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Topveiligheid
Snelle en eenvoudige montage
Tot 15 jaar dichtheidsgarantie
Concurrerende prijzen
Getest door het
Deens Technologisch Instituut
overeenkomstig DS/EN 795:2012
w w w.m u l 1 0 p rosa fe.d k

1

Een veilige ring rond het dak
Mul10 ProSafe wordt bevestigd aan de dakconstructie. Het systeem is stabiel
en onwrikbaar en belast en penetreert de dakbedekking niet.
Mul10 Metal komt nu met de opvolger: een nieuw, gepatenteerd concept
ter bescherming van de mensen die af en toe het dak op moeten voor het
controleren, onderhouden of aanpassen van installaties.
“Volgens de regels voor het uitvoeren van dakwerkzaamheden op een
afstand van minder dan 2,5 meter van de rand, moet je vastgehaakt zijn,
tenzij er een hekwerk wordt geïnstalleerd, wat een kostbare oplossing
is. Ons systeem bevestigt een kabel rondom het dak. De gebruiker klikt
zichzelf vast aan de kabel en kan zich dan ongehinderd over het hele dak
verplaatsen,” legt mede-eigenaar en directeur verkoop Steen Hedevang uit.
Het systeem Mul10 ProSafe® is een uitbreiding van de gepatenteerde
consolevoet van Mul10 Metal, die volledig waterdicht wordt gemonteerd
met behulp van twee lagen geïntegreerd dakleer en een roestvrijstalen
verbinding die zo is gebouwd dat er geen thermische brug ontstaat.
Mul10 Metal heeft nog geen enkele klacht over dit gepatenteerde systeem
ontvangen.

Bijzonder snel, eenvoudig en tegen concurrerende prijzen
“Ons systeem voor valbeveiliging is bijzonder concurrerend en eenvoudig
en snel te monteren ten opzichte van de bestaande systemen op de markt.
Het dak en de isolatie worden niet ingesneden: er wordt slechts één klein gat
geboord, dat vervolgens wordt verzegeld bij de montage. Zodra je de eerste
veiligheidsvoet hebt gemonteerd, heb je een vast punt om je aan vast te
haken bij de rest van het werk,” zegt Steen Hedevang.

Combinaties mogelijk
Daarom kan de valbeveiliging zonder meer worden gecombineerd en als
onderdeel van een oplossing fungeren waarbij zonnepanelen op een plat
of licht hellend dak worden gemonteerd. De stabiele veiligheidsvoeten
die de kabel dragen, of eventueel een aantal verankeringspunten, kunnen
op grote onderlinge afstand worden geplaatst in combinatie met een
zonnepaneleninstallatie. Ook bij een maximale tussenafstand van 10 meter
dempt en stopt Mul10 ProSafe® elke val van het dak. Mul10 ProSafe® is
onlangs getest door het Deens Technologisch Instituut en goedgekeurd
volgens de standaard EN 795 met betrekking tot ankerpunten op daken. Het
certificaat wordt van nu af aan eenmaal per jaar opnieuw getoetst.
Een detail: Mul10 ProSafe® werkt met een vaste en afneembare glijder
waarmee de gebruikers zich vasthaken, net als met een karabijnhaak. De
glijder blijft normaal gesproken bevestigd aan de kabel op het dak.

Geïntegreerd onderdeel van de valbeveiliging
“Bij andere oplossingen wordt de glijder van het dak gehaald en eenmaal
per jaar opgestuurd voor inspectie. Onze vaste glijder is een geïntegreerd
onderdeel van de valbeveiliging en wordt meegenomen in de jaarlijkse
controle van de dakconstructie. Dat is veel goedkoper voor de aannemer,”
legt Steen Hedevang uit.
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Directeur verkoop

Mul10 ProSafe® Valbeveiligingsysteem

Mul10 ProSafe®
Mul10 ProSafe® is een professioneel verankeringssysteem
voor de beveiliging van personen op dakleer- en foliedaken.

Mul10 ProSafe® Veiligheidsvoet
De gepatenteerde veiligheidsvoet van Mul10 Metal is de
slimste oplossing voor het installeren van valbeveiliging
op dakleer- en foliedaken. De veiligheidsvoet fungeert
als verankering voor valbeveiliging. De voet is centraal
gemonteerd en uitgerust met een geïntegreerde
dakleerflens die een snelle en stevige montage garandeert.

