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Vallen r maar niet
doorvallen!
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doorvalveiligheid volgens
GS BAU 18

Veilig? Doorvalveilig

I

wie van het dak valt, vart diep - en overreeft dat vaak niet. Lichtkoepers
horen tot de zwakke punten waar veer ongevailen gebeuren. Daarom
moeten ,,lichtkoepels (...), die qua constructie niet ondoordringbaar zijn,
(...) met geschikte omheiningen, afdekkingen of geschoorde
barken zijn

uitgevoerd, die voorkomen dat werknemers doorvallen., o
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- beveiligt ingebouwde lichtkoepels

snel en eenvoudig tegen doorvallen
KEMPEROL@ FALLSTOP

ongevallen.
KEMPEROL@ FALLSTOP

volgens GS BAU 18.

- voorkomt potentieel dodelijke

- bezit de geteste doorvalveiligheid

een direct verwerkbare, transparante coating. Hij
biedt een eenvoudig, snel en voordelig alternatief voor de doorvalbeveiliging van in de bouw gebruikelijke lichtkoepels. De coatingwerkzaam_
heden kunnen tijdens lopend bedrijf plaatshebben. Het is niet nodig
verkoop- en productieruimten te blokkeren. De prijs per vierkante meter
ligt aanzienlijk onder de conventionele beveiligingsmethoden.

Werkveiligheid redt leven

doorvalveiligheid
volgens GS BAU 18
v Voor alle in de bouw

gebruikelijke lichtkoepels van bv. GFK,
PMMA,

PETG

v Lichtdoorlatendheid
wordt niet geschaad
v Geschikt voor gebruik

op RWA
v Lichtecht en UV-stabiel

,,Voor werkzaamheden en verkeerswegen in de gevarenzone (afstand
í 2,0 m) van niet ondoordringbare lichtkoepets (...) binnen het bestand
moet worden gewaarborgd dat omlaag vallen door afzettingen of afdekkingen wordt voorkomen."(1) conform de voorschriften van de bedrijfsvereniging moeten lichtkoepels ook dan langdurig worden beveiligd als zij
op daken liggen die regelmatig worden betreden. Hiertoe horen niet
alleen groene of solaire daken. ook voor daken waarop regelmatig onderhoudswerkzaa m heden plaatshebben, zijn duurzame beve i g i n gsmaatregelen bij de aanwezige lichtkoepels achteraf nodig.
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Technische regels voor werkplaatsen (ASR)

v Geteste, duurzame

PC,

KEMPERoL@ FALLSTOP is

(1)

Overzicht van de
voordelen

v Doorvalbeveiligingswerkzaamheden tijdens
lopend bedrijf mogelijk
v Eenvoudige, snelle

verwerking

A2.t (7(3))

Snel en eenvoudig
KEMPEROL@ FALLSïOP kan snel en
eenvoudig worden verwerkt. Het
oppervlak wordt grondig schoon-

gemaakt met

KEMPERïEC@ FALL-

Vervolgens wordt
de direct verwerkbare KEMpEROL@
FALLSTOP coating in vier bewerkingen gelijkmatig en zonder
luchtbellen met de schuimstofrol
kru isel ings opgebracht.
Na ca. 7 dagen is het oppervlak
volledig uitgehard (op 23 "C) en
STOP Cleaner.

veilig tegen doorvallen.
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Meer informatie en
handleidingen voor verwerking
vindt u op:

o

www. kemperol-fa I lstop.com
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KEMPER SYSTEM GmbH & Co. KG . Hollàndische StraBe 32 - 36 . 34246 Vellmar . Duitsland
Tel. +49 561 8295-0' Fax +49 561 8295-10. E-Mail: post@kemper-system.com .www.kemperol.com

0

Gecertificeerd volgens DIN EN ISO 9001:2008 en 14001:2004
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