Lindab

l indab | ta k

Taksäkerthet

Tak

Produktfakta - taksäkerhet
Allmänt
Med Lindabs taksäkerhetssystem får du individuella lösning-

och kan användas på många olika slags tak.

ar och komponenter som tillhandahåller det bästa skyddet

För kulörer se sidorna 69-70.

Takbrygga med detaljer

Takavvattning

Lindabs takbrygga gör det säkert och stabilt att gå på taket.
De rundade kanterna skyddar rep som läggs runt takbryg-

Stålprofiler

Vägg

gan.

Plåt &
Metaller

BR

Takbrygga

Uppkragade

tvärsgående

BRSTON
hål

Stolpen används tillsammans

ger bra halkskydd samtidigt
som snö och is lätt trycks undan

Stolpe till bryggräcke

med RÖR som räckesledare.
5

Bultsats 8 ingår.

Portar

vid gång på bryggan. De rundade kanterna skyddar rep som
läggs runt takbryggan. Lagerförs i längderna 1300, 2500 och

Kulörer &
Material

Lastdata

Infästningar

Systemlösningar

Hallar

3100 mm. Max avstånd mellan
konsolerna och räckesstolpar
1200 mm. Skarvas med BULTS
BR (ingår ej).

BRV

Bryggvinkel/Hörnförbindning

RÖR

Rör

Används för sammanfogning av

Röret används till 1- och 3-rörs-

två gångbryggor i ett rätvinkligt

räcken och som räckesrör runt

hörn. Konsolerna bör placeras

uppstigningsluckor,

så nära hörnet som möjligt. Rör

brandventilatorer på tak. Max

bryggvinkel BRVR samt bultsats

distans mellan konsoler är 1200

10 ingår.

mm. Lagerförs i 3 och 6 m. Skar-

fönster,

vas med instick och fixeras med
medföljade rostfri skruv.

STÄNDN

Ändstolpe till bryggräcke

SRT

T-stolpe

Stolpen används som avslut till-

Stolpe för montage på konsol

sammans med RÖR som räck-

då räcke runt uppstigningslucka

esledare.

önskas. Levereras med självbor-

Bultsats 8 ingår.

rande skruv för snabbt montage.

Produktregister

Vid montage på stentakskon-
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sol används tre självborrande
skruvar. Används även som lågt
räcke på takstege.
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Hörnförbindning

SVI

Hörn som förbinder två RÖR till

Stödvinkel

Stödvinkel måste finnas vid alla

ett rätvinkligt hörn. Passar till

räcken med RÖR för att uppta

80

120

laster

R

RÖR.

Taksäkerhet

HRN

Tak

Produktfakta - taksäkerhet
parallellt

med

räcket.

Stödvinkeln skruvas i en konsol
och fästs mot det övre röret med

Takavvattning

de skruv som levereras med
vinkeln. Endast en stödvinkel
behövs per räcke. Stödvinkeln
hindrar dessutom röret från att
rotera.

Vägg

Ändhylsa

Ändhylsa för avslutning av RÖR.

Val av konsoler för takbrygga

Betongpanna
Råspont/Plywood
plastfilm eller board på
takstolar av trä

Högprofil, betong,
lättbetong

Läkt för lätta
undertak

Läkt för råspont

Konsol
Parallellt nock

Stålläkt (BL)

12+25

KOBET+KÖ

45 mm träläkt

Tegelpanna

25+25

KOBET+KÖ

Stålläkt (KL)

KOBET+KÖ

Stålläkt (BL)

12+25

KOTEG+KÖ

45 mm träläkt

25+25

KOTEG+KÖ

Konsol
Vinkelrätt nock

Portar

Tätskikt

Papp/PVC duk

UNIK+UNIK BR

STK

Bandtäckt plåt

UNIK+UNIK BR

STKFF

Papp/PVC duk

UNIK+UNIK BR

STK

Bandtäckt plåt

UNIK+UNIK BR

STKFF

UNIK+UNIK BR

STK

Byggplåt, Lindab Takpanna etc., Fibercement

Produktregister

Kulörer &
Material

Lastdata

För mer information om konsoler, se sidorna 58-62.

Hallar

Konstruktion för infästning

Plåt &
Metaller

Stålprofiler

50

skruv.