Garantie
Wij volgen de geldende regels voor garantie, zie AB 92.
Naast de standaard productgarantie van 5 jaar geldt
voor Mul10 ProSafe® Veiligheidsvoet de garantie van de
dakleerfabrikant (normaal gesproken 10-15 jaar), mits de
montage wordt uitgevoerd door een erkende

Mul10 ProSafe®-installateur volgens de
montagehandleiding van Mul10 Metals. Bij projecten
met uitgebreide garantie op een dakleerdak volgt Mul10
ProSafe® Veiligheidsvoet op deze garantie – neem
contact op met Mul10 Metal voor meer informatie over
uitgebreide garantie.
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Mul10 ProSafe®

EN795:2012

EN795:1997

Fordele ved Mul10 ProSafe®
Veiligheidsvoet
Volledig getest product
Mul10 ProSafe® Veiligheidsvoet is getest overeenkomstig de geldende standaard EN
795:2012 en daarnaast CEN TS 16415:2013, waarbij het vallen van verschillende
personen tegelijk wordt gesimuleerd.

Eenvoudige en snelle montage
Mul10 ProSafe® Veiligheidsvoet bestaat uit weinig onderdelen en is uitgerust met
geïntegreerde dakleerflens, waardoor een snelle, eenvoudige en stevige montage
gegarandeerd is.
Het dak en de isolatie worden niet ingesneden: er wordt slechts één keer geboord.

1 - 10 m

Grote afstand – tot 10 meter
Mul10 ProSafe® Veiligheidsvoeten kunnen met een onderlinge afstand van maximaal
10 meter worden geplaatst, wat een hoge mate van flexibiliteit geeft en waardoor het
montagewerk beperkt blijft.

Volledig waterdichte oplossing
Mul10 ProSafe® Veiligheidsvoet is uitgerust met twee lagen geïntegreerd dakleer
en een roestvrijstalen verbinding, gedicht met silicone. Dit zorgt voor een volledig
waterdichte penetratie van het membraan van de onderlaag en daarnaast voor een
lage warmteoverdracht.

Tot 15 jaar dichtheidsgarantie

Dempt en stopt vallen
Met het Mul10 ProSafe®-systeem kan de gebruiker zich vrij en veilig op het dak
verplaatsen. U kunt uw werk uitvoeren zonder u zorgen te maken over uw veiligheid.
Bij een ongeluk wordt uw val door Mul10 ProSafe® Veiligheidsvoet en de bijbehorende
uitrusting gedempt en gestopt.
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MUL10 ProSafe® Veiligheidsvoet
Aluminium afsluiter
Zelfhechtende schuivende verzegeling
/dampwering
Roestvrijstalen buis 40 mm
SBS-bovendakleer 700x700 mm
Roestvrijstalen plaat 0,5 mm, in
het bovendakleer ingelast voor
extra duurzaamheid
SBS-onderdakleer 500x500 mm
M12 roestvrij draadeind
Roestvrijstalen flens 2x290x290
mm (met versteviging)

Verstevigingsbuis 20 mm

M12 roestvrij draadeind
Schijven voor dampwering
Betonschroef of kipanker

Gepatenteerde veiligheidsvoet

Kracht in alle richtingen

Mul10 ProSafe® Veiligheidsvoet is een Deens
kwaliteitsproduct dat directe mechanische bevestiging
aan de dakconstructie van onder de isolatielaag en tot het
gemonteerde Mul10 ProSafe® -materiaal mogelijk maakt.
Mul10 ProSafe® Veiligheidsvoet wordt op deze manier
altijd boven op het dakleer gehouden zonder de
constructie in te zakken. Zo wordt voorkomen dat rond
de veiligheidsvoet ruimte ontstaat, en kan er geen water
binnendringen.

De roestvrijstalen flens
van de Mul10 ProSafe®
Veiligheidsvoet is voorzien
van verstevigingen die ervoor
zorgen dat trekkracht vanuit
alle richtingen weerstaan kan
worden.

Meerdere gebruikers tegelijk
Het Mul10 ProSafe®systeem is getest op een

Het onderdakleer van Mul10 ProSafe® Veiligheidsvoet
heeft 100 mm overlap ten opzichte van de bodemplaat,
en het bovendakleer 100 mm ten opzichte van
het onderdakleer, overeenkomstig de richtlijnen
van de branchevereniging TOR en de eisen van de
dakleerfabrikanten.
w w w.m u l 1 0 p rosa fe.d k

weerstandscapaciteit van
maximaal 4 gebruikers
tegelijkertijd, op willekeurige
plekken op het systeem.
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Gebruik en opstelling
Mul10 ProSafe®

Productnr.: MPS 2135

Mul10 ProSafe® is een professioneel verankeringssysteem voor het
beveiligen van personen op dakleer- en foliedaken. De permanent
gemonteerde glijder zorgt voor een extra korte koppelingstijd. De glijder
zorgt ervoor dat de gebruiker zich over het gehele dak kan verplaatsen
zonder zich tijdens het werk te hoeven loskoppelen.

