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Monterings – og bruksanvisning

Mul10 ProSafe
Taktekkerenes 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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Garanti

Utover den vanlige femårs produktgarantien 

følger Mul10 Prosafe® sikkerhetsfot den aktuelle 

takpapprodusentens garanti (typisk 10–15 år), 

forutsatt at installasjonen er gjort av en registrert 

Mul10 Prosafe®-installatør og i henhold til 

monteringsanvisning. 

For prosjekter med utvidet garanti på takpapp følger 

Mul10 Prosafe® sikkerhetsfot denne garantien. 

Kontakt Jevith for ytterligere informasjon om utvidet 

garanti.

MUL10 ProSafe® Sikkerhetsfot

2x290x290 mm rustfri stålflens

(med forsterkning)

SBS-underpapp 500x500

M12 rustfri gjengestang

0,5 mm rustfri stålplate innsveiset 

i overpapp for ekstra holdbarhet

40 mm rustfritt stålrør

Aluminiumstopp 

Selvklebende flytende forsegling/

dampsperre

SBS-overpapp 700x700 mm

20 mm rustfritt forsterkningsrør

M12 rustfri gjengestang

Skiver for tetting ved dampsperre

Betongskrue eller vippeanker

Patentert sikkerhetsfot

Mul10 ProSafe® sikkerhetsfot er et danskprodusert 

kvalitetsprodukt som har et direkte mekanisk feste til 

takkonstruksjonen fra under isolasjonslaget og opp til det 

påmonterte Mul10 ProSafe®-beslaget.

På den måten holdes Mul10 Prosafe® sikkerhetsfot 

alltid på oversiden av takpappen, uten å synke ned i 

konstruksjonen. Du unngår dermed setninger rundt 

sikkerhetsfoten og tilhørende risiko for vanninntrengning.

Underpappen for Mul10 Prosafe® sikkerhetsfot har 100 

mm overlapping i forhold til bunnplaten, og overpappen 

100 mm i forhold til underpappen, i henhold til krav fra 

takpapprodusentene.
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Bruk og oppstilling

Mul10 ProSafe® er et profesjonelt forankringssystem for personlig 

sikkerhet på papp- og folietak. Den permanent monterte glidebraketten 

gjør tilkoblingen enkel og rask. Glidebraketten gjør det mulig å gå rundt 

på taket uten å måtte koble seg til og fra under arbeidet.

Mul10 ProSafe® Varenr: MPS 2135

135° hjørne
wire-brakett

Mul10 ProSafe® 
System

Bruk personlig 
verneutstyr

· Helsele
· Festeline med falldemping

Mul10 ProSafe® 
Wire System 

                         Maks 4 pers.
                         (1 pers. per glidebrakett)

Varenr: MPS 2090

90° hjørne
wire-brakett

Mul10 ProSafe® 
System

Varenr: MPS 2200

Glidebrakett for Mul10 
ProSafe® system

Maks. 1 person per 
glidebrakett

Varenr: MPS 3000

Stålwire 8mm

Mul10 ProSafe® 
System
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Varenr: MPS 3025

Strekkfisk med 
terminal

Opptil ti meters avstand

Bruk personlig 
verneutstyr

· Helsele
· Festeline med falldemping

Varenr: MPS 2500

Singeløye 

til Mul10 ProSafe® 
sikkerhetsfot
Maks. 2 pers.

Varenr: MPS 3040

Skilt

For montering på
Mul10 ProSafe® sikkerhetsfot

Varenr: MPS 1000x

Mul10 ProSafe® 
sikkerhetsfot

Varenr: MPS 2000

Kontinuerlig 
wire-brakett

Mul10 ProSafe® 
System

Varenr: MPS 2150

Start-/endebeslag

Mul10 ProSafe® 
System
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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.

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

Slipp gjengestangen.

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.

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

Slipp gjengestangen.