Systemlösningar

Fixeras med medföljande rostfri

Infästningar

ÄND

Rätt till ändringar förbehålles
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Vajersystem för gångbrygga
Wiresystem (vajersystem) på gångbryggor krävs enligt

Taksäkerthet

Tak

Produktfakta - taksäkerhet
Arbetsmiljöverkets AFS för arbete på tak. Detta innebär att en
yrkesperson inte får beträda taket om inte wiresystem eller

Stålprofiler

Vägg

Takavvattning

räcken finns monterade på gångbryggan.

Plåt &
Metaller

WIRE

Vajer 8 mm

8 mm rosfri vajer som tillverkas i

M12

önskad längd. Terminaler i båda

L

Hallar

Portar

ändarna.

Systemlösningar

WFÄNDL

Ändfäste vajer

WLÖP

20

Ändfäste används som start och

Ø17

avslut på en vajersträcka. Fästs i

Löpare som vajern träs in i. Används för att koppla personlig

gångbryggan med två skruv och
180

fallskyddsutrustning.

WFSTÖD

Vajerstöd

WSLÖPL

Vajerstöd löpare

Vajerstödet används som mellanfäste i en sträcka. WSLÖP
monteras ovanpå. Bults 32 ingår.
50

160

100

Produktregister

Kulörer &
Material

Lastdata

Infästningar

mutter. Bults 32 ingår.

Vajerlöpare

50
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Tak

Produktfakta - taksäkerhet
Snörasskydd, nock- och takfotsräcke med detaljer
inte rasar ned och skadar personer eller egendom på trottoarer, gator och torg. Lindabs snörasskydd minimerar risken

RÖR

Takavvattning

för sådana skador.

Taksäkerhet

Det är fastighetsägarens skyldighet att se till att snö och is

Rör

Röret används till 1- och 3-rörsräcken och som räckesrör runt
fönster,

Vägg

uppstigningsluckor,

brandventilatorer på tak. Max
distans mellan konsoler är 1200
mm. Lagerförs i 3 och 6 m. Skar-

Stålprofiler

vas med instick och fixeras med
medföljade rostfri skruv.
Komplettera med SVI.

Stödvinkel

ISSTOPPR

Isglidskydd för rör

Stödvinkel måste finnas vid alla

Används tillsammans vid snör-

räcken med RÖR för att uppta

rasskydd med RÖR och SVI för

laster

att förhindra nedglidande is.

parallellt

med

räcket.

Plåt &
Metaller

SVI

Stödvinkeln skruvas i en konsol

Portar

och fästs mot det övre röret med
de skruv som levereras med
vinkeln. Endast en stödvinkel
behövs per räcke. Stödvinkeln

Hallar

hindrar dessutom röret från att
rotera.

Det

Snörasskydd

slitsade

stoppar

ISSTOPP

Används till SNÖ snörasskydd

snörasskyddet

effektivt

snöras

Isglidskydd för snörassydd
Systemlösningar

SNÖ

för att förhindra för att förhindra

på/

nedglidande is.

från tak. Lagerförs 2200 mm
skarvas

genom

Infästningar

och 3200 mm. Snörasskydd
överlappning

min. 200 mm. Avståndet mellan snörasskydden bestäms av
taklutning, snözon och taklängd.
ning.

FV

ÄND

Fästvinkel

Ändhylsa

Används för montage av snöras-

Ändhylsa för avslutning av RÖR.

skydd SNÖ på befintliga konso-

Fixeras med medföljande rostfri

ler till nock- och takfotsräcken.

skruv.

Produktregister

Monteringssats enligt figur ingår.

50

Kulörer &
Material

Lastdata

4 st skruv 5525 ingår för skarv-

Rätt till ändringar förbehålles
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Snabbval av konsoler för olika takkonstruktioner
Konstruktion för infästning

Läkt för lätta
undertak

Läkt för råspont

1- och
3-rörsräcke

Snö

Stålläkt (BL)

12+25

KOBET/KOBETL

HSNÖB/KOBET

45 mm träläkt

25+25

KOBET/KOBETL

HSNÖH/KOBET

Stålläkt (KL)

KOBET/KOBETL

HSNÖB/KOBET

Stålläkt (BL)

12+25

KOTEG/KOTEGL

HSNÖB/ KOTEG

45 mm träläkt

25+25

KOTEG/KOTEGL

HSNÖH/ KOTEG

Stålläkt (KL)

KOTEG/KOTEGL

HSNÖB/ KOTEG

Papp/PVC duk

UNIK

HSN
alt UNIK SNÖ

Bandtäckt plåt

UNIK

HSN
alt UNIK SNÖ

Papp/PVC duk

UNIK

HSN
alt UNIK SNÖ

UNIK

HSN
alt UNIK SNÖ

Tätskikt

Betongpanna

Råspont/Plywood
Plastfilm eller board
på takstolar

Högprofil, betong,
lättbetong

Tegelpanna

Byggplåt, Lindab Takpanna etc., Fibercement

För mer information om konsoler, se sidorna 58-62.

