
 ABS Guard OnTop Fusion
 Dakrandbeveiliging zijbescherming | lassen

Ondergrond
Bitumen of Folie

Bevestiging
lassen

Toepassing
Platte daken Dakrandbeveiliging

Overige
extra leverkosten

 
Uniek voor bitumen- en foliedaken! De ABS Guard OnTop is een
dakrandbeveiliging die zonder doordringing van de dakhuid op platte daken
met een helling tot 10° kan worden geïnstalleerd. Het bijzondere aan deze
zijbescherming is dat hij zonder ballastblokken wordt opgezet. De ABS
Guard OnTop Fusion wordt gewoon op bitumen of versterkte dakfolie gelast.
De dakhuid blijft hierbij dus volledig intact.

Een bijzonder kenmerk van de dakrandbeveiliging is het lage gewicht. Een
staander van de ABS Guard OnTop Fusion weegt slechts ca. 3 kg. Ter
vergelijking: een staander van een gewone dakrandbeveiliging weegt al snel
meer dan 30 kg, omdat hij met blokken moet worden verzwaard. Dankzij het
lage gewicht van de ABS Guard OnTop wordt niet alleen het vervoer een
stuk eenvoudiger, maar ook het toegestane draagvermogen van het dak niet
overschreden.

Een ander pluspunt zijn de flexibele hoekelementen. Die zorgen ervoor dat
verschillen in hoogte moeiteloos worden overbrugd en bochten zeer variabel
kunnen worden opgesteld. Ook voor installatie van de componenten zijn
geen boorgaten nodig. De handrelingen worden gewoon vastgezet met
praktische klemdeksels en met een pijpsnijder binnen enkele minuten
ingekort.

De ABS Guard OnTop Fusion is volgens EN 13374:2013, A getest op
windlast. Dit waarborgt de stabiliteit ook bij storm. De hoogwaardige
dakrandbeveiliging is leverbaar met rechte staanders en kan indien nodig
worden voorzien van een extra kantplank en het deurelement ABS Guard
OnTop Gate.

● EN 13374:2019, A

● Tot 120 mm in hoogte verstelbaar

● Staanderafstand: max. 2,50m

● Gewicht per staander: ca. 3 kg
(conventionele staander: 30 kg)

● Bitumenpatches zijn inbegrepen

● Dakfoliepatches moeten op locatie worden gemaakt
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Toebehoren/componenten

Toebehoren/componenten



 ABS Guard OnTop Gate
 Dakrandbeveiliging | Deurelement

 ABS Guard Toeboard
 Dakrandbeveiliging | kantplank

Gewerbering 3 · D-47623 Kevelaer

ABS Safety GmbH

fon: +49 2832 – 97281-0

fax: +49 2832 – 97281-29

info@absturzsicherung.de

www.absturzsicherung.de

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

