
 ABS Weight OnTop
 Ankerpunt zonder door-en-door bevestiging voor platte daken met
ballast

Ondergrond
Bitumen of Folie

Toepassing
Platte daken

Bevestiging
Ballast verzwaard zonder dakhuid doordringing

Certificering
EN 795

ABS-Lock SYS
tussen

Richting van de krachten
dwars belastbaar

Max. aantal gebruikers
1 persoon

Overige
extra leverkosten Roestvrij stalen

 
De ABS Weight OnTop biedt u een betrouwbare oplossing voor
valbeveiliging waarbij de dakbedekking niet wordt doordrongen. Het systeem
wordt verzwaard met meerdere betontegels van 50 x 50 x 5 cm en een
gewicht van 28 kg per stuk. Voor de ABS Weight OnTop zijn in totaal 8
tegels nodig (niet bij levering inbegrepen) als ballast. De betontegels worden
op een frame van slechts 150 x 150 cm geplaatst. In vergelijking met andere
ballastoplossingen neemt de ABS Weight OnTop dus maar weinig ruimte in
beslag. Over het frame is een net van PE-gaas gespannen.

De ABS Weight OnTop is gebaseerd op een hoogwaardig roestvrijstalen
frame met aluminium dwarsstijlen dat is voorzien van een centraal ankerpunt
van plastisch vervormbaar roestvrij staal. Het aanlijnpunt beveiligt 1 persoon
conform DIN EN 795:2012. Daarnaast kan de verankeringsvoorziening als
tussensteun in een valbeveiligingssysteem worden gebruikt.

De ABS Weight OnTop kan zowel als retentiesysteem en als valstopsysteem
worden gebruikt. Met een totaalgewicht van 245 kg levert de ABS Weigt
OnTop een daklast van 108,9 kg per m² op. Ons serviceteam adviseert u
graag bij het ontwerpen van een valbeveiliging voor uw situatie.

● EN 795:2012, E

● Voor platte daken tot 5°

● Verzwaard met ballast van 8 betontegels (ca. 224 kg)

● Gewicht incl. ballast ca. 245 kg; levert een daklast van ca. 108,9 kg/m²
op

● Ook als tussenelement in kabeltrajecten voor valbeveiliging
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