Kedge Anchorpoint PVC als individueel
ankerpunt op platte pvc-daken

Revolutie in valbeveiliging

MONTAGEHANDLEIDING
platte pvc-daken

Product & Gebruik
Het Kedge Anchorpoint PVC is een ankerpunt voor platte daken, met een toplaag van
pvc-dakbedekking, om persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm’s) tegen vallen aan te
bevestigen. De Kedge is geschikt voor diverse typen pvc-dakbedekking.
Verpakking
In de Kedge verpakking treft u de volgende onderdelen aan:
• Vier stuks geassembleerde Kedge Anchorpoint PVC.
• Eén montagehandleiding.
• Eén gebruikshandleiding.
Gereedschap en verwerkers
De Kedge is klaar om gemonteerd te worden. Behalve het gebruikelijke materieel dat een
in pvc-dakbedekkingen gespecialiseerde dakdekker normaal tot zijn beschikking heeft, zoals een handföhn met een smalle föhnmond van 20 mm, een handroller en een priem om
de las te controleren, zijn alleen hulpmiddelen nodig om de ondergrond goed te reinigen.
De monteur heeft de functie van voorman en moet over een ruime ervaring beschikken in
het werken met een föhn en pvc-dakbedekking. Hij moet de opleiding ‘Kedge Montage
Instructie’ met succes hebben gevolgd voordat hij Kedge ankerpunten mag installeren. De
monteur beschikt over een pasje en zal deze op verzoek tonen.
Eis aan de dakconstructies
De Kedge kan gemonteerd worden op platte daken met een hellingshoek die kleiner is dan
15 graden. Het materiaal van de draagconstructie speelt vrijwel geen rol bij het product.
Deze kan van hout zijn, van staal, beton of andersoortige steenachtige materialen.

Let op!
De Kedge die u in deze verpakking aantreft is alleen geschikt voor daken die voorzien
zijn van bepaalde pvc-dakbedekking. De Kedge is ook beschikbaar voor bitumineuze
dakbedekkingen en als onderdeel van een kabelsysteem. Voor deze toepassing zijn
andere Kedge ankerpunten en aparte montagehandleidingen beschikbaar.
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Eis aan de ondergronden
Het Kedge Anchorpoint PVC mag alleen op de volgende pvc-dakbedekkingen worden aangebracht:
Protan SE 1,2 mm

Sika 12G

Alkorplan 35176 1,2 mm Ronabe

Van Besouw 400/D 1,2 mm Van Besouw 200/D Besalan 1,2 mm
Sarnaﬁl S 327-12

Sarnaﬁl M-120

Het dak kan geïsoleerd of ongeïsoleerd zijn. De Kedge mag uitsluitend op mechanisch bevestigde
pvc-dakbedekkingen worden aangebracht. Voor het meest recente overzicht en voor andere
dakbedekkingssystemen kunt u contact opnemen met Kedge Safety Systems.

Let op!
Het Kedge Anchorpoint PVC mag nooit op de volgende ondergronden worden aangebracht:
• Ongewapende pvc-dakbedekking.
• Pvc-dakbedekking met een wapening van glasvlies of glasweefsel.
• Losliggend geballaste pvc-dakbedekking.
• Bitumineuze of teermastiek dakbedekking.
• EPDM, ECB of TPO of andere kunststof dakbedekkingen.
• Dakbedekkingen met extreme verouderingsverschijnselen.
• Andere niet nader genoemde dakbedekkingen.

Eis aan de grootte van het dak
Als minimumgrootte voor montage van een Kedge hanteren wij een oppervlakte van ongeveer 3,0 meter bij
3,0 meter. Rondom de Kedge is minimaal 1,5 meter dakbedekking aanwezig.
Locatie
De exacte locatie van de Kedge moet in overleg met de gebouweigenaar worden vastgesteld. Bij voorkeur ligt
een risico-inventarisatie & evaluatie (ri&e) met een plan van aanpak aan deze keuze ten grondslag.
Voorbereiding
De ondergrond moet schoon zijn, vrij van vuil, stof, mos en algen. De ondergrond moet natuurlijk droog zijn.
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Bepalen van de locatie
van de Kedge.

2 Met een potlood of

De ondergrond binnen
de cirkel in de breedte
van minimaal 60 mm,
goed reinigen met een
door de fabrikant/
leverancier van de
pvc-dakbedekking
voorgeschreven cleaner.

4 De rozet in drie gangen

Daarna de rozet lassen
met een eerste las van
minimaal 20 mm breed.

6 Ten slotte de rozet

De lasnaad controleren
met een priem.

8 De Kedge is klaar voor

stift de contouren van
de rozet aftekenen op
de ondergrond.

op de ondergrond
föhnen. Eerst een
voorlas maken direct
rondom het metalen
onderproﬁel.

aﬂassen met een
tweede las van
minimaal 20 mm breed
zodat een homogene
las ontstaat van totaal
40 mm breed.

gebruik (na minimaal
één uur na montage).
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Klaar voor gebruik
De Kedge mag pas gebruikt worden nadat de dakbedekking en rozet voldoende zijn afgekoeld. Hiervoor
moet na montage minimaal één uur gerekend worden.

Let op!
Raadpleeg vóór het gebruik de Kedge gebruikshandleiding.

109.027 - 11-07 NL

Kedge Safety Systems BV is niet aansprakelijk voor schade die (mede) een gevolg is van het niet stipt en nauwgezet
opvolgen van deze montagehandleiding en van mogelijke aanvullende montage-instructies.

Kedge is een geoctrooieerd product.
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