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ALGEMENE PRESENTATIE
DEFINITIE
Borstwering zonder plint

500 mm max

1000 à 1100 mm

500 mm max

De zelfdragende borstwering FASTGUARD® is een collectieve
valbeveiliging. Het is de ideale beveiliging van uw daken en
platformen. Het ontwerp maakt een snelle en eenvoudige installatie
mogelijk dankzij de bevestiging van de leuning met een
zwaluwstaartklemsysteem en de montage van de tussenregel met een
versmalde uiteinde om makkelijk te kunnen koppelen.

REGLEMENTERING
De zelfdragende borstwering FASTGUARD® valt onder het
toepassingsgebied van EN ISO 14122-3 van maart 2017, veiligheid
van machines - permanente toegangsmiddelen tot machines - deel
3: trappen, trapladders, relingen en NF E85-015 van juli 2019,
onderdelen van industriële installaties - permanente
toegangsmiddelen.

1000 à 1100 mm

500 mm max

12 mm max

De FASTGUARD® zelfdragende borstwering heeft de statische tests
en proeven doorstaan die vereist zijn door EN ISO 14122-3 en NF
E85-015.

500 mm max

100 mm min.

Borstwering met plint

Tegenaan een dakopstand in beton, hout of metaal

MEMORANDUM VAN DE NORMEN

- een borstwering moet worden geïnstalleerd indien de hoogte van - Alvorens een zelfdragende borstwering te plaatsen, moet worden
nagegaan in hoeverre de waterdichting/dakhuid bestand is tegen een
de mogelijke val meer dan 500 mm bedraagt.
contactdruk. In het geval van de FASTGUARD® zelfdragende reling
bedraagt de contactdruk 0,026 DaN / Cm².
- De hoogte van de bovenrail van de borstwering moet tussen 1000
mm en 1100 mm boven het loopvlak liggen.
- De hart-op-hart afstand tussen de staanders van een
FASTGUARD® zelfdragende borstwering mag niet meer dan
- De vrije ruimte tussen de handleuning en de tussenligger en
1500 mm bedragen. OPGEPAST Elke installatie waarbij deze
tussen de tussenligger en de plint, moet zodanig zijn dat een bol
maximumafstand niet in acht wordt genomen, leidt tot nietmet een diameter van 500 mm niet kan passeren.
conformiteit.
- De zelfdragende borstwering mag niet geïnstalleerd worden op
- Als de handreling wordt onderbroken, moet de ruimte tussen
een vlak met een hellingshoek van meer dan 15°.
twee segmenten tussen 75 mm en 120 mm bedragen. Bij een
grotere opening moet een zelfsluitende deur worden aangebracht
- Een kantplank met een minimumhoogte van 100 mm moet
om de continuïteit van de valbeveiliging van de reling te
worden geïnstalleerd op niet meer dan 12 mm van het
waarborgen.
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.

- Neerklapbaar: Een leeflijn moet worden geïnstalleerd voordat de
neerklapbare borstwering wordt gemonteerd. Dit zal ook worden
gebruikt tijdens de installatie en de behandeling.
-
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ALGEMENE PRESENTATIE
REFERENTIES
Rechte staander

Schuine staander 30°

(andere hoeken op aanvraag)

Neerklapbare staander

EEAP-D2

EEAP-I2

EEAP-R2

EEAP-D3

EEAP-I3

EEAP-R3

2 : heupleuning + tussenligger/ 3 : heupleuning + tussenligger + plint

AFMETINGEN

1100 mm

Afmetingen staanders en liggers :

939 mm

1612 mm

Recht

939 mm

1612 mm

Schuin

939 mm

1612 mm

Neerklapbaar
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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 u een plattegrond is verstrekt, gelieve deze tijdens de installatie
te raadplegen.
- Indien er geen legplan is, moeten de afstand tussen elke staander van
1500 mm en de positie van de staanders ten opzichte van de hoeken
van het dek in acht worden genomen.
- 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.
-

OPSLAG

- 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.

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.

