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Tegenaan een dakopstand in beton, gemetst, hout, staal, ...
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DEFINTIE

Het neerklapbare systeem voor de borstwering  
type FASTGUARD® kan op het gehele 
gamma van de collectieve bescherming/ 
borstwering met name EES, EEA, EEAD, EEZ, 
EEDE, EEDS, EEBE, EEBA et EEAP. Het 
behoudt de esthetiek van een gebouw door 
naar beneden te klappen en zo uit het 
buitenaanzicht van het gebouw te verdwijnen. 
Deze module kan door één persoon worden 
neergeklapt tot een lengte van 12 m en kan dus 
worden gebruikt voor een snelle toegang tot de 
veiligheid van het dak tijdens interventies. 
Dankzij het verende vergrendelingssysteem kan de reling in 3 standen 
worden gescharnierd: 

-   Neergeklapte stand, als er niemand op het dak aan het werk is 
(verbergt de reling voor het zicht van buitenaf)

-  Tussenliggende " markering type " positie. waardoor het 
te beveiligen gebied beter zichtbaar is en het risico van struikelen bij het 
beveiligen wordt verminderd. De reling blijft van buitenaf onzichtbaar;

-  Rechte                                                                            positie, de borstwering garandeert de veiligheid van de 
gebruiker 

REGLEMENTERING

Het FASTGUARD® neerklapbare borstwering voldoet aan NF EN ISO 
14122-3 van maart 2017, Veiligheid van machines - Permanente 
toegangsmiddelen tot machines - Deel 3: Trappen, trapladders, relingen en 
aan NF E85-015 van juli 2019, Industriële installatieonderdelen - Permanente 
toegangsmiddelen. Hij heeft de statische en dynamische tests en proeven 
doorstaan die vereist zijn door EN ISO 14122-3 en NF E85-015: 2019.

MEMORANDUM VAN DE NORMEN  

- een borstwering moet worden geïnstalleerd indien de  hoogte van de 
mogelijke val meer dan 500 mm bedraagt.

-  De hoogte van de bovenrail van de borstwering moet tussen 1000 
mm en 1100 mm boven het loopvlak liggen.

-  De vrije ruimte tussen de handleuning en de tussenligger en tussen 
de tussenligger en de plint, moet zodanig zijn dat een bol met een 
diameter van 500 mm niet kan passeren.

-  De zelfdragende borstwering mag niet geïnstalleerd worden op een 
vlak met een hellingshoek van meer dan 15°.

-  Een kantplank met een minimumhoogte van 100 mm moet worden 
geïnstalleerd op niet meer dan 12 mm van het loopniveau en de rand 
van het platform.

-  Om elk risico van naar beneden vallen van de borstwering en de 
gebruiker te vermijden, is de aanwezigheid van een stoppunt
(dakrand) verplicht voor de installatie van de zelfdragende 
borstwering. In het geval van de FASTGUARD® zelfdragende 
borstwering moet de dakrand of stop ten minste 20 mm hoog zijn.

-  Alvorens een zelfdragende borstwering te plaatsen, moet worden 
nagegaan in hoeverre de waterdichting/dakhuid bestand is tegen een 
contactdruk. In het geval van de FASTGUARD® zelfdragende reling 
bedraagt de contactdruk 0,026 DaN / Cm².

-  De hart-op-hart afstand tussen de staanders van een FASTGUARD® 
zelfdragende borstwering mag niet meer dan 1500 mm bedragen. 
OPGEPAST Elke installatie waarbij deze maximumafstand niet in 
acht wordt genomen, leidt tot niet-conformiteit.

-  Als de handreling wordt onderbroken, moet de ruimte tussen twee 
segmenten tussen 75 mm en 120 mm bedragen. Bij een grotere opening 
moet een zelfsluitende deur worden aangebracht om de continuïteit van 
de valbeveiliging van de reling te waarborgen.

-  Zelfdragende borstwering mag enkel geïnstaleerd worden op platte 
daken met een maximale helling van 15°
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WAARSCHUWING: Raadpleeg voor gebruik de handleiding

VERBODEN om de handvaten van het blok te gebruiken voor het hijsen 
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OPSLAG

De ruwe aluminium onderdelen worden in contact met elkaar verpakt. De 
inwerking van regen op onverpakte verpakkingen zal de oxidatie van deze 
bestanddelen vergemakkelijken. Oppervlakte vlekken kunnen dan 
verschijnen. Deze hebben geen invloed op de kwaliteit van het aluminium, 
maar wel op het esthetische uiterlijk van de reling.
Wij raden u aan de verpakkingen uit te pakken en de onderdelen 
afzonderlijk van elkaar op te slaan (geen onderling contact), of de 
verpakkingen nog ingepakt op een droge en beschutte plaats te bewaren.

