
Veiligheids railing
Veiligheidsregels voor de montage     :  

De montage van een dergelijke uitrusting vereist bekwaam personeel dat de geldige 
arbeidswetgeving betreffende hygiène en veiligheid beheerst.

I) Technische gegevens  
a) De staanders

Een staander bestaat uit een profiel van sectie 100x100x3 mm, gelast op een voetplaat 
van  200x200  mm  dikte  10  mm,  voorzien  van  vier  perforaties  diameter  14  mm  voor 
bevestiging op de betonvloer.  Aan het  andere  uiteinde  van de staander  bevinden zich de 
verbindingsstukken van de hoofdbalken. In de onderstaande figuren vindt u de verschillende 
types staander die mogelijk zijn.

Staander H 500 mm     :  

Uiteinde  (U) Midden (M) Hoek (H)

De staanders H 1000 mm gaan van hetzelfde principe uit, maar zijn om 2 balken-niveaus in de 
hoogte te ontvangen.  

b) De balken
De balken zijn gemaakt uit buizen van rechthoekige sectie 140x80x3 mm. Elke balk 

moet aan de staanders bevestigd worden door middel van vier schroeven M12 L 110 mm 
Q88,  acht  schijven  M12 en  vier  moeren  M12.  Zorg  ervoor  dat  de  bevestigingen correct 
gemonteerd zijn, met een vastschroef-koppel van maximaal 3,5 kg.m

Verbinding van een staander en een balk



II) Montage-principes  

a) Algemeen montage-principe

De eerste twee staanders plaatsen
(Lengte center to center = Balk + 100 mm)

De balk bevestigen op de twee geinstalleerde staanders door middel van geleverde schroeven, schijven en 
moeren (vastschroef-koppel is 3,5kg.m). De bovenstaande handelingen herhalen om het gewenste resultaat te 

bereiken.

De staanders op de vloer bevestigen door middel van  geleverde hulzen, na vooraf de positie en niveau van de 
staanders gecontroleerd te hebben.



b) kwaliteit van de vloer

De staanders  moeten  op  een  betonvloer  bevestigd  worden,  waarvan  de  minimum 
weerstand overeen moet komen met de weerstand van een beton met weerstandsklasse 16/20.

Elke voetplaat wordt op de vloer bevestigd door middel van vier verankerings-hulzen 
M12-40/100. De afstand tussen de as van de huls en de rand van beton of zaagsnede moet 
minstens 60mm zijn.

De  vloer  waarop  de  staanders  bevestigd  worden  mag  geen  gaten  of  grote 
ongelijkheden hebben die de verankering van de hulzen of de montage-toleranties zouden 
kunnen verhinderen.

III) Onderhoud en  garantie  

a) Onderhoud van de structuur
De staalstructuur  van  de  veiligheids  railing  kan  met  elk  reinigingsmiddel  worden 

gereinigd,  dat  EPOXY-lak  beschadigd  (reiningsmiddelen  met  chloor  moeten  worden 
vermeden).

b) Vervanging van struktuurelementen

In geval van klap , als de structuur scheuren of vervormingen vertoond. De eigenaar 
en/of gebruiker bvan de veiligheids railing moet in dit  geval voor de vervan,ging van dit 
materiaal zorgen.




