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Dokumentasjon / kvalitetssikring
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Mul10 ProSafe
Taktekkernes fallsikringssystem
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Det tas forbehold om trykkfeil

Mul10 ProSafe® – Testing

Test og teknisk rapport Oppfyller gjeldende krav
Alle delene i Mul10 ProSafe® oppfyller de gjeldende krav 

til fallsikring med korrekt CE-merking, typetester samt 

gjeldende standarder for fallsikring:

• DS/EN 362 forbindelsesledd

• DS/EN 363 fallsikringssystemer

• DS/EN 364 testmetoder

• DS/EN 365 Generelle krav til bruksanvisning,        

  vedlikehold, periodisk inspeksjon, reparasjon, merking      

  og emballasje

• DS/EN 795:2012 Forankringsutstyr

- krav om testing

• DS/CEN/TS 16415:2013 Anbefalinger vedrørende   

  forankringsutstyr som skal brukes av flere personer       

  samtidig

EN 795:2012

CEN/TS 16415:2013
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Mul10 ProSafe® er testet og sertifisert i henhold

til følgende standarder i samarbeid

med Teknologisk Institut (Danmark). Du finner

typegodkjenningen på www.mul10prosafe.dk.

Testene er utført i henhold til DS/EN 795:2012: 

Personlig fallsikringsutstyr Forankringsanordninger.

Samt DS/CEN/TS 16415:2013: Anbefalinger 

vedrørende forankringsutstyr som skal brukes av flere 

personer samtidig.

Alle tre forankringsmetodene for Mul10 ProSafe® 

sikkerhetsfot (montert i henholdsvis betong, stål og 

kryssfinér) tålte belastningen og er derfor i samsvar 

med kravene i DS/EN 795:2012.
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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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Installasjonsplan
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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:



7Mul10 ProSafe ® Fa l ls ik r ing w w w.mul10prosafe.dk

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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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


