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Lagar
Enligt lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverket BVL samt plan och bygglagen PBL är man
som fastighetsägare skyldig att underhålla, sköta och bedriva tillsyn av sig fastighet. I detta är taksäkerhetsannordningar inkluderat. Kontroll ska ske en gång om året. Anteckningar och åtgärder som vidtagits skall föras.

Allmänna krav
•
•
•
•
•
•
•
•

Det är otillåtet att avlägsna taksäkerhetsanordningar utan giltigt skäl
Det är otillåtet att sätta taksäkerhetsanordningar ur bruk
Kompletteringar får endast ske med samma fabrikat som övrigt i anordningen
Vid korrosionsskador skall detaljen bytas ut mot likadan produkt
Deformerade detaljer skall bytas ut mot likadana produkter
Ansamlingar av skräp, löv och dylikt skall avlägsnas
Besiktning av Lindabs taksäkerhet ska utföras av sakkunnig
Besiktning ska utföras årligen

Informationsskylt

Detta tak är utrustat med
taksäkerhet från Lindab
Taksäkerhetsanordningar:

•

Informationsskylt ska finnas uppsatt vid
samtliga tillträden till taket med information
om vilken taksäkerhetsanordning som är 		
monterad samt utförare och datum.

•

Vid förändringar/oläsbar skylt ersätt med en ny

•

Anteckna datum/utförare för årlig besiktning

Monteringsdatum:
Montör:
Företag:

Följ arbetsmiljöverkets regler!
Vistelse på detta tak kräver
att personlig fallskyddsutrustning
används. Förankring kan göras i
wiresystem, gångbryggor, takstegar,
nockräcken, snörasskydd och räcke
kring taklucka/takfönster.

Kontroll- och
skötselinstruktion

Monteringsanvisning:

Garantidokument:

Besiktning utförs årligen (vid besiktning följ skötselinstruktionen via QR-koden ovan)
Datum

CERTIFIERAD

Namn/Företag

Certifikatsnr 10 18 01
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Kontroll
Taksäkerhetsanordningar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kontrollera att infästningspunkter mot takkonstruktion är korrekt utförda mot gällande 			
monteringsanvisning och intakta
Kontrollera åtdragning av falsfästen mot gällande monteringsanvisning
Kontrollera att skarvarna på produkter är korrekt utförda enligt gällande monteringsanvisning 		
och intakta
Kontrollera att löparen till wiresystem löper fritt längs med wiren
Kontrollera att wiren är intakt och inte har några brustna trådar
Kontrollera att wireterminalerna är korrekt fastskruvade med rätt moment
Kontrollera noga ytskiktet på anordningarna och bättra eventuella ytskador med zink och/eller 		
bättringsfärg
Säkerställ att skorstenen är i gott skick och att den är dimensionerad för de laster taksäkerhets		
annordningen belastar konstruktionen med
Kontrollera skorstenens skick så att inga delar sitter löst eller kan lossna, se noga över så det 		
inte är några sprickor eller mindre skador på skrotstenen.
Vid kraftiga snöfall då det finns risk för överbelastning av snörasskyddet ska snön avlägsnas 		
utan dröjsmål

Underlagstak och takbeklädnad
•
•
•
•
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Kontrollera att alla delar av ytskiktet är intakta
Kontrollera att takmaterialet sitter fast och att fästelement är intakta
Kontrollera vid förekommande fall undersidan av takkonstruktionen
Gör extra kontroll invid infästning av taksäkerhetsanordningar så att inte underlagstaket 			
påverkats av läckage etc. i anslutning till dessa.

Wireblock till fasadstege
Skötsel och underhåll av wireblock
1.

2.
3.

4.
5.

Kabeln / banden bör endast rullas upp med belastning. Dra aldrig ut kabeln / banden helt för att
sedan släppa den, eftersom snäppkrokens plötsliga stötar på enheten kan orsaka att returfjädern går sönder (11).
För enheter som ständigt utsätts för utomhusförhållanden rekommenderas att smörja stålkabeln
lätt med syrafri olja eller vaselin (endast för stålkablar).
Det infällbara fästet är tillverkat av PES / Dyneema får endast rengöras med varmt vatten eller 		
neutrala rengöringsmedel. Använd inte thinner eller liknande. Använd rent vatten för att skölja 		
bort eventuella rester av rengöringsmedel.
Observera! Fallskyddet måste förvaras och transporteras i en torr, dammfri och oljefri miljö.
Textilkomponenter som blivit våta på grund av rengöring eller användning får endast torkas på 		
naturligt sätt. Torka inte nära eld eller liknande värmekällor.
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För oss på Lindab är goda tankar en filosofi som leder oss i allting vi gör. Vi har gjort det till vår uppgift
att skapa ett hälsosamt inneklimat – och att förenkla byggandet av hållbara hus. Vi gör det genom att
designa innovativa produkter och lösningar som är
enkla att använda, såväl som att erbjuda effektiv
tillgänglighet och logistik. Vi arbetar också för att
minska vår klimatpåverkan. Det gör vi genom att
utveckla metoder som gör att vi kan producera
lösningar med minsta möjliga energiförbrukning. Vi
använder stål i våra produkter. Stål är ett av få material som går att återvinna ett oändligt antal gånger
utan att förlora sina egenskaper. Det innebär mindre koldioxidutsläpp och mindre energiförbrukning.
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