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 avkortes med vinkelsliper 
etter mal (30 mm over takflaten). Slipp 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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Croco Croco

Skrue
til hhv. tre eller stål

Skrue
til hhv. tre eller stål

BetongskrueBetongskrue

Croco Croco

Croco Croco

Skrue
til hhv. tre eller stål

Skrue
til hhv. tre eller stål

BetongskrueBetongskrue

Croco Croco

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

Ved vippeanker:

Ved betongskrue:

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
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Varenr: MPS 2150

Start-/
endebeslag

Mul10 ProSafe® 
System

Varenr: MPS 3025

Strekkfisk med 
terminal

Varenr: MPS 1000x

Mul10 ProSafe® 
sikkerhetsfot

1

3

2

Låsemutter

Toppmutter

Start-/endebeslag

Strekkfisk med terminal

Skive

Mul10 ProSafe® 
sikkerhetsfot

Øverste mutter og skive skrus av Mul10 ProSafe® sikkerhetsfot. Start-/endebeslaget monteres ned over 
gjengestangen. Beslaget strammes deretter godt til med skive og låsemutter

Start-/endebeslag montert.

Strekkfisk monteres i hullet på start-/endebeslaget.

Montering av Mul10 ProSafe® system
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Start-/endebeslaget monteres i begynnelsen av Mul10 ProSafe®-systemet. Strekkfisken vris for å stramme wiren i systemet. 
Stram mutterne inn mot midten.

5

4

Montering av Mul10 ProSafe® system

Skjær over wiren med en vinkelsliper. Sett de ytterste partier av strekkfisken på wiren.

Press wiren helt ned i hullet. Deretter skrues terminalen på plass og strammes godt til. Mutteren spendes kontra og strammes 
godt til.
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Varenr: MPS 1000x

Mul10 ProSafe® 
sikkerhetsfot Mul10 ProSafe® 

sikkerhetsfot

Skive
Låsemutter

Wire-brakett

Øverste mutter og skive skrus av Mul10 ProSafe® sikkerhetsfot. Wire-braketten monteres ned over gjengestangen. 
Wire-braketten strammes deretter godt til med skive og låsemutter.

1

Varenr: MPS 2000

Kontinuerlig 
wire-brakett

Mul10 ProSafe® 
System

Wire-braketten montert.

Wiren føres gjennom rørene på wire-brakettene.

2

3

Montering av Mul10 ProSafe® system
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Øverste mutter og skive skrus av Mul10 ProSafe® sikkerhetsfot. Hjørnebeslaget monteres ned over gjengestangen. Hjørne 
wire-braketten strammes deretter godt til med skive og medfølgende låsemutter.

Varenr: MPS 2090*

90° hjørne
wire-brakett

Mul10 ProSafe® 
System

*Gælder også MPS 2135

Varenr: MPS 1000x

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.

Mul10 ProSafe® 
Sikkerhetsfot

Hjørne wire-brakett

Topmutter

Låsemutter

Skive

Montering av Mul10 ProSafe® system
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Mul10 ProSafe® 
Sikkerhetsfot

Montering og bruk av Mul10 ProSafe® fast glider:

Montering og bruk av Mul10 ProSafe® Avtagbar glider:

Varenr: MPS 2200

Fast Glider 
for Mul10 

ProSafe® System
Max. 1 person pr. glider

Brug personlig
verneutstyr

- Helsele

- Festeline med falldemping

Varenr: MPS 2300

Avtagbar Glider 
for Mul10 

ProSafe® System
Max. 1 person pr. glider

1

1 2

2 3

Fast GliderMul10 ProSafe® fast glider
skal monteres før wiren 
låses i begge ender av 
systemet.
Wiren føres gjennom 
trådbrakettene (4 glidere 
per system).

OBS: Glideren sitter 
permanent på systemet og 
skal ikke fjernes etter bruk! 

Mul10 ProSafe® Avtagbar glider settes på ved 
bruk og tas av igjen etter bruk (maks. 4 glidere 
per system).

Viktig: Bruk kun medfølgende karabinkrok!

8mm Wire

8mm Wire

Avtakbar 
glider

Karabinkrok hektes i hullet på Mul10 ProSafe® fast glider.

