASP EV 30/6 zijdelings met U-profiel-voetplaat
LUX-top® ankerpunt ASP EV 40/6 zijdelings met U-profiel-voetplaat
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LUX-top® ASP EV 7
Ankerpunt voor op houten balken te bevestigen (C24 bzw. S10)
Getest en gecertificeerd volgens DIN EN 795
Klasse A en B door DEKRA EXAM GmbH (CE 0158).
Bruikbaar als enkel ankerpunt en met LUX-top®FSE 2003
kabelsystemen volgens de EN 795 Klasse C.
technische specificaties
Max. aantal gebruikers
Materiaal
Certificaat
Afmeting voetplaat
Diameter ankerpunt
Min. afm. bouwelement (b x h)

: 3 personen
: W1.4301 / AISI 304
: Nr. ZB 09- 4622
: 100x360x6 mm
: 16 mm en 26 mm
: 100x160 mm

montage afstanden
Volgens de nationale voorschriften en afhankelijk van
de afmetingen van het gebouw.
bevestigingsmateriaal
12 zelftappende houtschroeven

LUX-top® ankerpunt ASP EV 30/7 Ø16 mm
LUX-top® ankerpunt ASP EV 40/7 Ø16 mm

LUX-top® ankerpunt ASP EV 30/7 versterkt Ø26 mm
LUX-top® ankerpunt ASP EV 40/7 versterkt Ø26 mm
LUX-top® ankerpunt ASP EV 50/7 versterkt Ø26 mm
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LUX-top® ASP EV 8
Ankerpunt voor over enkelvoudige geprofileerde staalplaten te bevestigen op betonnen en stalen balken
Getest en gecertificeerd volgens DIN EN 795
Klasse A en B door DEKRA EXAM GmbH (CE 0158).
Bruikbaar als enkel ankerpunt en met LUX-top®FSE 2003
kabelsystemen volgens de EN 795 Klasse C.
technische specificaties
Max. aantal gebruikers
Materiaal
Certificaat
Afmeting voetplaat
Diameter ankerpunt
Min. afm. bouwelement

: 3 personen
: W1.4301 / AISI 304
: Nr. ZB 09- 4623
: afhankelijk van het staalprofiel
: 16 mm en 26 mm
:  betonbalk min. (b x h): 250x120
staalbalk: b = 150 mm; t = 4,0 mm

montage afstanden
Volgens de nationale voorschriften en afhankelijk van
de afmetingen van het gebouw.
bevestigingsmateriaal
Voor op beton
Voor op stalen balken

LUX-top® ankerpunt ASP EV 30/8 Ø16 mm
LUX-top® ankerpunt ASP EV 40/8 Ø16 mm

: 4 betonankers M10 A4
: 4 zelftappende schroeven

LUX-top® ankerpunt ASP EV 30/8 versterkt Ø26 mm
LUX-top® ankerpunt ASP EV 40/8 versterkt Ø26 mm
LUX-top® ankerpunt ASP EV 50/8 versterkt Ø26 mm

3

is

en kunde

v e i l i gh e

i

d

in

3. Permanente valbeveiligingssystemen

ke n
n

LUX-top® ASP EV 9
Ankerpunt voor op enkelvoudige geprofileerde staalplaten
Getest en gecertificeerd volgens DIN EN 795
Klasse A en B door DEKRA EXAM GmbH (CE 0158).
Bruikbaar als enkel ankerpunt en met LUX-top®FSE 2003
kabelsystemen volgens de EN 795 Klasse C.
technische specificaties
Max. aantal gebruikers
Materiaal
Certificaat
Staalplaat dikte
Afmeting voetplaat
Diameter ankerpunt
Min. dakoppervlakte

:
:
:
:
:

3 personen
W1.4301 / AISI 304
Nr. ZB 09- 4624
min 0,75 mm
150x312 mm t.b.v.
profiel 250-280 mm
: 16 mm en 26 mm
: 25 m2

montage afstanden
Volgens de nationale voorschriften en afhankelijk van
de afmetingen van het gebouw.
bevestigingsmateriaal
4 speciale kantelbouten M8

LUX-top® ankerpunt ASP EV 30/9 Ø16 mm
LUX-top® ankerpunt ASP EV 40/9 Ø16 mm

LUX-top® ankerpunt ASP EV 30/9 versterkt Ø26 mm
LUX-top® ankerpunt ASP EV 40/9 versterkt Ø26 mm
LUX-top® ankerpunt ASP EV 50/9 versterkt Ø26 mm
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LUX-top® ASP EV 10
Ankerpunt voor op betonnen kanaalplaten
Getest en gecertificeerd volgens DIN EN 795
Klasse A en B door DEKRA EXAM GmbH (CE 0158).
Bruikbaar als enkel ankerpunt en met LUX-top®FSE 2003
kabelsystemen volgens de EN 795 Klasse C.
technische specificaties
Max. aantal gebruikers
Materiaal
Certificaat
Afmeting voetplaat voor de
bovenste spiegeldikte 30-40 mm
Afmeting voetplaat voor
een spiegeldikte > 40 mm
Diameter ankerpunt
Minimum spiegeldikte

