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dakopstand in beton, staal of hout
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borstwering zonder plint

ALGEMENE PRESENTATIE

-  Een plint met een hoogte van 100 mm minimum moet worden
geplaatst met 12 mm maximum opening tussen de plint en het
plateform/ dakopstand.

-  De as-as afstand van de staanders mag maximaal 1500 mm
bedragen. Indien deze afstand echter groter is, moet bijzondere
aandacht worden besteed aan de sterkte van de verankering van
de staanders en de bevestigingsmiddelen: raadpleeg ons
studiebureau.

-  Als de bovenregel onderbroken is, moet de vrije ruimte tussen
twee segmenten tussen 75 mm en 120 mm bedragen. Bij een
grotere opening moet een zelsluitend deurtje worden
aangebracht om de continuïteit van de valbeveiliging van de
borstwering te garanderen.

-  Neerklapbaar: Er moet een leeflijn worden geïnstalleerd voordat
de neerklapbare borstwering wordt gemonteerd. Dit zal ook
worden gebruikt tijdens de installatie en de manipulatie.

-
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DEFINITIE

De orstwering FASTGUARD® is 
een collectieve valbeveiliging. Het is de ideale beveiliging van 
uw daken en platformen. Het ontwerp maakt een snelle en 
eenvoudige installatie mogelijk dankzij de bevestiging van de 
leuning met een zwaluwstaartklemsysteem en de montage van de 
tussenregel met een versmalde uiteinde om makkelijk te kunnen 
koppelen.

REGLEMENTERING

De borstwering  FASTGUARD® valt 
onder het toepassingsgebied van EN ISO 14122-3 van maart 
2017, veiligheid van machines - permanente  tot 
machines - deel 3: trappen, trapladders, relingen en NF 
E85-015 van juli 2019, onderdelen van industriële 
installaties - permanente toegangsmiddelen.

De FASTGUARD® zelfdragende borstwering heeft de statische tests 
en proeven doorstaan die vereist zijn door EN ISO 14122-3 en NF 
E85-015.

MEMORANDUM VAN DE NORMEN 

-  een borstwering moet worden geïnstalleerd indien de  hoogte van
de mogelijke val meer dan 500 mm bedraagt.

-  De hoogte van de bovenrail van de borstwering moet tussen 1000
mm en 1100 mm boven het loopvlak liggen.

-  De vrije ruimte tussen de handleuning en de tussenligger en
tussen de tussenligger en de plint, moet zodanig zijn dat een bol
met een diameter van 500 mm niet kan passeren.

-  De zelfdragende borstwering mag niet geïnstalleerd worden op
een vlak met een hellingshoek van meer dan 15°.

-  Een kantplank met een minimumhoogte van 100 mm moet worden
geïnstalleerd op niet meer dan 12 mm van het loopniveau en de
rand van het platform.

-  Om elk risico van naar beneden vallen van de borstwering en de
gebruiker te vermijden, is de aanwezigheid van een stoppunt
(dakrand) verplicht voor de installatie van de zelfdragende
borstwering. In het geval van de FASTGUARD® zelfdragende
borstwering moet de dakrand of stop ten minste 20 mm hoog zijn.
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REFERENTIES 

AFMETINGEN

zijde 
terras

afwatering

Afmeting staanders

ALGEMENE PRESENTATIE

RECHTE STAANDER SCHUINE  STAANDER 30°
(ANDERE HOEKEN OP AANVRAAG) NEERKLAPBARE STAANDER

EES-D1 EES-i1 EES-R1

EES-D2 EES-i2 EES-R2

EES-D3 EES-i3 EES-R3

EES-i4

1 : Handleuning / 2 : handleuning + tussenregel / 3 : handleuning+ tussenregel + plint / 4 : handleuning + 2 tussenregels + plint
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GEBRUIK - ONDERHOUD

-  De personen die de FASTGUARD® reling installeren, moeten
gekwalificeerde personen zijn die de praktijkregels met
betrekking tot werken op hoogte kent en respecteert. Zij
moeten ook voor hun eigen veiligheid zorgen (gebruik van een
tijdelijke leeflijn, PBM, hoogwerker, enz.)

-  Vóór gebruik moet de gebruiker visueel controleren of de
FASTGUARD® borstwering vrij is van onregelmatigheden
(schokken, vervormingen, enz.).

-  De FASTGUARD® borstwering vereist geen bijzonder
onderhoud, maar een visuele inspectie moet minstens
eenmaal per jaar worden uitgevoerd door een bevoegd
persoon.

-  Als de FASTGUARD® verkeerd is geïnstalleerd, is beschadigd
of is gebruikt om een val te stoppen, moet het gebruik ervan
onmiddellijk worden stopgezet. Het mag pas weer worden
gebruikt nadat een bevoegd persoon schriftelijk toestemming
voor het gebruik ervan heeft gegeven, na inspectie en
verificatie.

