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Montering av sikkerhetsfot

Mul10 ProSafe
Taktekkernes fallsikringssystem

®
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KONTAKT:

Tom Nilsen
Salgssjef

Mobil (+47) 95 02 72 32

JEVITH AS
Verkseier Furulundsvei 49

N-0614 Oslo
Telefon: +47 92454182

info@jevith.no
www.jevith.no

ordremail: ordre@jevith.no
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3

21

4 5
Ø24 mm

Med trinnbor/trappebor bores et Ø24 mm
hull gjennom stålplaten.

Gjengestangen med vippeanker føres ned i hullet 
til ankeret har kommet gjennom stålplaten. 
Trekk gjengestangen oppover slik at ankeret 
klapper ned. Deretter strammes gjengestangen i 
bunnen til ankeret låser ved stålplaten.

Gjengestangen med ferdigmontert vippeanker 
klargjøres ved å vippe den lengste siden oppover 
(ankeret skal være skrudd helt ned før det kan 
vippe).

Langsiden vippes 
oppover

Trappebor

Klar

Montering av Mul10 ProSafe® sikkerhetsfot
Varmt tak – Trapesplate i stål

Mul10 ProSafe® 
Sikkerhetsfot til stål 

Varenr: MPS 1000i/MPS1000p

Skjær et ca. 40 mm stort hull i pappen Deretter 
bores isolasjonen opp med et mul10 isolasjonsbor 
eller et 40 mm spiralbor. (Hullet skal ligge ved 
toppen av bølgen på stålplaten.)

Isolasjonsbor

Et Ø40 mm PVC-rør presses ned i hullet. Røret 
tilpasses til isolasjonstykkelsen slik at toppen 
av røret ligger i flukt med overpappen. Røret 
fungerer som tetning hvor dampsperren ligger 
mellom isolasjonslagene.
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20 mm rustfritt forsterkningsrør føres ned i 
hullet rundt gjengestangen – helt ned til skivene 
over vippeankeret. 10 mm over takflaten 
markeres forsterkningsrøret etter mal med en 
tusj-strek, og røret tas opp av hullet igjen.

6
Forsterkningsrøret kappes med en vinkelsliper 
ved den markerte streken – deretter føres røret 
ned i hullet rundt gjengestangen igjen – Det er 
viktig at røret kommer helt ned til skivene over 
vippeankeret.

8

119

7

10
Sikkerhetsfoten strammes direkte ned på 
gjengestangen, slik at det det forblir en 100 
prosent mekanisk forbindelse fra vippeankeret til 
sikkerhetsfoten. Sikkerhetsfoten skal strammes i 
bunnen ved hjelp av monteringskrok.

Underpapp brennes tett i henhold til gjeldende 
anvisninger. 

Overpapp brennes tett i henhold til gjeldende 
anvisninger.

Slip gjengestangen.

Gjengestangen kappes med vinkelsliper etter mal 
( 30 mm over takflaten).

Monteringskrok
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1

21

4 5Ø24/25 mm

Med trappebor eller spiralbor bores et
Ø24/25 mm hull gjennom kryssfinerplaten.
 

Skjær et ca. 40 mm stort hull i pappen Deretter 
bores isolasjonen opp med et mul10 isolasjonsbor 
eller et 40 mm. 

Gjengestangen med vippeanker føres ned 
i hullet til ankeret har kommet gjennom 
kryssfinerplaten. Trekk gjengestangen oppover 
slik at ankeret klapper ned. Deretter strammes 
gjengestangen i bunnen til ankeret låses ved 
kryssfineren.

Et Ø40 mm PVC-rør presses ned i hullet. Røret 
tilpasses til isolasjonstykkelsen slik at toppen 
av røret ligger i flukt med overpappen. Røret 
fungerer som tetning hvor dampsperren ligger 
mellom isolasjonslagene.

Spiralbor

Klar

Mul10 ProSafe® 
Sikkerhetsfot til kryssfiner

Varenr: MPS 1000i/MPS1000p

Varmt tak – Kryssfiner

Isolasjonsbor

Trappebor

Montering av Mul10 ProSafe® sikkerhetsfot

Gjengestangen med ferdigmontert vippeanker 
klargjøres ved å vippe den lengste siden oppover 
(ankeret skal være skrudd helt ned før det kan 
vippe).