Produktregister

Kulörer &
Material

Lastdata

Infästningar

Systemlösningar

Hallar

Portar

Plåt &
Metaller

Stålprofiler

Vägg

Takavvattning

Taksäkerthet

Tak

Produktfakta - taksäkerhet

52
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Skyddsräcke med detaljer
Vid uppstigningsluckor krävs alltid skyddsräcken.
Med Lindabs skyddsräcken får du en säker uppstigning samt

används

SVI
och

Stödvinkel måste finnas vid alla

3-rörsräcken och som räckes-

räcken med RÖR för att uppta

rör

laster

runt

till

1-

Stödvinkel

uppstigningsluckor,

parallellt

med

räcket.

fönster, brandventilatorer på tak.

Stödvinkeln skruvas i en konsol

Max distans mellan konsoler är

och fästs mot det övre röret med

1200 mm. Lagerförs i 3 och 6 m.

de skruv som levereras med

Skarvas med instick och fixeras

vinkeln. Endast en stödvinkel

med medföljade rostfri skruv.

behövs per räcke. Stödvinkeln

Komplettera med SVI.

hindrar dessutom röret från att

Plåt &
Metaller

Röret

Rör

Portar

RÖR

Stålprofiler

Vägg

Takavvattning

ett snabbt och enkelt montage.

Taksäkerhet

Tak

Produktfakta - taksäkerhet

rotera.

ÄND

Ändhylsa

Stolpen monteras med två själv-

Ändhylsa för avslutning av RÖR.

borrande skruv genom konsol.

Fixeras med medföljande rostfri

Vid montage på stentakskonsol

skruv.

var.

Hörnförbindning

SRTST

Hörn som förbinder två RÖR till
120

bilitet önskas runt uppstignings80

Levereras med två självborrande

Stag som används då extra sta-

R

ett rätvinkligt hörn.

Stabiliseringsstag

luckorna.

Infästningar

Systemlösningar

50

används tre självborrande skru-

HRN

Hallar

T-stolpe

Lastdata

SRT

Produktregister

Kulörer &
Material

skruvar.

Rätt till ändringar förbehålles
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Montageexempel

Takavvattning

Taksäkerthet

Tak

Produktfakta - taksäkerhet

Stolpe

Stolpe

Snabbval av konsoler för olika takkonstruktioner
Konstruktion för
infästning

Plåt &
Metaller

Stålprofiler

Vägg

Stolpe

Tätskikt

Råspont/Plywood plastfilm eller
board av trä

Hallar

Portar

Betongpanna

Val av konsol/hållare

Stålläkt (BL)

12+25

KOBETL

45 mm träläkt

25+25

KOBETL

Stålläkt (KL)

KOBETL

Stålläkt (BL)

12+25

KOTEGL

45 mm träläkt

25+25

KOTEGL

Papp/PVC duk
Bandtäckt plåt

UNIK

Papp/PVC duk
Bandtäckt plåt

UNIK

Byggplåt, Lindab Takpanna etc., Fibercement

UNIK

För mer information om konsoler, se sidorna 58-62.

Produktregister

Kulörer &
Material

Lastdata

Infästningar

Systemlösningar

Högprofil, betong, lättbetong

Tegelpanna

Läkt

54
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Tak- och väggstege med detaljer
Takstegen gör det lätt att snabbt ta sig upp på taket. På
byggnader med fasadhöjd mellan 4 och 8 meter krävs en fast
väggstege med fallskydd. Lindab tillhandahåller ett komplett

STED

Takavvattning

sortiment för alla applikationer.

Taksäkerhet

Tak

Produktfakta - taksäkerhet

Stege

Stegen har totalbredden 450 mm
och lagerförs i längderna 1500,

Stålprofiler

Vägg

1800, 2400, 3000 och 3600 mm.