: 3 personen
: W1.4301 / AISI 304
: Nr. ZB 09-4625
: 150x350x6 mm
: 200x200x6 mm
: 16 mm en 26 mm
: 30 mm

montage afstanden
Volgens de nationale voorschriften en afhankelijk van
de afmetingen van het gebouw.
bevestigingsmateriaal
Bij voetplaat 200x200 mm: 4 beton kanaalplaten ankers
Bij voetplaat 150x350 mm: 8 beton kanaalplaten ankers

LUX-top® ankerpunt ASP EV 30/10 Ø16 mm
LUX-top® ankerpunt ASP EV 40/10 Ø16 mm

LUX-top® ankerpunt ASP EV 30/10 versterkt Ø26 mm
LUX-top® ankerpunt ASP EV 40/10 versterkt Ø26 mm
LUX-top® ankerpunt ASP EV 50/10 versterkt Ø26 mm
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LUX-top® ASP EV 11
Ankerpunt voor in plafondelementen uit cellenbeton min. Klasse P3.3
Getest en gecertificeerd volgens DIN EN 795
Klasse A en B door DEKRA EXAM GmbH (CE 0158).
Bruikbaar als enkel ankerpunt en met LUX-top®FSE 2003
kabelsystemen volgens de EN 795 Klasse C.
technische specificaties
Max. aantal gebruikers
Materiaal
Certificaat
Afmeting voetplaat
Diameter ankerpunt

: 3 personen
: W1.4301 / AISI 304
: Nr. ZB 09-4626
: 200x650x6 mm (Ø16)
300x650x6 mm (Ø26)
: 16 mm en 26 mm

montage afstanden
Volgens de nationale voorschriften en afhankelijk van
de afmetingen van het gebouw.
bevestigingsmateriaal
10 cellenbeton ankers

LUX-top® ankerpunt ASP EV 30/11 Ø16 mm
LUX-top® ankerpunt ASP EV 40/11 Ø16 mm

LUX-top® ankerpunt ASP EV 30/11 versterkt Ø26 mm
LUX-top® ankerpunt ASP EV 40/11 versterkt Ø26 mm
LUX-top® ankerpunt ASP EV 50/11 versterkt Ø26 mm
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LUX-top® RVT
Ankerpunt voor sandwichpanelen
Getest en gecertificeerd volgens DIN EN 795
Klasse A en B door DEKRA EXAM GmbH (CE 0158).
Bruikbaar als enkel ankerpunt en met LUX-top®FSE 2003
kabelsystemen volgens de EN 795 Klasse C.
technische specificaties
Max. aantal gebruikers
Materiaal
Certificaat
Hoogte
Voetplaatafmeting
Diameter ankerpunt
Min. dikte van de stalenplaat

: 3 personen
: W1.4301 / AISI 304
: Nr. ZB 10-4943
: 140 mm
: 280x365x3 mm
: 16 mm
: 0,5 mm

Gepatenteerd

montage afstanden
Volgens de nationale voorschriften en afhankelijk van
de afmetingen van het gebouw.
bevestigingsmateriaal
8 speciale popnagels
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LUX-top® EDS afdichtingsset

LUX-top® EDS afdichtingsset

voor waterdichte aansluiting van het ankerpunt
op een bitumineuze dakbedekking

voor waterdichte aansluiting van het ankerpunt
op een PVC dakbedekking

LUX-top® EDS Ø16 mm afdichtingsset bitumen
LUX-top® EDS Ø26 mm versterkt afdichtingsset bitumen

LUX-top® EDS Ø16 mm afdichtingsset PVC grijs
LUX-top® EDS Ø26 mm versterkt afdichtingsset PVC grijs

LUX-top® EDS afdichtingsset

LUX-top® EDS afdichtingsset

voor waterdichte aansluiting van het ankerpunt
op een dakbedekking met Resitrix EPDM

voor waterdichte aansluiting van het ankerpunt
op een dakbedekking met ECB Kunststof

LUX-top® EDS Ø16 mm afdichtingsset Resitrix

afdichtingsset ECB Ø16 mm en versterkt Ø26 mm voor LUX-top® ASP

LUX-top® EDS Ø26 mm versterkt afdichtingsset Resitrix

LUX-top® weerbeschermingskap
voor optische afdichting van  het LUX-top®
ASP ankerpunt
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LUX-top® FSE 2003 - overrijdbare en niet overrijdbare
Valbeveiligingssysteem met horizontale geleiding
Getest en gecertificeerd volgens DIN EN 795
Klasse C door DEKRA EXAM GmbH (CE 0158).
Combineerbaar met de producten:
LUX-top® ASP, LUX-top® FALZ, LUX-top® RVT, LUX-top® ONE
technische specificaties
Max. aantal gebruikers
Materiaal
Certificaat
roestvaste stalen kabel

: 4 personen
: W1.4404 / AISI 316 en
W1.4301 / AISI 304
: Nr. ZB 07-051
: 8 mm

In combinatie met de LUX-top®   ASP moeten de begin-eind-/
en hoekpunten in versterkte ø26 mm uitvoering zijn!  
montage afstanden
Volgens de nationale voorschriften en afhankelijk van
de afmetingen van het gebouw.