INSTALLATIE IN WINDERIGE GEBIEDEN

De FASTGUARD® standaard zelfdragende reling (3 contragewichten per
staander)
is compatibel met windzones 1 (beschermd, normaal en blootgesteld
- Indien het product buiten het eerste land van bestemming wordt
terrein),
zone
2 (beschermd en normaal terrein) en zone 3 (beschermd en
doorverkocht, is het voor de veiligheid van de gebruiker van essentieel
normaal terrein), d.w.z. een maximumsnelheid van 166 km/u*. Elke andere
belang dat de doorverkoper gebruiksaanwijzingen verstrekt in de taal
configuratie vereist speciale voorzorgsmaatregelen (toevoeging van
van het land waar het product zal worden gebruikt. Deze documenten contragewichten) die vooraf door ons studiebureau moeten worden bestudeerd
kunnen op verzoek worden verstrekt door contact op te nemen met de en gevalideerd.
fabrikant.
*Referentie: NV 65-voorschriften (DTU P 06-002) en Eurocode1 EN1991- 1-4.

- 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.
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BENAMINGEN
ZELFDRAGENDE BORSTWERING MET RECHTE STAANDERS FASTGUARD ®
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MONTAGE ONDERDELEN:
1 - Handleuning 65x24 lengte 3000 mm (A0012071)
2 - Tussenligger Ø35 mm Lengte inclusief krimp gedeelte 3000 mm (A0012073)
3 - Einddop handleuning (A0012089)
4 - Einddop tussenligger Ø35 mm (A0012090)
10
11
5 - Hoekstuk handleuning (A0012092)
6 - Hoekstuk tussenligger Ø35 mm (A0012094)
7 - Gegoten voet voor zelfdragende versie met opgeclipte plastic beschermplaat V2 (A0012080)
8 - Draagarm/schoor lengte 1234 mm FASTGUARD® V2
9 - Plastieken contragewicht van 12.5kg/stuk (A0012078) (EN14122-3 2 per schoor - NF E85-015
9
3 per schoor)
14
14
10 - Staander met zwaluwstaart verbinding (A0012075)
11 - Zelfsluitend hekje H580 + gemonteerde scharnieren
12
12 - Gebogen draagarm 25° + afdekdop
Schroeven:
13 - rvs zelfborende schroef 4.8 x 25
7
14 - rvs zelfborende schroef 4.8 x 50
15 - Inbusbout M8 x 10
Option kit portillon H 580 mm pour
16 - FASTGUARD borstwering accessoire schroefset (1 schroef 4,8 x 32 + 1 rondel met rubber afdichting)V2
2 PER HOEKSTUK HANDLEUNING – 1 PER EINDDOP HANDLEUNING – 1 PER MUURBEVESTIGING garde-corps autoportant droit
(Réf. : EEAPD-PORT)
ONDERDELEN VAN DE PLINT:
17 - Plint lengte 3000 x 150 x 19 mm (A00012074)
18 - Einddop voor de plint H 150 mm (A00012091)
19 - Rechte verbinding voor de plint H 150 mm (A0012097)
20 - Hoekkit voor de plint H 150 mm
21 - Steun voor de plint van de zelfdragende borstwering (A0012098)
Schroeven voor plint:
22 - Zelfborende rvs schroef 4,8 x 16
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BENAMINGEN
ZELFDRAGENDE BORSTWERING MET SCHUINE STAANDERS FASTGUARD ®
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MONTAGE ONDERDELEN:
1 - Handleuning 65x24 lengte 3000 mm (A0012071)
2 - Tussenligger Ø35 mm Lengte inclusief krimp gedeelte 3000 mm (A0012073)
3 - Einddop handleuning (A0012089)
4 - Einddop tussenligger Ø35 mm (A0012090)
5 - Hoekstuk handleuning (A0012092)
6 - Hoekstuk tussenligger Ø35 mm (A0012094)
7 - Gegoten voet voor zelfdragende versie met opgeclipte plastic beschermplaat V2 (A0012080)
8 - Draagarm/schoor lengte 1234 mm FASTGUARD® V2
9 - Plastieken contragewicht van 12.5kg/stuk (A0012078) (EN14122-3 2 per schoor - NF E85-015 3 per schoor)
10 - Gebogen staander met zwaluwstaart verbinding (A0012076)
11 - Zelfsluitend hekje H580 + gemonteerde scharnieren
12 - Gebogen draagarm 25° + afdekdop
Schroeven:
13 - rvs zelfborende schroef 4.8 x 25
14 - rvs zelfborende schroef 4.8 x 50
15 - Inbusbout M8 x 10
16 - FASTGUARD borstwering accessoire schroefset (1 schroef 4,8 x 32 + 1 rondel met rubber afdichting)V2
2 PER HOEKSTUK HANDLEUNING – 1 PER EINDDOP HANDLEUNING – 1 PER
MUURBEVESTIGING
ONDERDELEN VAN DE PLINT:
17 - Plint lengte 3000 x 150 x 19 mm (A00012074)
18 - Einddop voor de plint H 150 mm (A00012091)
19 - Rechte verbinding voor de plint H 150 mm (A0012097)
20 - Hoekkit voor de plint H 150 mm
21 - Steun voor de plint van de zelfdragende borstwering (A0012098)
Schroeven voor plint:
22 - Zelfborende rvs schroef 4,8 x 16
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Option kit portillon H 580 mm pour
garde-corps autoportant incliné
(Réf. : EEAPI-PORT)
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INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN
INSTALLATIE VAN DE FASTGUARD® ZELFDRAGENDE BORSTWERING
- Montage van de zelfdragende borstwering in rechte stukken

