
Productblad SafeClick Constructielat 
 
Beschrijving  
- Een geëxtrudeerd aluminium profiel met montageklampen en bijpassende RVS schroeven, 

voor bevestiging aan ondermeer geïsoleerde dakelementen en sporenkappen.  
- Aan dit profiel kan  

o een polyester band gekoppeld worden, 40 mm breed 1,5 mm dik ‘woven’, als 
basis voor andere SafeClick producten; 

o de Bové monumentaal RVS dakhaak worden bevestigd. 
 
Door middel van RVS M12 bouten kunnen ook andere onderdelen bevestigd worden aan 
lichte onderconstructies, zoals bijvoorbeeld zonnepanelen. 
 
Materiaal 
SafeClick Constructielat  :  geëxtrudeerd aluminium   
Montageklampen        : geëxtrudeerd aluminium  
Schroeven         : 80 mm roestvast staal  

  
Toepassing 
Hoogwaardige bevestiging aan hellende daken, 
samengesteld uit ondermeer geïsoleerde dakelementen of 
sporenkappen. De SafeClick Constructielat kan tussen de 
panlatten, onder de pannen worden geplaatst. 
 
Prestaties 
• breekkracht   > 20 KN  
• gebruiksbelasting  > 12 KN  
• in staat conform EN 795 een val van 100 kg over    

2,5 m1 op te vangen  
• in combinatie met Bové RVS monumentaal dakhaak 

in staat krachten conform EN 517 type A te weerstaan  
• voor EN 517 type B worden aanvullend stuikblokken 

bevestigd en gelden andere dimensies voor sporen en 
dakhout 

  
Montage 
De SafeClick Constructielat wordt aan de sporen bevestigd middels de montageklampen die 
over de gehele lengte traploos kunnen worden gekoppeld. In iedere klamp moeten de 2 
bijgeleverde RVS montageschroeven worden aangebracht. De gaten voor de RVS schroeven 
moeten, om splijten van het hout te voorkomen, worden voorgeboord met een 6 mm houtboor, 
de montageklampen dienen daarbij als mal. Voor bevestiging van de SafeClick Constructielat 
voor valbeveiliging type A, moet minimaal 22 mm dik hout aanwezig zijn. In geval van 
twijfel contact opnemen met uw leverancier of info@safeclick.eu. 
 
Vereisten 
Uitsluitend gave en originele SafeClick onderdelen gebruiken. 
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Controlepunten voor periodieke keuringen  
Keuringen uit te voeren door daartoe gekwalificeerd personeel  
Alle onderdelen moeten gaaf zijn waaronder wordt verstaan: 
- de SafeClick Constructielat moet recht zijn, geen beschadigingen vertonen en moet 

voelbaar vast aan de dakconstructie zitten; 
- het hout mag geen sporen vertonen van waterschade of rotting . 

 
IMDV 
De SafeClick producten vallen onder de aanvullende aansprakelijkheidsverzekering die wordt 
afgegeven door IMDV. IMDV staat voor Is Mijn Dak Veilig, een registratiesite waarop kan 
worden ingelogd om vast te stellen of op een dak waar werkzaamheden moeten worden 
uitgevoerd, veiligheidssystemen zijn aangebracht. Door de postcode van het te bezoeken 
gebouw in te vullen, geeft de website aan of en zo ja waar op het dak veiligheidssystemen zijn 
aangebracht. 
 
Uitsluitend SafeClick producten die door de hiertoe specifiek opgeleide monteurs zijn 
aangebracht aan het dak en vervolgens zijn geregistreerd op IMDV, vallen onder de garantie 
van de fabrikant (eisen rondom de productgarantie en aansprakelijkheid). 
Daarbij wordt aanvullend het risico van het niet correct aanbrengen van het systeem op het 
dak verzekerd door IMDV (zie voor meer informatie de voorwaarden van IMDV). Dit geldt 
voor een periode van vijf jaar tegen een premie voor deze vijf jaar van € 10. Na vijf jaar dient 
het systeem voor het eerst weer gekeurd te worden en kan dit wederom voor een periode van 
vijf jaar verzekerd worden. 
 
 
 
 
Meer informatie: info@safeclick.eu  
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