SZH-type W

SZH-type Z

SZH-type E

LUX-top FSE tussenhouder voor overrijdbare systemen te monteren op een LUX-top ASP ankerpunt
®

®

LUX-top® hoekhulpstuk 90° voor overrijdbare FSE systemen

LUX-top® hoek en verbindingsdeel voor FSE kabelsystemen
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LUX-top® verbindingsdeel
voor FSE kabelsystemen

LUX-top® SG meeloper voor FSE 2003
overrijdbare kabelsystemen

LUX-top® hoekversterkingsdeel voor FSE
niet overrijdbare kabelsystemen

LUX-top® FSE RVS kabel Ø8 mm

LUX-top® FSE beginspanner

LUX-top® FSE eindspanner

gemonteerd aan de FSE kabel

gemonteerd  aan de FSE kabel

LUX-top® FSE montageset voor zelfmontage

LUX-top® verlengdeel voor LUX-top ASP

van de eindspanner op de kabel

ankerpunt Ø16 mm

LUX-top® FSE eindspanner voor zelfmontage
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LUX-top® FALZ - Geprofileerd staaldak
Ankerpunt voor klembevestigingen op felsdaken. Type : Kalzip, Bemo, Aluminiumfels en systeemgelijke profielen.
Getest en gecertificeerd volgens DIN EN 795
Klasse A en B door DEKRA EXAM GmbH (CE 0158).
Bruikbaar als enkel ankerpunt en met LUX-top®FSE 2003
kabelsystemen volgens de EN 795 Klasse C.
technische specificaties
Max. aantal gebruikers : 3 personen
Materiaal
: W1.4301 / AISI 304
Certificaat
: Nr. ZB 09-4537
Afmeting voetplaat
: afhankelijk van profielbreedte
Diameter ankerpunt
: 16 mm
Minimum plaatdikte
: staal 0,6 mm
		 aluminium 0,7 mm
montage afstanden
Volgens de nationale voorschriften en afhankelijk van
de afmetingen van het gebouw.
bevestigingsmateriaal
Op aluminium klembekken met 4 bevestigingsschroeven
Afwijkende maten op aanvraag verkrijgbaar

LUX-top® ankerpunt FALZ Kalzip, Felsprofiel 305 metaaldak
LUX-top® ankerpunt FALZ  Kalzip, Felsprofiel 333 metaaldak
LUX-top® ankerpunt FALZ Kalzip, Felsprofiel 400 metaaldak
LUX-top® ankerpunt FALZ Kalzip, Felsprofiel 429 metaaldak
LUX-top® ankerpunt FALZ Kalzip, Felsprofiel 500 metaaldak
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LUX-top® FALZ - Geprofileerd staaldak
Ankerpunt voor klembevestigingen op felsdaken. Type: zink, aluminium, koper en systeemgelijke profielen.
Getest en gecertificeerd volgens DIN EN 795
Klasse A en B door DEKRA EXAM GmbH (CE 0158).
Bruikbaar als enkel ankerpunt en met LUX-top®FSE 2003
kabelsystemen volgens de EN 795 Klasse C.
technische specificaties
Max. aantal gebruikers : 3 personen
Materiaal
: W1.4301 / AISI 304
Certificaat
: Nr. ZB 09-4537
Afmeting voetplaat
: afhankelijk van profielbreedte
Diameter ankerpunt
: 16 mm
Minimum plaatdikte
: staal 0,6 mm
		 aluminium 0,7 mm
montage afstanden
Volgens de nationale voorschriften en afhankelijk van
de afmetingen van het gebouw.
bevestigingsmateriaal
Op aluminium klembekken met 8 bevestigingsschroeven
Afwijkende maten op aanvraag verkrijgbaar

LUX-top® ankerpunt FALZ Felsprofiel 430
LUX-top® ankerpunt FALZ Felsprofiel 500
LUX-top® ankerpunt FALZ Felsprofiel 530
LUX-top® ankerpunt FALZ Felsprofiel 600
LUX-top® ankerpunt FALZ Felsprofiel 630
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RSS permanent dakrandsysteem
Valbeveiliging is voor werkzaamheden op een hoogte van 2,5 meter verplicht. Voor daken waarop regelmatig onderhoudswerkzaamheden verricht moeten worden aan bijvoorbeeld liftinstallaties en airco’s heeft Roof Safety Systems een
systeem voor permanente valbeveiliging ontwikkeld. Installateurs en onderhoudsmedewerkers kunnen dan veilig het
dak betreden en het onderhoud uitvoeren. Het systeem voldoet aan de hoogste Europese norm EN ISO 14122-3 en is
door het gerenommeerde certificeringinstituut Aboma+Keboma gecertificeerd.

