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Monteren SafeClick Net
Algemeen
Het SafeClick net is specifiek voor het SafeClick
concept ontwikkeld om aan de banden op de
gewenste plek op een hellend dak een
valbeveiliging op te stellen conform EN 13374.
Samenstelling basisset:
• Twee aluminium sloffen met SafeClick lock
• Twee aluminium staanders
• Twee valdempers
• Een netframe
Samenstelling uitbreidingset:
• Idem basisset maar dan van ieder één stuk.
Benodigd gereedschap:
Er is geen aanvullend gereedschap nodig.
Montage voorwaarden
• Uitvoeren door gediplomeerd monteur, die
indien hij op hoogte werkt gezekerd moet zijn.
• Er moeten op het dak SafeClick banden zijn
aangebracht, zie hiervoor betreffende
montagebladen.
• Afhankelijk van de breedte van het dak
kunnen netten van 1-1,5 of 1,5-2,5 meter
breedte worden toegepast. De banden dienen
onderling op overeenkomende afstand te zijn
geplaatst.
• Op de banden moeten SafeClick adapters zijn
aangebracht die op dezelfde hoogte dienen te
liggen, wat is af te lezen aan de pannenrij.
Te doorlopen montagestappen:
1. Bepaal van te voren -op de grond- de juiste
positie van staander en demper op de slof. Bij
een juiste positie vormt de staander een
hellingshoek van 60° met de slof en daarmee
met het dak. Als de hellingshoek tussen het
net en het dakvlak teveel afwijkt, biedt het net
bij een val NIET de noodzakelijke veiligheid
2. Bepaal de plaats waar het net dient te komen
en zoek de adapter op door de betreffende
dakpan op te tillen.
3. Koppel de slof met de SafeClick lock aan de
adapter vast, draaien totdat een ‘klik’
hoorbaar is.
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4. Laat de dakpan terugzakken op de
oorspronkelijke plek, zodat de slof waterdicht
op de pannenconstructie rust.
5. Bevestig de staander met de bout en de
vleugelmoer op de vooraf vastgestelde plaats
op de onderkant van de slof.
6. Bevestig de demper met de bout en de
vleugelmoer op de vooraf vastgestelde plaats
aan de slof.
7. Herhaal deze stappen op naastgelegen band.
Na het aanbrengen van beide staanders en
dempers op de sloffen kan het SafeClick net
geplaatst worden.
8. Het SafeClick net dient in de klauwen van de
staander geklikt worden. Klik de kant die niet
gesteld kan worden als eerste vast, stel daarna
het SafeClick net tot de gewenste afstand is
bereikt.
9. Sluit als het net de goede breedte heeft bereikt
de twee snelkoppelingen zodat het net
tenslotte veilig in de klauwen van de tweede
staander kan worden geklikt.
10. Het net is nu gereed voor gebruik en kan
worden uitgebreid met meerdere netten tot
de gewenste lengte is bereikt.

