
 ABS-Lock III-R-B
 Ankerpunt Beton | verlijmen

Ondergrond
Beton

Toepassing
Gevel/Muur Platte daken
Overhead / Plafonds

Bevestiging
verlijmen

Certificering
DIBt | Ü-markering EN 795
ANSI

Richting van de krachten
dwars en axiaal belastbaar

Max. aantal gebruikers
3 personen

Overige
Abseilen geschikt (1 persoon) Vrij draaibaar
Verschillende kleuren Roestvrij stalen

 
De ABS-Lock III-R is een vrij draaibare rvs verankeringsvoorziening voor
wanden, vloeren, gevels of overhead montage. Het 80 mm lange draadeinde
(M16) van de ABS-Lock III-R wordt met onze samengestelde mortel
WIT-VM-250 (ZU-1000) direct in het beton bevestigd. Dankzij het draaibare
oog beweegt u comfortabel om het centrale ankerpunt heen, zonder dat uw
verbindingsmiddel draait of uw karabijn vast komt te zitten.

De ABS-Lock III-R wordt standaard geleverd in geel (RAL 1003). In deze
kleur voldoet hij aan de eisen van DIN EN 50308 voor het gebruik als
valbeveiliging op windturbines. U kunt de verankeringsvoorziening natuurlijk
ook in iedere andere situatie gebruiken, waarin u een valstop- of
retentiesysteem voor meerdere personen nodig heeft. De ABS-Lock III-R is
tevens leverbaar in andere kleuren. Gekeurd volgens DIN EN 795 en DIN
CEN/TS 16415 beveiligt het ankerpunt maximaal 3 medewerkers tegen
vallen bij het werken op hoogte.

● Algemene goedkeuring Bouwtoezicht (abZ) Z-14.9-688 (max.
2 personen)
(Let bij montage in Duitsland op de abZ-voorschriften)

● EN 795:2012, A + CEN/TS 16415:2017 (max. 3 personen)

● EN 50308:2004 (max. 2 personen)

● Vrij draaibaar borgoog

● Beton ≥ C20/25

● Aanbevolen toebehoren: Samengestelde mortel WIT-VM-250

● Bij gebruik overhead niet geschikt voor regelmatig abseilen
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Toebehoren/componenten

Toebehoren/componenten

 2-componentenmortel WIT
 Montagemortel voor beton en metselwerk
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