RSS plat dak easy staander voor het permanent hekwerk
RSS plat dak easy staander bij het begin of eind
van het permanent hekwerk

RSS plat dak easy staander voor de binnenhoek verbinding
van het permanent hekwerk

RSS plat dak easy staander voor de buitenhoek verbinding
van het permanent hekwerk

RSS  plat dak easy leuning hekwerk van aluminium
met een lengte van 3  / 2,5 / 2,0 / 1,5 meter

RSS plat dak easy leuning verbindingsbuis van aluminium
voor het permanent hekwerk
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Aandachtspunten tijdelijke valbeveiligingssystemen
Indien geen borstweringen/permanente leuningen aanwezig zijn, moet worden gestreefd naar
het werken met tijdelijke dakrandbeveiliging.
Hekwerken en randbeveiligingen moeten bestaan uit een bovenregel op tenminste 1 meter
boven het dakvlak, een tussenregel en een kantplank van 15 cm hoog. Openingen in het
hekwerk mogen niet hoger / breder zijn dan 47 cm.
Het leuningwerk moet voldoen aan de Arbo-beleidsregel 3.16, lid 6 en aan NEN 2770. Dit
moet worden aangetoond met een certificaat, afgegeven door een certificerende instelling.
Bij het gebruik van tijdelijke dakrandbeveiligingen dient zorgvuldig te worden gewerkt. Het
systeem dient volgens de voorschriften van de leverancier te worden opgebouwd. Speciale
aandacht vereisen bijvoorbeeld verbindingen in de hoeken en het juist aanbrengen van
ballast. Maak gebruik van de onderdelen van één fabrikant / leverancier. Uitwisseling van
onderdelen is meestal niet mogelijk.
Plaats de afzetting langs de dakrand op alle plaatsen waar wordt gewerkt. De beveiliging aan
weerszijden van dakopgang, bouwlift of stortkoker moet een minimale lengte hebben van 4
meter.
Zet bij voorkeur het hele dak af. Eventueel is afzetten van de werkplekzone voldoende met
een uitloop van 4 meter naar beide zijden. Koppel de leuningen op de hoeken door met
geschikte hoekstukken of plaats doorgekoppelde leuninghouders op de hoeken.
Ballastgewichten mogen niet per ongeluk kunnen worden verschoven.
Dakbedekkingsmateriaal mag niet als ballast worden gebruikt.
Voer afdekkingen en leuningen zo uit dat ze bij werk aan sparingen of randen gehandhaafd
kunnen blijven gedurende het werk.
Controleer de juistheid van de beveiligingen na het aanbrengen en daarna minstens eenmaal
per week. Controleer de beveiligingen ook nadat wijzigingen zijn aangebracht.
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RSS tijdelijk dakrandsysteem
RSS opklapbaar lichtgewicht aluminium dakrandsysteem m.b.v. ligger, hek en ballastblok. Hoewel er reeds vele valbeveiligingssystemen voor platte daken op de markt zijn onderscheidt dit systeem zich door zijn eenvoud. Het is licht en
makkelijk op te bouwen. Het RSS systeem voor plat dak is gecertificeerd volgens de Europese norm EN 13374 klasse A.
Hoe werkt het?
In de uitklapbare aluminium staander wordt het
hekwerk ingehaakt. De staander wordt geballast met een contragewicht. Het systeem is zodoende gemakkelijk naar het dak te vervoeren
en aldaar in één handeling op te bouwen. Men
vouwt het systeem uit elkaar en zet het met
één borgingspen vast. Vervolgens hangt men
het hekwerk in de staander. Er zijn geen losse
onderdelen die kwijt kunnen raken.

RSS contragewicht bestaat uit een betonblok
met draagarm van staal totaalgewicht 25 kg

RSS hekwerk van aluminium met een totaalgewicht
van 6 kg. Afmeting  3 of 4 meter lengte

RSS staander van aluminium, gewicht 6 kg, inklapbaar
en compleet met noodzakelijke klikkoppelingen
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Alprokon dakrand valbeveiligingssysteem
Alprokon is een dakrand valbeveiligingsstyeem voor platte daken, ontworpen om de totale veiligheid te waarborgen van een
ieder die op het platte dak werkzaamheden moet uitvoeren.
Alprokon is een uit geextrudeerde aluminium profielen
vervaardigd systeem dat slechts 3,7 kg per meter weegt.
Alle onderdelen worden simpel onderling samengevoegd
door middel van roestvaste moer/bout verbindingen.
De bijbehorende contragewichten zijn vervaardigd uit een
daartoe geschikt beton en wegen 22,5 kg. per stuk
De basis bestaat uit 3 elementen te weten: uitklapbare
reling-staanders, reling liggers 3 mtr., kontra gewicht.
Met gebruik van deze 3 basis elementen kan razendsnel
een complete dakrand-val-beveiliging worden opgezet die
aan alle gestelde eisen voldoet.
Bij  werkzaamheden aan de dakrand kan plaatselijk de
dakreling-staander worden opgeklapt.
Opklapbare aluminium dakrandbeveiliging liggers en hekken compleet met ballastblokken