Langsiden vippes 
oppover
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6 8

119

7

10

20 mm rustfritt forsterkningsrør føres ned i 
hullet rundt gjengestangen – helt ned til skivene 
over vippeankeret. 10 mm over takflaten 
markeres forsterkningsrøret etter mal med en 
tusj-strek, og røret tas opp av hullet igjen.

Forsterkningsrøret kappes med en vinkelsliper 
ved den markerte streken – deretter føres røret 
ned i hullet rundt gjengestangen igjen – Det er 
viktig at røret kommer helt ned til skivene over 
vippeankeret.

Slip gjengestangen.

Gjengestangen kappes med vinkelsliper etter mal 
( 30 mm over takflaten).

Sikkerhetsfoten strammes direkte ned på 
gjengestangen, slik at det det forblir en 100 
prosent mekanisk forbindelse fra vippeankeret til 
sikkerhetsfoten. Sikkerhetsfoten skal strammes i 
bunnen ved hjelp av monteringskrok.

Underpapp brennes tett i henhold til gjeldende 
anvisninger. 

Overpapp brennes tett i henhold til gjeldende 
anvisninger.

Monteringskrok
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Min.
90-100 mm

3

1

54

2

Et 8 mm hull bores min. 90–100 mm ned i 
betongdekket. Utboringen må også ligge ved et 
hulrom i betongdekket.

12 mm rustfri gjengestang med ferdigmontert 
betongskrue skrus helt ned i hullet slik at 
skivene forsegles ved dempasperre. Skrus helt 
ned med fastnøkkel eller lufttrykksnøkkel i 
kapselmutteren.

20 mm rustfritt forsterkningsrør føres ned 
i hullet rundt gjengestangen – helt ned til 
skivene. 10 mm over takflaten markeres 
forsterkningsrøret etter mal med en tusj-strek, 
og røret tas opp av hullet igjen.

Mul10 ProSafe® 
Sikekrhetsfot til betong

Varenr: MPS 1000i/MPS1000p

Varmt tak – Betong

Skjær et ca. 40 mm stort hull i pappen Deretter 
bores isolasjonen opp med et mul10 isolasjonsbor 
eller et 40 mm 

Et Ø40 mm PVC-rør presses ned i hullet. Røret 
tilpasses til isolasjonstykkelsen slik at toppen 
av røret ligger i flukt med overpappen. Røret 
fungerer som tetning hvor dampsperren ligger 
mellom isolasjonslagene.

Isolasjonsbor

Montering av Mul10 ProSafe® sikkerhetsfot
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Forsterkningsrøret kappes med en vinkelsliper 
ved den markerte streken – deretter føres røret 
ned i hullet rundt gjengestangen igjen – Det er 
viktig at røret kommer helt ned til betongen.

6
Gjengestangen kappes med vinkelsliper 
etter mal ( 30 mm over takflaten). Slip gjengestangen.

119 10

7 8

Sikkerhetsfoten strammes direkte ned på 
gjengestangen, slik at det det forblir en 100 
prosent mekanisk forbindelse fra vippeankeret til 
sikkerhetsfoten. Sikkerhetsfoten skal strammes i 
bunnen ved hjelp av monteringskrok.

Underpapp brennes tett i henhold til gjeldende 
anvisninger. 

Overpapp brennes tett i henhold til gjeldende 
anvisninger.

Monteringskrok
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1 2

Mul10 ProSafe® 
Sikkerhetsfot til kaldt tak

Varenr: MPS 1000i/MPS1000p

Flatbor

Med spiralbor eller flatbor bores et Ø25
mm stort hull gjennom papp og kryssfinerplate

Vippeankeret klargjøres ved å vippe den lengste 
siden oppover (ankeret skal være skrudd helt ned 
før det kan vippe).

Langsiden vippes 
oppover

Klar

43
Vippeankeret føres ned i hullet. Trekk vippeankeret oppover slik at ankeret 

klapper ned. Stram deretter skiver og adapter 
ned mot takpappen.

Stram adapteren over skivene til vippeankeret 
sitter ordentlig fast.

5

Spiralbor

Kaldt tak – kryssfiner/planker

Ø25 mm

Montering av Mul10 ProSafe® sikkerhetsfot
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8
Sikkerhetsfoten strammes direkte ned på 
gjengestangen, slik at det det forblir en 100 
prosent mekanisk forbindelse fra vippeankeret 
til sikkerhetsfoten. Sikkerhetsfoten skal 
strammes i bunnen ved hjelp av monteringskrok.