Mul10 ProSafe® 
avtagbar glider henges 
på wiren. Bakplaten
på glideren skyves 
oppover – deretter kan 
karabinkroken festes 
gjennom de nederste 
hullene.

Når 
karabinkroken 
er festet i 
hullene, er 
glideren låst og 
klar til bruk.

Klar til bruk.

Montering av Mul10 ProSafe® system

Brug personlig
verneutstyr

- Helsele

- Festeline med falldemping



20 Mul10 ProSafe ® Fa l ls ik r ing

Bruk av Mul10 ProSafe® singeløye:

Mul10 ProSafe® 
Sikkerhetsfot

Låsemutter
Skive

Singeløye

Varenr: MPS 1001x

Mul10 ProSafe® 
sikkerhetsfot 
med Singeløye

Maks. 2 pers.

Øverste mutter og skive skrus av Mul10 ProSafe® sikkerhetsfot. Singeløyet monteres ned over gjengestangen. Singeløyet 
strammes deretter godt til med skive og låsemutter.

Singleøjet monteret.

Åpning av karabinlåsen.

Karabinlåsen festes
på singeløyet.

Klar til bruk.

2

1

1

1

2 2

Montering av Mul10 ProSafe® singeløye

Brug personlig
verneutstyr

- Helsele

- Festeline med falldemping
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Mul10 ProSafe® 
Sikkerhetsfot

2,5 meter
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Varenr: MPS 2150

Start-/
endebeslag

Mul10 ProSafe® 
System

Varenr: MPS 2135

135° hjørne

wire-brakett

Mul10 ProSafe® 
System

Varenr: MPS 2090

90° hjørne
wire-brakett

Mul10 ProSafe® 

System

Varenr: MPS 2200

Glidebrakett for 
Mul10 ProSafe® 

system

Maks. 1 person per 
glidebrakett

Varenr: MPS 3000

Stålwire 8mm

Mul10 ProSafe® 
System

Varenr: MPS 3040

Skilt

For montering på
Mul10 ProSafe® 

sikkerhetsfot

Montering av Mul10 ProSafe® system

Varenr: MPS 2000

Kontinuerlig 
wire-brakett

Mul10 ProSafe® 
System



22 Mul10 ProSafe ® Fa l ls ik r ing

På alle Mul10 ProSafe-systemer skal det monteres minst ett skilt. Skiltet plasseres nær oppgangen til taket slik at brukerne
kan lese skiltet før de kobler seg på systemet. Skiltet monteres på Mul10 ProSafe© sikkerhetsfot under f.eks. start-/endebeslag.

Ved montering fyller installatøren ut skiltet med navn, telefonnummer, dato for montering og dato for neste ettersyn (et år etter 
montering.) Ved årlig ettersyn settes et klistremerke med ny dato over den eksisterende datoen.

Låsemutter

Topmutter

Skive

Skilt

Start-/ endebeslag

Montering av Mul10 ProSafe® skilt

Mul10 ProSafe®
FALLSIKRINGSSYSTEM

Wiresystem for fallsikring på tak

CEN/TS 16415
TYPE C

Testet iht:

MAKS.
4 PERSONER !

Kontakt i Norge : Jevith AS - Verkseier Furulundsvei 49 - N-0614 Oslo - Telefon: +47 92454182 - info@jevith.no - www.jevith.no

Følg monteringsanvisningen

www.mul10prosafe.dk

NESTE INSPEKSJON:
Installatør:

Telefon nr:

Dato for montering:

i

Følg bruksanvisningen
Maks. 1 person per Mul10 ProSafe® Glider

Bruk personlig
verneutstyr!

- Helsele
-  Festeline med falldemping

i

0396

Mul10 ProSafe

2

1

Etikettkvalitet
Våre etiketter til skiltene er trykket på kvalitetsfolie, som har en levetid på minst 10 år.