1500 mm maxi

1500 mm maxi

- Montage Rechte staanders - buitenhoek

1500 mm maxi

- Montage rechte staanders - binnenhoek
1500 mm max.

1500 mm max.

1500 mm max.

1500 mm maxi

1500 mm max.

320 mm
max.

750 mm
max.

750 mm
max.

1500 mm max.

1500 mm
max.

Montage schuine staanders - buitenhoek

Montage schuine staanders - binnenhoek

1500 mm max.

200 mm
max.

1500 mm max.

1500 mm
max.

650 mm
max.
1500 mm
max.

200 mm
max.
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INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN

PLAATSING VAN DE ZELFDRAGENDE BORSTWERING FASTGUARD ®
Er zijn minimaal twee personen nodig om de FASTGUARD® zelfdragende reling te installeren. Het is aan te raden om de installatie te
starten vanaf een hoek.
*tussenafstand van 650 mm voor schuine staanders

mm
1500ax.
m

mm
1500ax.
m

mm*
320 x.
a
m

150
0
max mm
.

mm
1500ax.
m

1 - Markeer maximaal om de 1500 mm, om de voetstukken te plaatsen. Verwijder
indien nodig het grind om de borstwering te plaatsen.

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).

inbusbouten

Uiteinde zonder krimp
aan de zijde van de
hoek

3 - Plaats een tussenregel in twee staanders.

5 - zet de inbusbouten van M8
verticaliteit van de staanders met een waterpas. x10 voor de staander en schoor
vast

4 - Plaats deze in de voetplaat en regel de
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INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN

Inbusbout

6 - plaats de handleuining op de staanders. Zet deze vast door de

7 - Fixeer de tussenligger aan

8 - Eens de borstwering is

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

11 - DOPPEN EN
MUURVERBINDINGEN

12 - HOEKVERBINDINGEN

inbusbouten M8x40 aan te draaien met een maximaal moment van
15 Nm

10 - Maak het laatste stuk op

maat

destaanders met de schroeven
4,8 x 25

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.

gemonteerd, schroef de
contragewichten vast met de
schroeven van 4,8 x 50 zoals
afgebeeld

Bevestiging aan de leuning: 2
schroeven 4,8 x 32 + rondel met
rubber afdichting ring onderaan
tussenligger 2 schroeven 4,8 x 25
bovenaan
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INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN
BEVESTIGING VAN DE PLINT

4 x 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).

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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