Skarvsats

Skarvsats för stegar. Levereras i
par med bultar och muttrar.

Portar

300

Plåt &
Metaller

SKAN

Handledare
Hallar

HALHN och HALRN
Handledare HALHN, hållare för
skyddskorg. Handledare för stege monteras tillsammans med

Vajersystem fasadstegar

Bultsats 7 ingår.

Vajersystemet WFSTED används

Rundad handledare HALRN för

på alla fasadstegar oavsett fa-

stege utan skyddskorg. Levere-

sadhöjd. Artikeln består av ett

ras i par. Bultsats 6 ingår.

vajerblock med säkerhetshakar,
övre och nedre fäste, dragsnöre
samt tillhörande infästningsde-

Lastdata

taljer. En informationsskylt som

450
610

Infästningar

WFSTED

Systemlösningar

skyddskorg. Levereras i par.

skall sättas upp i anslutning till

Produktregister

Kulörer &
Material

vajer ingår också.

Rätt till ändringar förbehålles
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Taksäkerthet

Tak

Produktfakta - taksäkerhet
TSS

Skarvsats

STSK

Stag till skyddskorg

Skarvsats för led i stege. Levere-

Skyddskorgen bygger 900 mm.

ras i par. Används vid skarvning

En sats inkluderar fyra stag.

av stege på brutna tak eller vid

Skyddskorgen kan även använ-

skarvning mellan tak och vägg-

das vid utrymningsvägar.

Stålprofiler

Vägg

Takavvattning

stege.
Bultsats 14 ingår.

STÅS

Ståplatta

STEP

Taktrappsteg

Ståplatta används för att göra

Lösa steg som används till tak-

förflyttning mellan vägg- och

stege med taklutningar mellan

takstege säkrare. Kan även an-

10˚ och 30˚. Steget monteras på

vändas som vilo- eller arbetsplan

befintlig takstege. STEP hakas

vid skorstenen om totala fallhöj-

om stegpinnen och skruvas fast

den inte överstiger 8 m. Ståplat-

efter det att passning till taklut-

tan finns i storlek 310×400 mm.

ning gjorts. Bultsats 3 ingår.

STÅS hakas om stegpinnen och

Plåt &
Metaller

skruvas fast i stegsidorna.

Glidskydd för lösa stegar

BYSK

Bygel till skyddskorg

Glidskyddet monteras i taket för

Bygel för skyddskorg. Används

att hindra stegen att glida.

tillsammans med STSK för att

Finns även för SRP 25; GLSRP

bilda en komplett skyddskorgs-

och för falsad plåt; GLSF.

sats. Bultsats 5 ingår.

NFSTE

FÄTA

Nockfäste

Fästjärn

Nockfäste för montering på tak

Fästjärn för montering på tak

med tegel- eller betongpannor

med tegel- eller betongpannor

på underlag av råspont eller

på underlag av råspont eller ply-

plywood. Levereras i par. Nock-

wood. Levereras i par. Distans

fästet ska alltid kompletteras

STK monteras alltid tillsammans

med en distans STK i över- och

med FÄTA i över- resp. underkant

underkant. Vi rekommenderar

av stegen. Max avstånd mellan

också FÄTA i nederkant.

fästjärnen 2,5 m. Bultsats 3 ingår.

Produktregister

Kulörer &
Material

Lastdata

Infästningar

Systemlösningar

Hallar

Portar

GLS

56
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Plattform till skorsten med detaljer
Skorstenar är skorstensfejarens arbetsplats och ska utformas därefter. Beroende av storlek och höjd bör skorstenen
förses med uppstigningsanordning och eventuellt skydd mot

Takavvattning

nedstörtning.

Taksäkerhet

Tak

Produktfakta - taksäkerhet

SKBA 960

SKBA 460

Exempel

Klätterhinder

Klätterhindret används för att

Skorsten 900×900 mm

förhindra obehöriga att klättra

välj 4×SKBA 460 och

upp för fasadstegen. Låses med

4×HGS 650.

Produktregister

Kulörer &
Material

Lastdata

Infästningar

Systemlösningar

egen hänglås.

Hallar

KLHI

Portar

Plåt &
Metaller

Stålprofiler

Vägg

SKBA 1460

Rätt till ändringar förbehålles
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