Underpapp brennes tett i henhold til gjeldende 
anvisninger.

For ekstra sikkerhet monteres Mul10 ProSafe® 
sikkerhetsfot med de medfølgende rustfrie 
skruene, som skrus i hullene hele veien rundt 
flensen.

Overpapp brennes tett i henhold til gjeldende 
anvisninger.

6

9

7

Monteringskrok
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Montering ved Mul10 ProSafe® endestolper (start-/endebeslag) på varmt tak:

Ved endestolper/Mul10 ProSafe® sikkerhetsfot med start-/endebeslag monteres sikkerhetsfoten i tillegg til gjengestang med 
vippeanker/betongskrue, også med to croco-skruer i de midterste hullene på den motsatte siden av wiren. Deretter brennes underpapp 
og overpapp tett, som beskrevet på foregående side.

Montering av Mul10 ProSafe® sikkerhetsfot

Ved Mul10 ProSafe® sikkerhetsfot med hjørnebeslag monteres sikkerhetsfoten, i tillegg til gjengestang med vippeanker/ beto-
ngskrue, også med 2 croco-skruer i hjørnet på flensen som vist på illustrasjonen. Deretter brennes underpapp og overpapp tett, 
som beskrevet på foregående side.
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Varenr: MPS 3100

Installatørkoffert

med utstyr til strekktest, 
reservedeler og fastnøkler

Strekktest
Vi anbefaler at strekktest utføres ved montering 
og ved årlig ettersyn på minst 10 prosent av de 
monterte sikkerhetsføttene.

Hvis tilstanden til takunderlaget er ukjent, eller 
dersom det er tvil om hvorvidt underlaget kan tåle 
belastningen av et eventuelt fall, skal strekktester 
utføres.

Dokumentasjon
Husk å ta bilder (og marker gjerne med nummer) til 
dokumentasjon for kunden.

Skiltet på sikkerhetsfoten markeres med et kryss i 
feltet ved «strekktest utført».

21

3

De to underliggerne plasseres på hver side av sikkerhetsfoten

Med de medfølgende momentnøklene skrus gjengene mot høyre 
til momentnøkkelen klikker.  Momentnøkkelen er kalibrert slik 
at den klikker ved en strekkbelastning på 6 kN – etter 1 minutt 
etterstrammes den til den klikker. Dersom sikkerhetsfoten 
forblir momentfast etter 1 minutts strekkbelastning på 6 kN, er 
den godkjent for bruk.

Overliggeren plasseres oppå de to underliggerne – slik at 
spissen på gjengen til høyre treffer hullet i underliggeren. 
Forlengelsesgjengen strammes på sikkerhetsfoten og 
strammes med muttere rundt overliggeren.

Mul10 ProSafe® strekktest utstyr
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Advarsler
Alle brukere av dette utstyret skal forstå og følge 
alle instruksjoner som er beskrevet her. Dersom 
instruksjonene ikke følges, kan det resultere i alvorlige 
skader. Bruk kun utstyret dersom du har fått riktig 
opplæring.

Ved alvorlige sykdomstilstander hos brukeren 
frarådes det å bruke fallsikringsutstyr, da det påvirker 
sikkerheten.

Bruk ikke fallsikringssystemet/forankringssystemet ved 
ekstreme temperaturer (unormale forhold).
Fallsikringssystemets sele og line må ikke komme i 
kontakt med skarpe kanter under arbeid eller transport.

Redning og evakuering
Når en person har falt ut fra en bygning, må det handles 
raskt. Personen er ikke i sikkerhet før han/hun ligger 
i sikre omgivelser og er under tilsyn/behandling av 
erfarne personer.

En person som henger i en sele i mer enn 30 minutter, 
vil få alvorlige skader på kroppen, enten vedkommende 
er bevisst eller bevisstløs.

Det er derfor avgjørende at man har en detaljert 
redningsprosedyre, og at denne er kjent og prøvd i 
praksis av alle som arbeider på taket.

Kurs
For at det skal gis garanti på produktene fra Mul10 
ProSafe®, må monteringen kun utføres av registrerte 
Mul10 ProSafe®-installatører, som har gjennomgått 
opplæring/kurs hos Jevith AS.