Varenr: MPS 3040

Skilt

For montering på
Mul10 ProSafe® 

sikkerhetsfot
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Mul10 ProSafe® - Etiketter

Følg monteringsanvisning      0396

i

www.mul10prosafe.dk

Mul10 ProSafe Mul10 ProSafe®
SIKKERHETSFOT  

Ankerpunkt for fallsikring på tak

EN 795:2012
Type A

Testet i 2015 iht:

Strekktest utført – 6 kN strekk

1
2

3

4
5
6

8

Mul10 ProSafe®
FALLSIKRINGSSYSTEM

Wiresystem for fallsikring på tak

CEN/TS 16415
TYPE C

Testet iht:

MAKS.
4 PERSONER !

Kontakt i Norge : Jevith AS - Verkseier Furulundsvei 49 - N-0614 Oslo - Telefon: +47 92454182 - info@jevith.no - www.jevith.no

Følg monteringsanvisningen

www.mul10prosafe.dk

NESTE INSPEKSJON:
Installatør:

Telefon nr:

Dato for montering:

i

Følg bruksanvisningen
Maks. 1 person per Mul10 ProSafe® Glider

Bruk personlig
verneutstyr!

- Helsele
-  Festeline med falldemping

i

0396

Mul10 ProSafe

1
2
3

4

5

6

7

8
9

10

11

12

13

14

15

1

1

2

2
9

3

3
10

4

4
11

5

5
12

6

6
13

7
8

7
8

14
15

Les og følg monteringsanvisingen

Registrert varemærke Mul10 ProSafe logo og nettside 

CE-merke og ID-nummer på bemyndiget organ*

Produkt Les og følg monteringsanvisningen

Test standard og type

Test standard og type Les bruksanvisningen før bruk

Registrert varemerke

CE-merke og ID-nummer på bemyndiget organ* Maks. antall brukere på samme tid

Produkt

Bruk personlig verneutstyr Installatørens navn

Beskrivelse av funksjon

Felt til å markere utført strekktest 

Plass til klistremerke med dato for neste inspeksjon Installatørens telefonnummer

Mul10metals logo og nettside

Jeviths kontaktopplysninger

Beskrivelse av funksjon

Dato for montering

* Bemyndiget organ for å foreta typetester og CE-merking:

TEKNOLOGISK INSTITUT - Certificering & Inspektion, Kongsvang Allé 29, 8000 Arhus C, Danmark

7
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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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Service- og vedlikeholdskontrakt

Kontrakten inngår mellom:                            Mul10 ProSafe Installatør:

og Kunde:

Kundeopplysninger: Ettersynet er basert på en 

subjektiv visuell kontroll. 

Installatøren påtar seg derfor ikke 

noe ansvar for ikke-oppdagede 

feil og mangler.

Navn:

Adresse:

Post nr. /by:

Kontaktperson hos kunden:

E-post: Telefon:

Service adresse:

Ettersynet omfatter:

 - Kontroll/oppstramming av wire. 
 - Kontroll av wirens feste.
 - Etterstramming av wirelåser.
 - Kontroll av skilting.
 - Kontroll og testing av glidere.
 - Kontroll av ankerpunkter/sikkerhetsføtter – for utettheter eller deformasjoner.
 - Kontroll av alle beslag – for brudd eller andre skader.
 - Etterstramming av alle beslag.
 - Merke skilting med dato for neste inspeksjon.
 - Strekktest av minst hver 10. sikkerhetsfot.

Kontrollen skjer i 

overensstemmelse med kravene i 

EN 795-2012

og EN 365:2004

samt produsentens anbefalinger

Kontrakt:

Spesifikasjon av de bygningene som omfattes av ettersynet:                                                                                                                         

Ettersynet av fallsikringssystemet på ovenstående bygninger planlegges og utføres                                          gang(er) i året.

Varsling før ettersyn og avrapportering skjer til:                                                                                                                                         

Kontraktsvederlaget per ettersyn utgjør ekskl. moms:                                                                                                    kr.  Beløpet 
reguleres etter reguleringsindeks for byggeomkostninger i alt. 

Kontraktshaver har fullmakt til, fritt i regning, å utføre reparasjoner opp til et beløp:                                           per ettersyn.
Beløpet er ekskl. ovennevnte kontraktsvederlag og moms.
Faktura sendes umiddelbart etter hvert ettersyn.