135° kabelbeslag
Mul10 ProSafe®
Systeem

Mul10 ProSafe®
Kabelsysteem
Max. 4 pers.
(1 pers. per glijder)

Gebruik persoonlijke
bescherming
· Tuig
· Aankoppellijn met valdemper
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Productnr.: MPS 2090

Productnr.: MPS 3000

Productnr.: MPS 2200

90° kabelbeslag

Staalkabel 8 mm

Mul10 ProSafe®
Systeem

Mul10 ProSafe®
Systeem

Glijder voor Mul10
ProSafe® Systeem

M u l10 P roSa fe ® Va l b eve i l i g i n g

Max. 1 pers. per glijder

Productnr.: MPS 3010

Productnr.: MPS 3030

Productnr.: MPS 3020

Productnr.: MPS 2150

Kabelslot

Kous/kabeloog

Kabelspanner

Begin-/eindebeslag
Mul10 ProSafe®
Systeem

Tot 1
0

Productnr.: MPS1001x

meter

Veiligheidsvoet met
Single-oog

afsta

nd

voor Mul10 ProSafe®
Veiligheidsvoet
Max. 2 pers.

Gebruik persoonlijke
bescherming
· Tuig
· Aankoppellijn met valdemper

Productnr.: MPS 1000x

Productnr.: MPS 2000

Productnr.: MPS 3040

Mul10 ProSafe®
Veiligheidsvoet

Doorlopend
kabelbeslag

Plaat

Mul10 ProSafe®
Systeem
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Om te monteren op
Mul10 ProSafe®
Veiligheidsvoet
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Koud of warm dak? Beton, staal of hout?

Complete montageset
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Verpakt in dozen

Persoonlijke bescherming

De veiligheidsvoeten worden verpakt in dozen met een
complete montageset voor koude en warme daken—voor
beton, staal en kruisfineer. De veiligheidsvoet zelf ligt
onder in de doos, waardoor het dakleer vlak blijft. Daarom
is het product optimaal om op te bergen. Elke doos is
voorzien van snijdsjablonen, een montagehandleiding en
schema’s voor documentatie/kwaliteitsborging.

Wij kunnen ook persoonlijke beschermingsmiddelen leveren
in de vorm van een waterdichte tas met gordel, kabel met
valdemper en karabijnhaken. Zie voor meer informatie de
website.
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Mul10 ProSafe® Getest
Test- en technisch rapport

Voldoet aan de geldende eisen

Mul10 ProSafe® is getest en gecertificeerd
overeenkomstig de volgende normen, in samenwerking
met het Deens Technologisch Instituut. U vindt het
typegoedkeuringscertificaat op www.mul10prosafe.dk.

Alle onderdelen van Mul10 ProSafe® voldoen aan de
geldende eisen voor valbeveiliging met correcte CEmarkering, typegoedkeuringen en de geldende normen
voor valbeveiliging:
• DS/EN 362 Schakels

De tests zijn uitgevoerd overeenkomstig DS/EN
795:2012: persoonlijke valbeveiligingsuitrusting
Verankeringsinstallaties.
En DS/CEN/TS 16415:2013: Aanbevelingen m.b.t.
verankeringsuitrusting die door verschillende personen
tegelijk wordt gebruikt.

• DS/EN 363 Valbeveiligingssystemen
• DS/EN 364 Toetsmethoden
• DS/EN 365 Algemene eisen voor 		
gebruiksaanwijzingen, onderhoud, periodieke controle,
reparatie, markering en verpakking
• DS/EN 795:2012 Verankeringuitrusting

Alle verankeringsmethoden van Mul10 ProSafe
Veiligheidsvoet (gemonteerd op respectievelijk beton,
staal en kruisfineer) waren bestand tegen de belasting
en voldoen daarom aan de eisen in DS/EN 795:2012.
®