Etter gjennomført kurs hos Jevith AS har den 
registrerte installatøren tillatelse til å montere 
alle produkter fra Mul10 ProSafe®, samt å utføre 
kvalitetskontroll og årlige ettersyn.

Kontakt Jevith for å få mer informasjon og for å melde 
deg på et Mul10 ProSafe®-kurs på telefon
92454182 eller e-post info@jevith.no.

Installasjon
Forankringssystemet Mul10 ProSafe® skal installeres av 
en registrert Mul10 ProSafe®-installatør.
Husk å fylle ut installasjonsskjemaet, som deretter skal 
oppbevares i den bygningen hvor systemet er installert.

Installasjonen skal følge monteringsanvisningen, og må 
kun utføres på de anviste konstruksjonene (betong, stål, 
kryssfiner).

Det må ikke gjøres endringer på systemet eller 
tilføyelser med uoriginale deler.

Bruk
Brukeren skal være opplært i sikker bruk av 
fallsikringsutstyret.
Forankringssystemets kapasitet for antall brukere må 
ikke overskrides.

Forankringssystemet må ikke brukes til andre formål 
enn fallsikring.

Forankringssystemet må ikke brukes hvis det har vært 
brukt til å stoppe et fall, hvis det har vært utsatt for 
annen belastning som kan ha redusert holdbarheten, 
hvis det er reparert, eller hvis det er tvil om systemets 
fortsatte egnethet, med mindre utstyret har 
gjennomgått et ettersyn av en kvalifisert person.

Mul10 ProSafe® - Advarsler og instruksjon
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Ettersyn
Mul10 ProSafe® forankringssystem skal etterses minst én gang i året av en registrert Mul10 ProSafe®-installatør – selv om 
utstyret ikke er brukt i løpet av de foregående 12 måneder. Ved ettersyn brukes registreringsskjemaet (på neste side) til å 
dokumentere de årlige ettersynene overfor myndighetene. Brukeren skal dessuten kunne se når neste ettersyn finner sted – hvis 
neste årlige undersøkelse er overskredet, bør systemet ikke tas i bruk.

Sjekkliste til årlig ettersyn:

- Kontroller at wiren er tilstrekkelig strammet opp. Stram opp med strekkfisken hvis det er nødvendig.

- Kontroller at wiren er forsvarlig festet ved start-/endebeslag. Wirelåsene etterstrammes.

- Kontroller wiren for slitasje.

- Kontroller at skiltingen er leselig, og om den inneholder nødvendig informasjon.

- Kontroller at gliderne er i god stand (mål åpningen: maks. 6 mm).

- Kontroller at alle sikkerhetsføtter/ankerpunkter ikke har utettheter eller deformasjoner.

- Kontroller alle trådbraketter for synlige brudd eller andre skader. Alle beslag etterstrammes.

- Strekktest av minst hver 10. sikkerhetsfot.

Etter at ovenstående kontroll er gjennomført uten at det er konstatert feil, er systemet igjen sertifisert og kan brukes i 12 
måneder frem - til neste årlige inspeksjon.

Viktig 
Hvis det hersker tvil om systemets tilstand, skal det brukes en alternativ sikker adgangsmetode, hvorpå systemet kan etterses og 
utbedres.

Forankringssystemet må ikke brukes hvis det har vært brukt til å stoppe et fall, hvis det har vært utsatt for annen belastning som 
kan ha redusert holdbarheten, hvis det er reparert, eller hvis det er tvil om systemets fortsatte egnethet, med mindre utstyret har 
gjennomgått et ettersyn av en kvalifisert person.

Oppbevaring og rengjøring
Seler og liner skal oppbevares i original emballasje. Pass på at utstyret ikke kommer i kontakt med skarpe gjenstander under 
transport. Rengjør utstyret med vann og såpe. Tørk av utstyret med en klut, og heng det deretter til tørk i et godt ventilert rom. 
Det samme gjelder hvis utstyret blir vått ved bruk på taket. Utstyret må ikke tørkes foran åpen ild eller annen direkte varmekilde. 
Utstyret skal oppbevares tørt og beskyttet fra direkte sollys.

Montering av Mul10 ProSafe®  
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TAKTEKKERNES FALLSIKRINGSSYSTEM
www.mul10prosafe.dk

Mul10 ProSafe® er testet av 

Teknologisk Institut i henhold

til DS/EN 795:2012
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