-  Indien het product buiten het eerste land van bestemming
wordt doorverkocht, is het voor de veiligheid van de gebruiker
van essentieel belang dat de dealer de gebruiksaanwijzing
verstrekt in de taal van het land waar het product zal worden
gebruikt. Deze documenten kunnen op verzoek worden
verstrekt door contact op te nemen met de fabrikant.

-  De FASTGUARD® borstwering is een permanent collectief
beschermingsmiddel dat door vaklui moet worden gebruikt op
niet voor het publiek toegankelijke dakterrassen.

-  Het gebruik van een FASTGUARD® plint is verplicht indien het
dakvlak geen of een kleinere dakrand heeft dan 100 mm.

-  Bij installatie in een verontreinigde industriële, petrochemische
of maritieme omgeving moet de FASTGUARD® reling een
geschikte oppervlaktebehandeling ondergaan, zoals
poedercoating, anodisatie, enz.

-  Indien u een legplan werd bezorgd, gelieve dit te raadplegen
tijdens de installatie.

De blank aluminium onderdelen worden met elkaar in contact 
verpakt. De inwerking van regen op onverpakte verpakkingen 
zal de oxidatie van deze bestanddelen vergemakkelijken. 
Oppervlakkige vlekken kunnen dan verschijnen. Deze hebben 
geen invloed op de kwaliteit van het aluminium, maar wel op het 
esthetische uiterlijk van de borstwering. Wij raden u aan de 
verpakkingen uit te pakken en de onderdelen afzonderlijk van 
elkaar op te slaan (geen onderling contact), of de verpakkingen 
nog verpakt overdekt en op een droge plaats op te bergen.

- - Als er geen legplan is, respecteer dan de as-as afstand van
1500 mm van de staanders en de positie van de staanders ten
opzichte van de hoeken.

-  Ieder deel van de borstwering dient uit minstens 2 staanders te
bestaan.

- Om de conformiteit van de installatie te garanderen, moet
deze worden uitgevoerd volgens een door onze configurator of
door ons studiebureau opgesteld legplan.

-STOCKAGE
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Montage onderdelen :
1 - Handleuning 65x24 Lengte 3000 mm (A0012071)
2 - Tussenregel Ø35 mm lengte inclusief krimp 3000 mm (A0012073) 
3 - Einddop handleuning(A0012089)
4 - Einddop tussenregel Ø35 mm (A0012090)
5 - Bochtstuk handleuning (A0012092)
6 - bochtstuk tussenligger Ø35 mm (A0012094)
7 - Voetstuk grijs (A0012086) 
8 -  Rechte staander met klemstuk 

Schroeven
9 - Zelftappende schroef 4,8 x 25 rvs
10 - Inbusbout M8 x 10
11 -  Schroevenset voor leuningtoebehoren FASTGUARD  (1 schroef 4,8 x 32 + 1 rondel 
afdichting) V2 - 2 per hoekstuk handleuning - 1 per einddop tussenregel - 1 voor muurbevestiging

Plint onderdelen:
12 -  Plint lengte 3000 x 150 x 19 mm (A00012074)
13 -  afwerkprofiel plintuiteinde H 150 mm (A00012091)
14 - Recht verbindingsstuk plint H 150 mm (A0012097)
15 - Kit hoekverbinding  H 150 mm
16 -  Support voor plint

Schroeven plint:
17 - Zelftappende schroef 4,8 x 16 rvs

RECHTE BORSTWERING VLOER BEVESTIGING FASTGUARD®

REFERENTIE LIJST
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Éléments de montage :
1 - Handleuning 65x24 lengte 3000 mm (A0012071)
2 - Tussenligger Ø35 mm lengte inclusief  krimp 3000 mm (A0012073) 
3 - Einddop handleuning (A0012089)
4 - Einddop tussenregel Ø35 mm (A0012090)
5 - Hoekstuk handleuning (A0012092)
6 - Hoekstuk tussenregel Ø35 mm (A0012094)
7 - Voetstuk grijs (A0012086) 
8 -  Schuine staander met klemstuk

Schroeven:
  9 - Zelftappende schroef 4,8 x 25 rvs
10 - Inbusbout M8 x 10
11 -  Schroevenset voor leuningtoebehoren FASTGUARD  (1 schroef 4,8 x 32 + 1 rondel 
afdichting) V2 - 2 per hoekstuk handleuning - 1 per einddop tussenregel - 1 voor muurbevestiging

Plint onderdelen:
12 -  Plint lengte 3000 x 150 x 19 mm (A00012074)
13 -  afwerkprofiel plintuiteinde H 150 mm (A00012091)
14 - Recht verbindingsstuk plint H 150 mm (A0012097)
15 - Kit hoekverbinding  H 150 mm
16 -  Support voor plint