Betonblok 22,5 kg

Betonblok 22,5 kg

Hoekstuk

Staander
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Beveiligingsafrastering van aluminium rondom een dakopening met
afmetingen: 1,5x1,5 m / 2x2 m / 2,5x2,5 m
Beveiligingsafrastering van aluminium rondom een dakopening met
afmetingen: 1,5x1,5 m / 2x2 m / 2,5x2,5 m met deuropening

Aluminium veiligheidsrailing voor bevestiging aan het dakluik,
voorkomt valgevaar bij een openstaand dakluik: model dakluik
S20 railing model RL-S
Aluminium veiligheidsrailing voor bevestiging aan het dakluik,
voorkomt valgevaar bij een openstaand dakluik: model dakluik
EY20 railing model RL-EY
Aluminium veiligheidsrailing voor bevestiging aan het dakluik.
Voorkomt valgevaar bij een openstaand dakluik.

Dakkoepelbeveiliging 1,5 m
Dakkoepelbeveiliging 1,5 m met deur
Dakkoepelbeveiliging 2 m
Dakkoepelbeveiliging 2 m met deur
Dakkoepelbeveiliging 2,5 m
Dakkoepelbeveiliging 2,5 m met deur

Dakluik veiligheidsrailing 915x760 cm
Dakluik veiligheidsrailing 900x900 cm
Dakluik veiligheidsrailing 1370x760 cm
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LUX-top® mobilE
Geballast ankerpunt
Getest en gecertificeerd volgens DIN EN 795 Klasse E
door DEKRA EXAM GmbH (CE 0158).
Kan gebruikt worden op platte daken tot 5° helling,
op beton, hout, staalplaat en Bitumen- en kunststof
afdichtingsbanen.
Gebruik bij vorst, mogelijk vorstgevaar, sneeuw en op grind
is ten strengste verboden.
technische specificaties
Max. aantal gebruikers
Materiaal
Certificaat
Afmetingen
Gewicht
Totaalgewicht

: 1 Persoon
: W1.4301 / AISI 304
: Nr.ZB 09-4718
: 1050x1100 mm
: 12 betonnen tegels (50x50x5 cm)
: 350 kg (alles inbegrepen)

montage afstanden
Volgens de nationale voorschriften en afhankelijk van
de afmetingen van het gebouw.
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Aandachtspunten Persoonlijke Beschermingsmiddelen
Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM’s) worden ingezet op het moment dat gebruik van
collectieve middelen zoals hekwerken, borstweringen of steigerwerk niet mogelijk is.
Persoonlijke Beschermingsmiddelen zijn bedoeld voor kortstondig werk en bestaan uit
permanent aanwezige ankerpunten / leeflijnen, harnasgordels en verbindingsmiddelen
(lijnen en banden).
Alle onderdelen van PBM’s moeten zijn voorzien van een weersbestendig kenteken  met CEnummer, certificaatnummer volgens welke Europese norm is gekeurd, de productiedatum en
naam van het CE-keuringsinstituut.
Gebruiksduur
De gebruiksduur van een PBM wordt bepaald door het beheer en de gebruiksintensiteit.
Harnasgordels en verbindingslijnen zijn gemaakt van synthetisch materiaal en verouderen
door inwerking van UV-straling en klimatologische omstandigheden. Een exacte levensduur is
hierdoor niet af te geven.
Er wordt uitgegaan van de volgende levensduren bij normaal gebruik:
• Harnasgordel 6 tot 8 jaar
• Verbindingsmiddelen (lijnen of banden) 4 tot 6 jaar
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Verzorging / bewaren / reinigen
De ondernemer/ gebruiker moet zich ervan bewust zijn dat beschadigde onderdelen van
een PBM direct moeten worden vervangen. PBM’s moeten schoon, droog en in goede staat
worden opgeborgen. PBM’s moeten zodanig worden opgeborgen dat omgevingsfactoren geen
invloed hebben op de conditie van de PBM’s.
• Droog opbergen, niet in sterk verwarmde ruimte bewaren
• Niet drogen in nabijheid van kachel of heater
• Niet in aanraking brengen met agressieve stoffen, zuren, logen, soldeerwater en oliën
• Beschermen tegen langdurig direct zonlicht
Inspectie
Alle onderdelen van een PBM moeten voor gebruik worden geïnspecteerd op eventuele
gebreken.
De ondernemer/ gebruiker is verplicht om PBM’s minimaal één keer per jaar door een
deskundige te laten keuren en hiervan een registratie bij te houden.
Het certificaat van registratie dient bij de gebruiker aanwezig te zijn.
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Complete set