GEBRUIK-ONDERHOUD

-  De persoon die de FASTGUARD® reling installeert, moet een gekwalificeerd 
persoon zijn en moet de gebruikelijke regels met betrekking tot werken op 
hoogte naleven. Zij moeten ook voor hun eigen veiligheid zorgen (gebruik 
van een tijdelijke leeflijn, PBM, hoogwerker).

-   Vóór elk gebruik moet de gebruiker visueel controleren of de 
FASTGUARD® reling geen defecten vertoont (deuken, vervormingen, enz.).

- De FASTGUARD® reling vereist geen bijzonder onderhoud, maar een 
visuele controle moet minstens eenmaal per jaar door een bevoegd persoon 
worden uitgevoerd.

-  Indien de FASTGUARD® niet correct geïnstalleerd of beschadigd is of 
gebruikt is om een val te breken, moet het gebruik ervan onmiddellijk 
worden stopgezet en mag het niet opnieuw worden gebruikt voordat een 
bevoegd persoon schriftelijk toestemming heeft gegeven om het, na 
inspectie en beproeving, opnieuw te gebruiken.

-  Indien het product buiten het eerste land van bestemming wordt 
doorverkocht, is het voor de veiligheid van de gebruiker van essentieel 
belang dat de doorverkoper gebruiksaanwijzingen verstrekt in de taal van 
het land waar het product zal worden gebruikt. Deze documenten kunnen 
op verzoek worden verstrekt door contact op te nemen met de fabrikant.

-  De FASTGUARD® borstwering is een permanent collectief 
beschermingsmiddel dat door vaklui moet worden gebruikt op niet voor het 
publiek toegankelijke daken.

-  Het gebruik van een FASTGUARD® plint is verplicht indien de werkvloer 
geen of een kleinere rand heeft dan 100 mm.

-  Bij installatie in een vervuilde industriële, petrochemische, zee- of 
maritieme omgeving moet de FASTGUARD® reling een aangepaste 
oppervlaktebehandeling ondergaan, zoals een poedercoating, anodisatie, 
enz.

-  Elk recht stuk moet uit ten minste 2 staanders bestaan.

-  Om de conformiteit van de installatie te garanderen, moet deze worden 
uitgevoerd volgens een door ons online berekeningsprogramma of door 
onze studiedienst opgesteld legplan.

REFERENTIES

bevestiging bovenop bevestiging tegen Z-Voet 
Standaard

Geïsoleerd 
betondak  

bekleede steeldeck Steeldeck Zelfdragend

EES-R1 EEA-R1 EEAD-R1 EEZ-R1 - - - -

EES-R2 EEA-R2 EEAD-R2 EEZ-R2 EEDE-R2 EEBE-R2 EEBA-R2 EEAP-R2

EES-R3 - - - EEDE-R3 EEBE-R3 EEBA-R3 EEAP-R3

Afmetingen
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scharnier hendel
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WERKINGSPRINCIPE

2. Duw het handvat in met 
behulp van de vergrendelings
hendel.

Opgelet: Tijdens de werking is valbeveiliging verplicht om de bewegingen van de gebruikers te beveiligen wanneer de borstwering in 
neergeklapte of tussenliggende positie is.

Beveiliging van de borstwering : 

1. Breng het frame omhoog. 3. Draai het handvat zodat deze
ter hoogte van de ovale 
opening is in de staander.

4. Duw de hendel in de 
staander door de 
vergrendelingshendel los te 
laten (de staander heeft 
inkepingen) om de staander 
volledig te vergrendelen, en 
duw vervolgens de hendel naar 
de buitenkant tot de laatste 
inkeping. Het systeem is nu 
volledig vergrendeld.

De borstwering neerklappen: 
Om de borstwering neer te klappen, ontgrendelt u het systeem in de tegenovergestelde volgorde 
van het hierboven beschreven principe.