Kontrakten gjelder til                                                                                     og fornyes hvert                                år.

Gjensidig oppsigelsesfrist: min.                                     måneder før kontrakten utløper

Ovenstående avtale er inngått i                                                                     

                                                  den                                                                   

For kunden:

                                                                                                                           
                                       Stempel og underskrift

Ovenstående avtale er inngått i                                                                     

                                                  den                                                                   

For Installatør:

                                                                                                                           
                                       Stempel og underskrift
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Bygning:

Adresse: Ordre nr:

Bygningstype:

Evt. saksnummer:

Kunde:

Navn/Firma:
Adresse:

Kontakt person:

Telefon nummer:

Installatør:

Firma:
Adresse:

Ansvarlig installatør:

Telefon nummer:

Underskrift: Dato:

Forankringsanordning:

Fabrikant: Mul10 ProSafe A/S
Gammelgårdsvej 18, Klakring

DK-7130 Juelsminde

Varenr./type:

Konstruksjon:

Type:         Betong        Kryssfiner         Stål Tykkelse (mm):

Isolasjonstype: Tykkelse (mm): 

Evt. plassering av dampsperre:

Montering/forankring:

Forankring:               Betongskrue               Vippeanker Installasjonsplan (takplan) med plassering av ankerpunkter (markert med nummer): 
(Kan eventuelt tegnes på baksiden eller vedlegges som bilag)

Utboring: Bor type: 

Bor diameter:                                 mm

Hulldybde:                                      mm

Sjekkliste: Montering utført i henhold til 
fabrikantens monteringsanvisning.

Installasjonsplan plassert i bygning 

Andre merknader:

Strekktest utført?:

Strekktest utført med fabrikantens strekktestutstyr:                  JA                Annet: 

Ankerpunkt: Nr: Oppnådd strekk/ kN: Nr: Oppnådd strekk/ kN:

GLEM IKKE 
å ta bilder under

montering og strekktest for 
dokumentasjon!

Kontrollskjema for installasjon
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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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Registreringsskjema for Mul10 ProSafe® forankringssystem
Fabrikant:

Mul10 ProSafe A/S
Gammelgårdsvej 18, Klakring

7130 Juelsminde

Tlf: +45 76 83 01 01 Type/Varenummer:

info@mul10prosafe.dk

Internett: www.mul10prosafe.dk

Dato for installasjon: Kjøpsdato: Produksjonsår:

Dato:
Aktivitet: (Årlig ettersyn

eller reparasjon)
Merknader, reparasjoner utført, andre 

opplysninger Navn / underskrift:
Frist for neste 

inspeksjon:
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Mul10 ProSafe® - Produkt beskrivelser

Mul10 ProSafe® Sikkerhetsfot

1 4
2 5

7
3 6

Mul10 ProSafe® Sikkerhetsfot1 Malsett

Monteringsanvisning og Dokumentasjonsfolder M12 rustfri gjengestang 700 mm

PVC-Rør

Monteringssett 20x1,5mm rustfritt forsterkningsrør

1Se beskrivelse på neste side

1

2

3
4

5

6

7

MPS1200 Monteringssett
Innhold:
1: M10 Vippeanker inkl. to skiver 
2: M12 Låsemutter
3: M12 Toppmutter
4: M12/M10 Adapter

5: Skive til betongskrue
6: M10/M12 Reduksjonshylse
7: 8mm Betongskrue
8: 16 stk. rustfrie skruer

1

2

3

4

5

6

7 8

Mul10 ProSafe® Faldsikringssystem
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Mul10 ProSafe® - Produkt beskrivelser

Mul10 ProSafe® Sikkerhetsfot

1
2

4 9
3

5

6
7
8

40 mm rustfritt stålrør

Rustfrie skiver

M12 Rustfri Låsemutter M12 Rustfri gjengestang / Rustfri 6-kantet gjenget hylse (M12)