Dynamische valtests
EN 795:2012
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• DS/CEN/TS 16415:2013 Aanbevelingen m.b.t.
verankeringsuitrusting die door verschillende personen
tegelijk wordt gebruikt.
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Mul10 ProSafe® Informatie
Geregistreerde Mul10 ProSafe®-installateur
Om in aanmerking te komen voor garantie op Mul10 ProSafe®-producten moet de montage worden uitgevoerd door
geregistreerde Mul10 ProSafe®-installateurs die training/cursus hebben gevolgd bij Mul10 Metal A/S.
Na het volgen van een cursus bij Mul10 Metal A/S heeft de geregistreerde installateur toestemming tot het monteren
van alle Mul10 ProSafe®-producten en tot het uitvoeren van kwaliteitsborging en jaarlijkse controle.
Neem contact op met Mul10 Metal A/S voor meer informatie en om u aan te melden voor een Mul10 ProSafe®-cursus.
Bel +45 7683 0101 of e-mail mul10metal@mul10metal.dk.

Geïntegreerde valbeveiliging
Mul10 ProSafe® Valbeveiligingssysteem kan worden gecombineerd met ons Mul10-consolesysteem voor, bijvoorbeeld,
zonnepanelen. Op die manier is degene die de zonnepanelen controleert, vanaf het begin beveiligd. Bovendien spaart u
geld uit door de valbeveiliging te integreren in plaats van afzonderlijk uit te laten voeren.
Neem contact met ons op voor een vrijblijvende offerte voor een consolesysteem met geïntegreerde valbeveiliging.

e Faldsikringssystem

Øst/vest Konsolsystem

TAGBRANCHENS
SIKRE VALG
www.mul10metal.dk

Mul10 ProSafe
Veiligheidsvoet
Mul10 ProSafe
Sikkerhedsfod

Mul10 Konsolfod
Mul10 Consolevoet

Mul10
ProSafe
Veiligheidsvoet
Mul10
ProSafe
Sikkerhedsfod
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EMJT

Bezorgingsvoorwaarden
Algemene verkoop- en bezorgingsvoorwaarden voor Mul10 Metal A/S
1. GEBRUIK
De actuele algemene verkoop- en bezorgingsvoorwaarden gelden voor alle leveringen van Mul10 Metal, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2. OFFERTES EN ORDERS
Tenzij anders is afgesproken, is elke offerte vrijblijvend en voorbehouden aan bevestiging door de verkoper. De levering wordt overeenkomstig de 		
offertebevestiging van de verkoper gedaan en omvat datgene dat in de offertebevestiging nader is opgegeven. De eventuele leveringstijd wordt 		
berekend vanaf het moment dat de offerte schriftelijk is bevestigd.
Eventuele overschrijding van de levertijd geeft de koper geen recht op vervanging.

3. LEVERING
Tenzij anders is overeengekomen, wordt de levering ‘af fabriek’ gedaan, waardoor de kosten voor en het risico van de verzending bij de koper 		
liggen. Portovrije levering in Denemarken bij aankopen van meer dan DKK 4000,- excl. btw.

4. FORCE MAJEURE
In het geval van ingrijpende verstoringen die het uitvoeren van de order of het vervoer naar de leveringslocatie verhinderen of in wezenlijke mate be
moeilijken, zoals staking of lock-out; bij vertraging van levering van goederen buiten de invloed van de verkoper; of vanwege ontbrekende gekwalifi		
ceerde arbeidskrachten; en in het geval van oorlog, blokkade of een niet te voorspellen instorting van de productiefaciliteiten, wordt de levering zonder
verantwoordelijkheid voor de verkoper uitgesteld met een periode die overeenkomt met de vertraging. De koper kan geen vergoeding eisen van 		
bedrijfsverliezen en dergelijke, van welke aard dan ook, en vertraging geeft de koper niet het recht de koop te annuleren.

5. PRIJS EN BETALING
Is de bevestigde levering van een bestelling of een deel daarvan meer dan 2 maanden na de bevestigingsdatum, dan behoudt de verkoper zich het
recht voor om de prijs in rekening te brengen die geldt op de leveringsdatum, in het geval dat deze hoger is.
Indien niet anders is overeengekomen, is de betaaltermijn netto 14 dagen. Bij betaling na de vervaldatum wordt 2% rente per maand berekend. De 		
verkoper behoudt zich het recht voor om de afgesproken betalingsvoorwaarden te wijzigen indien er een gegrond vermoeden bestaat dat de koper 		
in verminderde mate in staat is om te betalen.
Vertraging van betaling geeft de verkoper het recht om verdere levering te staken en daarnaast om zich te vrijwaren van alle contractuele verplichtingen
ten opzichte van de koper die zijn overeengekomen. Eventuele tegeneisen, bijvoorbeeld voortkomende uit reclamatie in verband met het geleverde,
geven de koper niet het recht om de betaling of een deel daarvan in te houden.

6. AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEBREKEN
Bij levering dient de koper onmiddellijk de verkochte waar te inspecteren zoals vereist is voor bedrijfsmatig gebruik. Als de koper zich wil beroepen op
een gebrek, dient hij uiterlijk 8 dagen nadat het gebrek is ontdekt, of ontdekt had moeten zijn, de verkoper hiervan op de hoogte te stellen en op te 		
geven waar het gebrek uit bestaat.
Als de koper het gebrek heeft ontdekt of had moeten ontdekken, en niet heeft gereclameerd zoals hier aangegeven, kan hij het gebrek niet op een later
tijdstip aanvoeren. Dit dient te gebeuren voordat de waar in gebruik wordt genomen. In het geval van fouten of gebreken heeft Mul10 Metal A/S het 		
recht en de verplichting om deze te verhelpen door, naar keuze van Mul10 Metal, reparatie uit te voeren of een vervanging te leveren. Elke aansprakeli
jkheid voor de geleverde waren vervalt echter 5 jaar na levering van de waren.
Naast het bovenstaande draagt Mul10 Metal geen enkele aansprakelijkheid voor gebreken. Dit geldt ook voor elk eventueel verlies dat wordt veroor		
zaakt door het gebrek, waaronder bedrijfsverliezen, gederfde inkomsten en overige indirecte gebreken en kosten.

7. ANNULERING EN RECHT OP TERUGZENDING
Annulering of wijziging van een bestelling kan worden geaccepteerd indien de productie naar inzicht van de verkoper nog niet te ver gevorderd is. Elke
wijziging is pas geldig wanneer schriftelijke bevestiging daarvan voorhanden is. Terugzending van waren wordt alleen geaccepteerd na afspraak vooraf
en met verwijzing naar pakbon of factuur. De waren dienen ongebruikt en vrij van gebreken te zijn.
Van speciaal gefabriceerde waren wordt geen terugzending geaccepteerd. De vergoeding van goedgekeurde waren wordt normaal gesproken in min
dering gebracht met 20% van de aankoopprijs excl. btw.

8. PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID
De koper dient de verkoper schadeloos te stellen voor zover de verkoper jegens derden aansprakelijk wordt gesteld voor schade en verlies 		
waarvoor de verkoper volgens de tweede en derde alinea van dit punt niet jegens de koper aansprakelijk is.
De verkoper is niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door het materiaal:
a)

aan onroerend of roerend goed die optreedt terwijl het materiaal in bezit van de koper is;

b)
aan producten die zijn gefabriceerd door de koper, of aan producten waar deze producten deel van uitmaken, of voor schade aan onroerend 		
of roerend goed, die deze producten als gevolg van het materiaal veroorzaken. De verkoper is in geen geval aansprakelijk voor bedrijfsverlies, gederfde
inkomsten of overige economische gevolgschade.
De genoemde beperkingen van de aansprakelijkheid van de verkoper gelden niet indien hij zich schuldig heeft gemaakt aan grove nalatigheid.
Indien de derde partij, in verband met dit punt, van een van de partijen aansprakelijkheid voor vervanging eist, dient deze partij onmiddellijk de andere
partij hiervan op de hoogte te stellen. De verkoper en de koper zijn wederzijds verplicht zich juridisch te laten vervolgen door de rechtbank die, of het
arbitragehof dat, vorderingen tot schadevergoeding behandelt die worden ingesteld op grond van veronderstelde schade of verlies veroorzaakt door
het materiaal. De wederzijdse verhouding tussen koper en verkoper dient echter altijd te worden vastgesteld door middel van arbitrage overeenkomstig
de wetten inzake arbitrage die geldig zijn in het land van de verkoper.
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Mul10 ProSafe®
Mul10 ProSafe A/S
Gammelgårdsvej 17a, Klakring
7130 Juelsminde, Denemarken
Telefoon: +45 20 54 74 28
Fax: +45 76 83 01 00
info@mul10prosafe.dk

Mul10 ProSafe® is getest door het
Deens Technologisch Instituut
overeenkomstig DS/EN 795:2012

Valbeveiligingssysteem
TAGBRANCHENS van
SIKRE
de dakdekkers
VALG
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