Complete set

Metalen opbergkoffer, inhoud:  MAS30
veiligheidsharnas, leeflijn 10 m met
bandvaldemper en meelopend lijnklemsysteem

Metalen opbergkoffer, inhoud:  MAS30 veiligheidsharnas, 2 meter aanslagband, leeflijn 10 m met
bandvaldemper en meelopend lijnklemsysteem

Valbeveiligingsset MAS 30

Valbeveiligingsset MAS 30 incl aanslagband

Veiligheidsharnas MAS30

Veiligheidsharnas MAS90

Maten 48-56 voorzien van CE-markering en
gecertificeerd volgens EN 361, gewicht 1,2 kg

Maten 48-56 voorzien van CE-markering
en gecertificeerd volgens EN 361 en EN 358,
gewicht 1,8 kg

Harnas MAS30 mt 48-56

Harnas MAS90 mt 48-56
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Veiligheidsvest

Bandvaldemper BFD5

Ingebouwd veiligheidsharnas maten L, XL en XXL
voorzien  van CE-markering en gecertificeerd
volgens EN-DIN 358, gewicht 1,5 kg

CE-markering en getest volgens EN 354 een
gevlochten kernmantellijn en karabijnhaak. De
demper reduceert de energiekracht met 600 kg

Veiligheidsvest met harnas maat L 44-54, XL 56-62, XXL 64-70

Bandvaldemper BFD5 2 m, MAS51 karbijnhaak

Kernmantelleeflijn

Kernmantelleeflijn

Bandvaldemper en meelopend lijnklemsysteem,
CE-markering en gecertificeerd volgens
EN 353-2, lengte 10 m

Bandvaldemper en meelopend lijnklemsysteem,
CE-markering en gecertificeerd volgens
EN 353-2, lengte 15 m

Valdemper met kernmantellijn ø11 mm 10 m

Valdemper met kernmantellijn MAS S11 15 m
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Valstopapparaat met stalen lijn

Valstopapparaat met band

CE-gemarkeerd en gecertificeerd volgens EN 360.
De lijn rolt automatisch op en blokkeert bij
abrupte belasting. Door de geringe remweg is
een bandvaldemper niet nodig, 6 kg

CE-gemarkeerd en gecertificeerd volgens EN 360.
De band rolt automatisch op en blokkeert bij
abrupte belasting. Door de geringe remweg is
een bandvaldemper niet nodig, 6 kg

Stalen opbergkoffer

Aanslagband

Voor het opbergen van het veiligheidsharnas,
leeflijnen en valstopapparaat

CE-gemarkeerd en gecertificeerd volgens EN 354.
De band wordt gebruikt om een verbinding te
maken met een vast punt op hoogte zijnde niet
een ankerpunt. Lengte 2 meter, met lussen om
een leeflijn of bandvaldemper aan te haken

Canvas rugzak
PVC binnenvoering om veilgheidsartikelen
in te vervoeren. Ook verkrijgbaar in een
blauwe rugzak met Royal logo en voorzien van
opbergvakken

5

is

en kunde

v e i l i gh e

i

d

in

6. Klimmateriaal

ke n
n

Aandachtspunten klimmateriaal
Ladders moeten minimaal voldoen aan NEN 2484. Andere eisen zijn onder andere opgesomd
in het ‘Besluit draagbaar klimmaterieel’, het Arbeidsomstandighedenbesluit 3.16 en 7.33, de
Arbobeleidsregels 3.16 en 7.4.4 en de Arbo-Informatiebladen AI-16 en AI-17. De ladder moet
minstens één keer per jaar worden geïnspecteerd aan de hand van een inspectielijst.
Daken tot 10 meter hoog mogen met een staande ladder worden beklommen. De ladder
moet minstens 1 meter uitsteken boven het dak en moet een helling hebben van 65 tot
75 graden. De ladder moet stabiel worden opgesteld en aan boven- en onderzijde worden
geborgd. De ondergrond moet stroef, vlak en draagkrachtig zijn. Bij een gladde ondergrond
moet een ladderstopper worden gebruikt.
Aan de dakrand moet een permanente voorziening worden bevestigd die voorkomt dat de
ladder zijdelings of onderuit schuift. Een goed alternatief is een aanhaakladder. Deze heeft
aan de bovenkant een voorziening waarmee hij aan de dakrand wordt geborgd.
De ladder moet zo worden opgesteld dat hij aansluit op de looproutes op het dak.
Zorg dat ladders niet overbelast worden. De ladder mag niet door meer dan één persoon
tegelijk worden beklommen.
Transporteer geen dakbedekkingsmaterialen via de ladder.
Schilder houten ladders niet.
Breng bij een groter hoogteverschil een ladder- of trappentoren aan met rustbordessen om de
maximaal 7,5 meter.
Gebruik de ladder uitsluitend als middel om naar en van het dak te komen en niet voor het
uitvoeren van werkzaamheden.
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Ladderborgingspunt compleet