Tussenstand : 
Plaats het vrije deel van de handgreep tussen de staander en de scharnierpen van de 2 scharnieren. 
Klap de frames neer tot de staanders tegen de handgreep rusten, zodat de reling niet volledig kan 
worden neergelaten.
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WERKINGSPRINCIPE: 3 STANDEN

NEERGEKLAPTE POSITIE

TUSSENSTAND

OPERATIONELE POSITIE
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VERSCHILLENDE TYPES BORSTWERING MET NEERKLAPBAAR SYSTEEM 

Neerklapbaar systeem voor 
zelfdragende borstwering
Ref. : EEAP-R2 / EEAP-R3

Neerklapbaar systeem voor bevestiging 
op warme daken
Ref. : EEDE-R2 / EEDE-R3

Neerklapbaar systeem voor bevestiging 
op steeldeck
Ref. : EEBA-R2 / EEBA-R3

Neerklapbaar systeem voor bevestiging 
bovenop
Ref. : EES-R1 / EES-R2 / EES-R3

Neerklapbaar systeem voor zijwaartse 
bevestiging
Ref. : EEA-R1 / EEA-R2

Neerklapbaar systeem voor zijwaartse 
bevestiging verlengd
 Ref. : EEAD-R1 / EEAD-R2

Neerklapbaar systeem voor bevestiging 
op warme steeldeck daken 
Ref. : EEBE-R2 / EEBE-R3

Neerklapbaar systeem voor bevestiging 
onderdakrandafwerking 
Ref. : EEZ-R1 / EEZ-R2
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NEERKLAPBAAR SYSTEEM  - 
VOORBEELD ZELFDRAGENDE BORSTWERING FASTGUARD®

Montage elementen: 
1 - Handleuning 65x24 lengte 3000mm (A0012071)
2 - Tussenligger Ø35mm lengte inclusief krimpgdeelte 3000mm (A0012073)
3 - Einddop handleuning(A0012089)
4 - Einddop tussenligger Ø35mm (A0012090)
5 - Gegoten voet voor zelfdragende versie met opgeclipte plastic beschermplaat  V2 (A0012080)
6 - Draagarm lengte 1234 mm FASTGUARD® V2
7 - Plastieken contragewicht van 12.5kg/stuk (A0012078) (EN14122-3  2 per schoor  - NF E85-015  3 per schoor)
8 - Neerklabare staander met clip (A0012075)
9 - 32° schuine aluminium schoor + afsluitdop
10 - Opvouwbare Z-bocht schoor 
11 - Geboorde schoor

Schroeven:
12 - rvs zelfborende schroef 4.8 x 25
13 - rvs zelfborende schroef 4.8 x 25
14 - Inbus bout M8 x 10
15 -  FASTGUARD borstwering accessoire schroefset  (1 schroef 4,8 x 32 + 1 rondel met rubber afdichting) V2 - 
        2 per hoekstuk handleuning – 1 per einddop – 1 per muurbevestiging 

Schroeven en bouten voor de montage van de Z-bocht met geboorde schoor :
16 - rvs schroef 08 x 70 (DINI9330870)
17 - M8 rvs flensmoer met getande basis (DINI6923M08)
18 -Rondel rvs M8 (DINI125M08)
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PLAATSINGS PRINCIPE

De neerklapbare borstwering FASTGUARD® bestaat uit opeenvolgende frames met een lengte van 6 m of meer (zie het bij de bestelling 
gevoegde legplan) en vereist ten minste twee personen voor de installatie. Het is best om te beginnen met het installeren van de hoek kits van 
de neerklapbare borstwering. U moet het door ons verstrekte legplan volgen. 
OPGELET: bij de installatie en het hanteren van de opklapbare reling is valbeveiliging verplicht om de bewegingen van de gebruikers te 
beveiligen.

MONTAGE VAN DE ZELFDRAGENDE BORSTWERING FASTGUARD®

1 -  Markeer om de 1500 mm maximaal om de voetstukken te 
plaatsen. Verwijder indien nodig het grind om de borstwering te 
plaatsen (voor het zelfdragende type). 

2 -   Steek de schoor in de voetplaat. leg de contragewichten op 
de schoor: het  2e gewicht ligt gelijk met het uiteinde van de 
schoor, het 3e gewicht steekt uit de schoor (voor de zelfdragende 
borstwering cf. NF-E85-015).