Aluminiumslukning – pulverlakkert rød

700x700 mm SBS-overpapp1

1SBS-overpapp: Icopal TOP 500 P / Phønix PF 5000 SBS
2SBS-underpapp: Icopal BASE 500 PG / Phønix PF 3500 SBS

0,5 mm rustfri stålflens (innsveiset i overpapp)

500x500 mm SBS-underpapp2

2x290x290 mm Rustfri stål flange

1

2

3

4

6

5

7

8

9
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Mul10 ProSafe® fortløpende trådbraketter

1
2

3 mm Rustfritt stål

Ø12x1,5mm Rustfritt rør

1

2

Rustfri stålwire

Strekkfisk med terminal

1

1

Wire 8mm - AISI 316, 7x19mm

Strekkfisk M12x8 - Rustfritt stål

1

1

Mul10 ProSafe® - Produkt beskrivelser
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Ø12x1,5mm Rustfritt rør

2 x M10 Rustfrie låsemuttere

2 x M10 Rustfrie låsemuttere

Ø12x1,5mm Rustfritt rør

Mul10 ProSafe® 90° hjørnetrådbrakett

Mul10 ProSafe® 135° hjørnetrådbrakett

Mul10 ProSafe® Start-/endebeslag

1

3

2

1

1

2

4

3

2

3 mm Rustfritt stål

2 x M10 Rustfrie bolter

2 x M10 Rustfrie bolter

3 mm Rustfritt stål

3 mm Rustfritt stål

1

1

1

2

2

2

3

3

4

Mul10 ProSafe® - Produkt beskrivelser
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Fast glider for systemet  Mul10 ProSafe®

Avtakbar glider for systemet  Mul10 ProSafe®

Singeløye til Mul10 ProSafe® sikkerhetsfot

1

1

3

3

1

2

4

2

4 mm Rustfritt stål

4 mm Rustfritt stål 

2 x M10 Rustfrie låsemuttere

2 x M10 Rustfrie låsemuttere

4 mm Rustfritt stål 

2 x M10 Rustfrie bolter

Karabinkrok (EN 362-godkjent)

2 x M10 Rustfrie boltee

1

1

1

4

2

2

3

3

Mul10 ProSafe® - Produkt beskrivelser
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Leveringsvilkår

Generelle salgs- og leveringsvilkår for Mul10 ProSafe A/S

1. BRUK 
 Disse generelle salgs- og leveringsvilkårene gjelder for alle leveranser fra Mul10 ProSafe, med mindre annet er avtalt skriftlig.

2. TILBUD OG ORDREINNGÅELSE 
 Med mindre annet er avtalt, er ethvert tilbud uforpliktende og med forbehold om selgerens bekreftelse. Levering skjer i henhold til selgerens ordre 

 bekreftelse og omfatter produkter som nærmere spesifisert i ordrebekreftelsen. Eventuell leveringstid regnes fra det tidspunktet den skriftlige ordre 

 bekreftelsen gis. En eventuell overskridelse av leveringstiden skal ikke gi kjøperen rett til erstatning.

3. LEVERING 
 Med mindre annet er avtalt, leveres produktene fra fabrikken, og forsendelsen gjøres på kjøperens regning og risiko. 

4. FORCE MAJEURE 
 Ved forhold som forhindrer eller i vesentlig grad vanskeliggjør utførelsen av ordren eller transport til leveringsstedet, som streik eller lockout, ved  

 forsinkelse utover selgerens kontroll av materialleveringer, eller på grunn av mangel på kvalifisert arbeidskraft samt ved krig, blokade eller uforut- 

 sette sammenbrudd ved produksjonsanlegget utsettes leveringen uten ansvar for selger i en tilsvarende periode. Kjøperen kan ikke kreve erstatning  

      av noe slag for tap eller lignende, og forsinkelsen gir heller ikke kjøperen rett til å heve kjøpet.

5. PRIS & BETALING 
 Hvis en ordre eller deler av den er bekreftet for levering senere enn to måneder etter bekreftelsesdato, har selger rett til å fakturere prisen på    

 leveringsdagen, hvis denne er høyere. Med mindre annet er avtalt, skal betaling gjøres innen 14 dager netto. Ved betaling etter forfall beregnes rente     

 på 2% per påbegynte måned. Selger forbeholder seg retten til å endre de avtalte betalingsbetingelsene, såfremt det oppstår en begrunnet antakelse  

 om at kjøperens betalingsevne er svekket.