Ladderborgingspunt verstelbaar

Compacte uitvoering om een opgestoken ladder
aan één zijde rondom de staander te borgen met
een lijn of riem

Om de opgestoken ladder aan de dakrand te
borgen. Een hoekprofiel verzorgt ondersteuning
tegen wegglijden van de treden. Naar voren
verstelbaar zodat onder overstekken of goten de
ladder toch geborgd kan worden

Ladderborgingspunt
standaard compleet

Kooiladders
Projectafhankelijk en dus maatwerk.
De kooiladder voldoet aan de norm DIN 14094-1

Voor een permanent vastgestelde opgangsplaats.
Het borgingspunt wordt direct onder de dakrand
gemonteerd. Het hoekprofiel zorgt voor ondersteuning van de trede om wegglijden te voorkomen
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Aluminium reformladder

Aluminium opsteekladder

3-delig volgens NEN 2484
en EN 131 gecertificeerd

met brede voet en 3-delig volgens NEN 2484
en EN 131 gecertificeerd

Supreme Reformladders 3x10
Supreme Reformladders 3x12
Supreme Reformladders 3x14

Supreme Brede Opsteekladder 3x12
Supreme Brede Opsteekladder 3x14
Supreme Brede Opsteekladder 3x16

Ladderstop t.b.v. verschuiven ladder

Telestep
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Schaartrap
Aluminium met raveelbak van meubelplaat en
verdekt liggende scharnieren. De trap heeft
een tredebreedte van 330 mm en optrede van
300 mm. De maximumhoogte is 3 meter. De
maximium belasting is 350 kg/m2. Inclusief
snapslot en telescoopleunining aan de rechterzijde. De schaartrap voldoet aan DIN-EN 14975

Schaartrap 700x1200 mm
Schaartrap 700x900 mm
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Eendelige inhaakladder

Tweedelige inhaakladder

Aluminium met uitschuifbare leuning aan
de rechterzijde. Inclusief ophangbeugel met
2 stuks haken t.b.v. bevestiging aan de beugel
en ophangbeugel voor horizontale bevestiging
van de ladder aan de wand.

Aluminium met uitschuifbare leuning aan
de rechterzijde. Inclusief ophangbeugel met
2 stuks haken t.b.v. bevestiging aan de beugel
en ophangbeugel voor horizontale bevestiging
van de ladder aan de wand.

Dakluikladder t.b.v. inhaken 1-ledig: 325 cm / 300 cm / 350 cm /
375 cm / 400 cm / 425 cm / 450 cm / 475 cm / 500 cm

Dakluikladder t.b.v. inhaken 2-ledig: 220-345 cm / 240-395 cm /
285-490 cm / 330-580 cm / 375-650 cm
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Vaste dakluikladder
muur / vloer

Vaste dakluikladder muur

Aluminium met uitschuifbare leuning aan de
rechterzijde. Inclusief beugels voor permanente
ladderbevestiging zowel voor muur als vloer.

Alumium met uitschuifbare leuning aan de
rechterzijde. Inclusief beugels voor permanente
bevestiging aan de muurzijde zowel boven als
onderaan de ladder.

Dakluikladder vast, vloer + muurbevest: 300 cm / 325 cm /
350 cm / 375 cm / 400 cm / 425 cm / 450 cm / 475 cm /
500 cm

Dakluikladder vast, dubbele muurbevest: 300 cm / 325 cm /
350 cm / 375 cm / 400 cm / 425 cm / 450 cm / 475 cm /
500 cm
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Vaste dakluikladder
muur / vloer

Vaste dakluikladder muur
Aluminium met kooi aan de bovenzijde. Inclusief
beugels voor permanente bevestiging aan de
muur zowel aan de bovenzijde als de onderzijde.

Aluminium met kooi aan de bovenzijde. Inclusief
beugels voor permanente bevestiging aan vloer
en muur

Dakluikkooiladder vast, vloer + muurbev: 300 cm / 325 cm /
350 cm / 375 cm / 400 cm / 425 cm / 450 cm / 475 cm /
500 cm

Dakluikkooiladder vast dubbele muurbev: 300 cm / 325 cm /
350 cm / 375 cm / 400 cm / 425 cm / 450 cm / 475 cm /
500 cm
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Markeringstegel

Rubbergranulaat tegels

Ter markering van de veilige zone

Zwart met gele bies, voor het aangeven
van een looppad in de veilige zone

Betontegel rood HK afmeting 50x50x5 cm
Rubbertegel rood afmeting 100x100 cm

Looproute rubbergranulaat per 1 meter

Betonnen dreentegel

Diverse stickers of bordjes

In gele kleur ter markering van de veilige zone of als
tegelpad bij daktoegang

Met daarop gebods-, verbods, of
waarschuwingstekens van kunststof of RVS

Dreentegel alert geel 30x30x4,5 cm

Onder andere:
Valgevaar veiligheidsbordje
Struikelgevaar veiligheidsbordje
Veiligheidsbordje valbeveiliging verplicht
Veiligheidsetiket doorvalgevaar lichtkoepel
Veiligheidsbordje harnas verplicht
Veiligheidsbordje ladderborgingspunt