3 - Plaats een tussenregel in twee staanders. 4 -  Plaats deze in de voetplaat en regel de 
verticaliteit van de staanders met een waterpas.

5 -  Zet de inbusbouten M8 x 10 
voor de bevestiging van de 
schoor en de staander vast. 

Vis cuvettes
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12 -  Bevestig de voorgeboorde steun met de Z-
bocht (rechts of links, afhankelijk van de 
configuratie) met behulp van de rvs M8x70 
bout en rvs flensmoer met getande basis en 
de rvs rondel M8.

inbusbout

6 - plaats de handleuining op de staanders. Zet deze vast door de 
inbusbouten M8x40 aan te draaien met een maximaal moment van
15 Nm

9 -  Assembleer de handleuningen 
met de koppelingen en schuif de  
tussenregels in elkaar van de 
geassembleerde secties.

7 -  Fixeer de tussenligger aan 
destaanders met de schroeven 
4,8 x 25  

10 -  Maak het laatste stuk op maat 11 -  DOPPEN EN MUURVERBINDINGEN 
Bevestig de einddoppen aan de handleuning door 1 schroef 4,8 x 32 
+ waterdichte sluitring van onderen te plaatsen.  De einddop van de
tussenligger enkel in de buis inslaan.
OPGEPAST voor de muurbevestigingen, is de max. afstand tussen
de staander en de muur 300 mm.

8 -  Eens de borstwering is 
gemonteerd, schroef de 
contragewichten vast met de  
schroeven van  4,8 x 50  zoals 
afgebeeld 
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BEVESTIGING VAN DE PLINT OP HET TYPE  EEAP

BEVESTIGING VAN DE PLINT OP DE TYPES EEA EN EEAD

1 -  Bevestig de plint op de 
staander door middel van 2 
schroeven  van 4.8 x32  

2 - Verbind de plinten met 
elkaar door middel van met 
de verbindingsplaatjes en 4 
schroeven 4.8 x 16.

1 -  Plaats de plintsteun achter de 
voetplaat en in de groef van de 
plint. Zet DEZE vast met de 4 
schroeven 4.8 x 16 (2 aan elke 
kant van de support).

3 - Bevestig de hoeken met de binnenste en 
buitenste hoekverbindingen van de plint met 8 
schroeven 4.8 x 16.

4 - Bevestig ten slotte de 
plintdoppen met 1 
schroef 4.8 x 16.

4 X  4,8 x 16 schroef
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PLAATSINGS PRINCIPE

2 - Verbind de plinten met 
elkaar door middel van met 
de verbindingsplaatjes en 4 
schroeven 4.8 x 16.

3 - Bevestig de hoeken met de binnenste en 
buitenste hoekverbindingen van de plint met 8 
schroeven 4.8 x 16.

4 - Bevestig ten slotte de 
plintdoppen met 1 
schroef 4.8 x 16.
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1 -  Verwijder de M8 x 10 
inbusbouten uit de voetsteun en 
plaats de plintsteun op de 
voetsteun. Zet deze vast met 2 
schroeven 4,8 x 16. Bevestig 
tenslotte de plint aan de steun 
met 2 schroeven 4.8 x 16 
(1 aan elke kant van de steun).

Schroef 4,8 x 16 Schroef4,8 x 16

BEVESTIGING VAN DE PLINT OP DE TYPES EES EN EEBA

1 -   Bevestig de plint aan de beugel 
met 2 schroeven 4.8 x 16 (1 aan elke 
kant van de beugel).

BEVESTIGING VAN DE LA PLINT OP DE TYPES EEBE, EEDE EN EEDSE
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PLAATSINGS PRINCIPE

2 - Verbind de plinten met 
elkaar door middel van met 
de verbindingsplaatjes en 4 
schroeven 4.8 x 16.

3 - Bevestig de hoeken met de binnenste en 
buitenste hoekverbindingen van de plint met 8 
schroeven 4.8 x 16.

4 - Bevestig ten slotte de 
plintdoppen met 1 
schroef 4.8 x 16.

2 - Verbind de plinten met 
elkaar door middel van met 
de verbindingsplaatjes en 4 
schroeven 4.8 x 16.

3 - Bevestig de hoeken met de binnenste en 
buitenste hoekverbindingen van de plint met 8 
schroeven 4.8 x 16.

4 - Bevestig ten slotte de 
plintdoppen met 1 
schroef 4.8 x 16.