Schroeven plint:
17 - Zelftappende schroef 4,8 x 16 rvs

REFERENTIE LIJST
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SCHUINE BORSTWERING VLOER BEVESTIGING FASTGUARD®
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INSTALLATIE VAN DE BORSTWERING MET VLOER BEVESTING FASTGUARD® 

INSTALLATIE

Opmerking: Voor de schuine borstwering bedraagt de afstand tussen de staander en de rand max. 750 mm.
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INSTALLATIE VAN DE BORSTWERING MET VLOER BEVESTIGING FASTGUARD®

De plaatsing van de borstwering type  FASTGUARD® dient door minstens 2 personen uitgevoerd te worden . het is aan te 
raden om de installatie te starten vanaf een hoek

zijde dak

1 -  Markeer om de 1500 mm of minder om de voetsteunen te plaatsen. 2 -  Volg de aanbevelingen voor het bevestigen van 
         de grondplaat   minimum randafstand

Randafstand bevestiging verzinkt/gegalvaniseerd rvs A4

A ≥ 50 mm
2 componenten
 mortel 

Cartouche CHIMFORT 280ml 
draadtap ECO ZN M10 X 110

344790
344826

Cartouche CHIMFORT 280ml 
draadtap ECO INOX M10 X 110

344790
344960

A ≥ 60 mm Mechanisch inslaganker  BARACO CRACK FM 
753 M10x90 344294 Inslaganker BARACO 

CRACK FM 753 A4 M10x90 344100

A ≥ 75 mm Mechanisch inslaganker BARACO FM 753 
M10x90 344059 inslagankerBARACO 

FM 753 A4 M10x90 344245

Etanco bevestigingen (geleverd op aanvraag) - 1 CHIMFORT patroon voor 20 bevestigingen; kan gebruikt worden met standaard siliconenpistool.

Bevestiging met 2 pluggen M10 op ongescheurd beton  C 20/25.

3 -  Voor de optie met afdichtingskit, installeer de kit bestaande uit rubberen pakkingen en sluitringen 
zoals aangegeven in de tekening hiernaast. Met de bevestiging met chemische afdichting kunt u de 
waterdichtheid garanderen en infiltratie van water voorkomen bij bevestiging op beton. 

op de tekening hiernaast. De chemisch verzegelde bevestiging garandeert waterdichtheid en 
voorkomt infiltratie van water bij bevestiging aan beton.

A : 1 x rubber dichting (op maat knippen en tussen voetplaat en ondergrondplaatsen.
B : 2 x rubber rondel M10.
C :2 x rondel M10. 
D : 2 x bolkopmoer H M10.

MONTAGE VOORSCHRIFTEN

BEVESTIGINGSAANBEVELINGEN NAAR GELANG  DE AFSTAND TOT DE RAND VAN DE DAKOPSTAND EN HET TYPE 
BEVESTIGING 
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Vis cuvettes

Inbusbout

3 -  Zet de inbusbouten van de 
     steunen vast

1 - Schuif de tussenregel door twee staanders

Zijde zonder gekrompen uiteinde 
aan de kant van de hoek.  

2 - Plaats het geheel in de voetsteunen  

4 - Plaats de leuning op de staanders. Zet hem vast door de Inbus 
M8x40 aan te draaien met 15Nm 

6 -  Schuif de handleuning met 
het koppelstuk, en de 
tussenregel in elkaar

5 -  schroef een zelftapper 4,8 x 25 
in de staander ter hoogte van de 
tussenregel

7 -  Maak het laatste deel op de
 gewenste lengte en ontbraam

8 -  Einddop en muurbevestiging 
Bevestig met 1 zelftapper 4,8 x 32 + afdichtingsrondel langs de 
onderzijde. 
OPGELET voor de muurbevestiging respecteer de maximale afstand van  
300 mm tussen muur de laaste staander.

9 -  Hoeken
Bevestig aan de leuning met   2 
zelftappers 4,8 x 32 + 
afdichtingsrondel langs de onderzijde
Bevestig aan de tussenregel met  2 
zelftappers 4,8 x 25 langs boven.

MONTAGE PRINCIPE 
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2 -   Verbind de plintlengtes 
met elkaar met de 
koppelstukken voor de 
plinten en 4 schroeven 4.8 
x 16.

BEVESTIGING VAN DE PLINT

1 -   Verwijder de M8x10 inbus 
bouten die voorgemonteerd 
zijn op de sokkel en plaats de 
plintsteun op de sokkel. Zet 
hem vervolgens vast met 2 
schroeven 4.8 x 25. Zet ten 
slotte de plint vast op de 
steun met nog 2 schroeven 
4.8 x 16 (1 aan elke kant van 
de steun).

3 -  Bevestig de hoeken met de binnen en 
buiten hoek koppelstukken van de plint 
met 8 schroeven 4.8 x 16.

4 -  Bevestig ten slotte 
de plintdoppen met 1 
schroef 4.8 x 16.

MONTAGE PRINCIPE
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