 Enhver forsinket betaling gir selgeren rett til å suspendere videre levering og eller til å frigjøre seg fra enhver del av avtalen med kjøperen. Eventuelle  

 motkrav, for eksempel som følge av klager på de leverte produktene, gir ikke kjøperen rett til å holde tilbake noen del av betalingen.

6. ANSVAR FOR MANGLER 
 Ved levering skal kjøperen straks utføre en inspeksjon av varene i henhold til forsvarlige forretningsprosedyrer. Dersom kjøper ønsker å melde om en   

 mangel, må kjøperen innen åtte dager etter at mangelen er eller burde vært oppdaget, melde fra til selger og informere om mangelens karakter.

 Dersom kjøper har oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen og ikke har klaget som angitt over, kan han ikke senere kreve mangelen rettet. Dette  

 må gjøres før produktet tas i bruk. Ved feil eller mangler plikter Mul10 ProSafe A/S å rette disse, enten ved reparasjon eller bytte etter Mul10 Metals  

 egen vurdering. Ethvert ansvar for leverte varer bortfaller imidlertid senest fem år etter varene er levert.

 Utover det ovennevnte har Mul10 ProSafe intet ansvar for mangler. Dette gjelder for ethvert tap mangelen måtte forårsake, herunder tap av 

 fortjeneste og andre indirekte tap og kostnader.

7. KANSELLERING OG RETTURRETT 
 Kansellering eller endring vil kunne aksepteres såfermt produksjonsprosessen ikke har kommet for langt etter selgerens skjønn. Eventuelle endringer  

 vil kun være gyldig ved skriftlig bekreftelse. Varer mottas kun for retur etter avtale og med henvisning til følgeseddel eller faktura. Varene må være  

 ubrukte og uten mangler.

 Spesialproduserte varer kan ikke returneres. Godkjente varer blir vanligvis kreditert med et fradrag på 20% av innkjøpsprisen ekskl. mva.

8. PRODUKTANSVAR 
 Kjøperen skal holde selgeren skadesløs i den grad selgeren pålegges ansvar overfor tredjeparter for skader eller tap som selgeren etter andre og   

 tredje avsnitt under dette punktet ikke er ansvarlig for overfor kjøperen. Selgeren er ikke ansvarlig for skader forårsaket av varene

  a) på fast eiendom eller løsøre som oppstår mens varene er i kjøperens besittelse

  b) på produkter som er fremstilt av kjøperen, eller på produkter der disse inngår, eller for skade på fast eiendom eller løsøre som produktene  

      forårsaker som følge av materialene

Selgeren skal ikke under noen omstendigheter være ansvarlig for tap av fortjeneste eller andre indirekte økonomiske tap. De nevnte begrensningene av 

selgers ansvar gjelder ikke dersom han har gjort seg skyldig i grov uaktsomhet. Hvis en tredjepart fremsetter krav mot en av partene om erstatningsans-

var i henhold til dette punktet, skal denne parten straks underrette den andre om dette. Selger og kjøper er gjensidig forpliktet til å la seg saksøke ved 

den domstolen eller voldgiftsretten som behandler erstatningskravet som er reist mot en av dem på grunnlag av skade eller tap som påstås forårsaket av 

varene. Forholdet mellom kjøper og selger skal imidlertid alltid avgjøres ved voldgift i henhold til lovene om voldgift som gjelder i selgerens land.
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TAKTEKKERNES FALLSIKRINGSSYSTEM
www.mul10prosafe.dk

Mul10 ProSafe® er testet av 

Teknologisk Institut i henhold

til DS/EN 795:2012

Mul10 ProSafe®

JEVITH AS
Verkseier Furulundsvei 49

N-0614 Oslo
Telefon: +47 92454182

info@jevith.no
www.jevith.no


