
G
eg

ev
en

sb
la

d 
Ar

t.
N

r. 
O

pt
is

af
e 

AL
S-

9 
ve

rs
ie

 14
-0

3-
20

18

Bodem- en 
contraplaten

Blank aluminium, 2 mm

Palen Roestvrij staal V2A, 3 mm
Kabelklem Roestvrij staal V2A, gelast aan palen
Hoekelement Roestvrij staal V2A, voor vastschroeven 

op locatie. Wordt in een eigen 
verpakking geleverd.

Veiligheidsvlies 100% PP, 3,0 x 3,0 m 
Hoeveelheid/
leveringseenheid

1 voorgemonteerde set, bestaande uit
bodemplaat met palen, veiligheidsvlies 
incl. vereiste 12 stuks RS-matten van elk 
1,2 x 0,75 m, voor in totaal ca. 9,0 m².

Leveringsvorm Conform bestelling individueel verpakte 
sets op pallet(s)

Leveringsgewicht ca. 23,0 kg/set op pallet

Bij de bovengenoemde gegevens gaat het om richtwaarden die onder laboratoriumomstandigheden werden verkregen. De waarden zijn onderhevig aan een bepaalde 
productietolerantie. De gegevens in deze productinformatie voldoen aan de technische kennis van Optigrün ten tijde van de publicatie. Het blijft Optigrün voorbehouden 
om deze op een bepaald tijdstip volgens nieuwe kennis aan te vullen en te wijzigen, alsmede de genoemde eigenschappen te modificeren. Wij zijn niet aansprakelijk voor 
drukfouten.

Conform DIN EN 795:2012 type -E+C alsmede 
DIN CEN/TS 16415:2013
Type E+C valbeveiligingssysteem met kabelgeleiding. Door 
ballast op zijn plaast gehouden systeem, parallel lopend aan de 
dakrand voor beveiliging met een PSAgA (PBM) voor 
kortstondige onderhoudsverwerkzaamheden.

Vliesformaat 9 m2 ( 3 x 3m), minimale ballast 160 kg/m2, vlies 
niet in te korten of aan te passen. 

Toepassing
Palen met kabelsysteem conform DIN EN 795:2012 type E+C en DIN 
CEN/TS 16415:2013 type E+C voor het aanslaan van persoonlijke 
beschermingsmiddelen (PSAgA, PBM) met karabijnhaak aan 
roestvrijstalen kabel, op daken met extensieve begroeiing en/of 
grind/tegels,  tot een dakhelling van 5°. In combinatie met de 
speciale, beschreven laagopbouw als valbeveiliging bij onder-
houds-, verzorgings- en reparatiewerkzaamheden op plaatsen 
met een beperkte bouwruimte. Combinatie met Optisafe ALS-16 is 
mogelijk.
Toegelaten voor 2 personen per kabelsysteem

Speciale laagopbouw
- 1,0 cm dikke antislipmat voor fixering van het veiligheidsvlies.
- Optisafe-set ALS-9
- 40 stuks grasbetonstenen 60 x 40 x 8 cm, afsluitend gevuld 
  met kiezel 16/22 tot 16/32 of substraat. (Ballastmateriaal is niet 
  meegeleverd)

Bijzondere eigenschappen
- Hoogte palen 40 cm.
- Veiligheidsvlies UV-gestabiliseerd, levensduur ingebouwd 
  min. 25 jaar.
- Geen doordringing van de dakafdichting noodzakelijk.
- Iedere paal als volledige inbouwset compleet voorgemonteerd 
  voor de meest gemakkelijke montage.
- Minimale spanbreedte 2,0 m, maximale spanbreedte 8,0 m.
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