Ballastblok met staander
Voor bevestiging van vluchtwegmarkering

PVC kunststof ketting
In kleur voor veilige zone markering

Ballastblok t.b.v. vluchtwegmarkering

Ketting PVC rood/wit 10 m
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De kroon op veilig werken
Met Royal Roofing Materials is er één allesomvattend topmerk. Met materialen en
gereedschappen van alleen de allerbeste kwaliteit worden nieuwe grenzen verkend.
De veelheid aan toepassingen en systeemoplossingen tilt het nieuwe dakdekken naar
een ongekend hoog niveau.
Met Royal Roofing Materials steekt u iedereen naar de kroon, ook als het gaat om
veiligheid op het dak. Innovaties op het gebied van veilig werken op hoogte, brandveilig
detailleren, bevestigingsmethoden en arbotechnisch verantwoorde oplossingen worden
op de voet gevolgd. De bewijzen liggen er: Royal Roofing Materials biedt een scala aan
veiligheidsproducten. In deze catalogus vindt u daarvan een uitgebreid overzicht. Daarnaast
biedt Royal Roofing Materials een omvangrijk
dienstenpakket. Dankzij risico-inventarisaties
en –evaluaties, praktijktrainingen, keuringen en
registraties bent u verzekerd van gezond, veilig
en verantwoord werken op daken. Ook de Royal
Inspectietool – een handig mobiel hulpmiddel voor
dakinspecteurs – draagt wezenlijk bij aan uniformiteit
op het gebied van veilig werken op hoogte.
Unieke garanties en zekerheden
Het alles-in-één concept van Royal Roofing Materials biedt duurzame systeemoplossingen
voor het complete dak. Doordacht en innovatief. Kostenefficiënt en effectief. Hiermee zet u
als dakdekker een nieuwe trend. Royal-daken zijn veilig, milieuvriendelijk en hebben een lange
levensduur. Met Royal Roofing Materials kiest u voor een afwerking van topkwaliteit op de
lange termijn. Dat uit zich in uitstekende garantievoorwaarden en bijzondere zekerheden. Het
unieke van de Royal Dakgaranties is dat deze tussentijds kunnen worden verlengd. Zowel de
10-jarige productgarantie als de 10-jarige all-in-dakgarantie kunnen in jaar negen desgewenst
worden verlengd met nog eens vijf jaar. Ook dankzij de garanties op stormvastheid en
groendaken, met hun unieke eigenschappen van waterbuffering en  CO2-reductie, bevindt
Royal Roofing Materials zich op eenzame hoogte.
Royal Roofing Materials is exclusief verkrijgbaar bij:
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Slim Dakdekken
In de wereld van Royal Roofing Materials zijn de mogelijkheden onbegrensd. De meerwaarde
van het topmerk blijkt onder meer uit de introductie van het concept ‘Slim Dakdekken’.
Binnen dit concept zijn de bevestigingsmethoden van kunststof dakbedekkingen vertaald naar
bitumineuze dakbedekkingen. Dit zorgt voor een snellere en efficiëntere verwerking op het
dak. Praktisch en innovatief, Royal Roofing Materials ten voeten uit!
Altijd de juiste totaaloplossing
Royal Roofing Materials is de kroon op uw vakwerk. Het allesomvattende assortiment
bitumineuze en kunststof dakmaterialen wordt aangevuld door speciaal ontwikkelde
gereedschappen, veiligheidsproducten en toebehoren. Een uniek concept van nauw op elkaar
afgestemde producten die los, maar ook als compleet daksysteem verkrijgbaar zijn. Daarmee
garandeert Royal Roofing Materials voor elke situatie de juiste totaaloplossing. Zo weet u in
alle omstandigheden welke toepassingen en systemen leiden tot het beste eindresultaat.
Landelijk verkrijgbaar
Het allesomvattende assortiment van Royal Roofing Materials is
verkrijgbaar bij alle vestigingen van Delbouw Dak & Techniek,
Fielmich, Kelders Dakmaterialen en Vlutters Dakmaterialen.
Via dit exclusief landelijke distributienetwerk bent u altijd
verzekerd van de beste materialen, op het juiste tijdstip en
op de juiste plaats!
Dakdekken met toekomst
Royal Roofing Materials staat voor een nieuwe
norm in het dakdekken. De systeemoplossingen
sluiten naadloos aan op de hedendaagse
eisen op het gebied van klimaatbestendig en
duurzaam bouwen. Alleen de beste materialen
en gereedschappen zijn goed genoeg. Voor wie
hogerop wil, kan er dan ook niet meer omheen. Een dakverwerker met
toekomstvisie kiest voor Royal Roofing Materials!
Royal Roofing Materials is exclusief verkrijgbaar bij:
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