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Technische gegevens:

Materiaal:

Bodemplaat met posten: RVS V2A  40x40 cm

Borgplaat: Aluminium  80x80 cm

Veiligheidsvlies: 100% PP  4x4 m

Geleidekabel: RVS  Ø = 6 mm

Kabelklemmen: RVS V2A

Bijzondere eigenschappen: - Standaard hoogte posten 25 cm, op aanvraag tot 80 cm, met kabelklemmen

 - Borgplaat met gestanste vertanding

 - UV-bestendig veiligheidsvlies, min. levensduur in ingebouwde toestand 25 jaar.

 - Geen dakonderbrekingen (doordringing van dakbedekking) benodigd voor montage

 - maximale afstand tussen posten 8 m

Verpakking:

Besteleenheid: 1 set bestaande uit uit bodemplaat met posten, borgplaat en veiligheidsvlies,

kabel op lengte

Toepassingen: Werkpositioneringssysteem conform DIN EN 795, Klasse E + C voor persoonlijke 

valbeveiliging met PBM's op groendaken of grind daken tot 5º helling, in combinatie

met een door fabrikant goedgekeurde opbouw.

Alleen ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden.

Gebruiksaanwijzing: Positioneer het systeem conform matenplan van Optigroen, bodemplaat met 

Aangelaste posten op beschermlaag plaatsen, borgplaat met vertanding naar boven 

over de posten schuiven, vlies in het midden kruisvorming insnijden (max. 10 cm) 

en over posten met borgplaat aanbrengen. Geleidekabel door alle posten leiden en 

met vast klemmen. De uiteinden van de kabel dubbel d.m.v. dubbele kabelklemmen 

afmonteren.

Minimale ballast bij begroeiing 63 kg/m², bij grind 81 kg/m²

Montage- en gebruiksaanwijzing nauwgezet opvolgen!

Opslag: droog, vlies beschermen tegen UV

Veiligheidsaanwijzing: Gebruik alleen met goedgekeurde persoonlijke veiligheidsuitrusting (PVU) met

Vereiste valdemping volgens DIN 355 in de zin van een opvangsysteem volgens 

DIN EN 363.

De genoemde gegevens fungeren als richtlijnen die zijn verkregen onder laboratoriumomstandigheden. De waarden zijn onderhevig 

aan bepaalde productie toleranties . De gegevens in deze publicatie komen overeen met de technische gegevens op het moment van 

schrijven. Optigroen behoudt zich het recht voor om de gegevens en eigenschappen te wijzigen volgens nieuwe inzichten. Zet en 

drukfouten voorbehouden.

Productblad

Valbeveiliging Optisafe type L  -Liner-

Werkpositioneringssysteem van kabelsysteem door middel 

van geballaste posten, parallel aan dakrand geplaatst. 

T.b.v. persoonlijke valbeveiliging bij 

onderhoudswerkzaamheden.

twee of meerdere sets conform tekening op Europallets, kabel knikvrij geleverd
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