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Sikkerhet i høyden

Rask og enkel montering

Tetthetsgaranti

Konkurransedyktige priser

Testet av Teknologisk Institut i Danmark 
i henhold til EN 795:2012

Mul10 ProSafe
Taktekkernes fallsikringssystem

®
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En sikker ring rundt på taket
Mul10ProSafe festes i takkonstruksjonen. Den er stabil og 
fast, og belaster ikke takkledningen.

Nå kommer Mul10 Metal med et nytt, patentert konsept som beskytter 

deg som iblant må opp på tak for å inspisere, vedlikeholde eller jobbe på 

installasjoner.

“Reglene sier at man skal være sikret ved arbeid på tak nærmere 2,0 

meter fra kanten, med mindre taket er gjerdet inn, noe som er kostbart. 

Vårt system består av en wire langs taket. Personen klikker seg fast til 

wiren og kan deretter fritt bevege seg hele veien rundt langs kanten av 

taket”, forklarer medeier og salgssjef Steen Hedevang.

Systemet Mul10 ProSafe® bygger videre på prinsippet som ligger 

til grunn for Mul10 Metals patenterte konsollfot, som monteres 

fullstendig vanntett på taket ved hjelp av to lag integrert takpapp og 

en forbindelsesdel i rustfritt stål,som er konstruert for å forhindre at 

en kuldebro dannes. Mul10 Metal har aldri fått en eneste klage på sitt 

patenterte system.

Svært raskt, enkelt og til konkurransedyktige priser
“Vårt fallsikringssystem er særdeles konkurransedyktig og enkelt og 

raskt å montere sammenlignet med eksisterende systemer på markedet.

Tak og isolasjon skal ikke skjæres opp, men ganske enkelt gjennombores 

med et lite hull, som deretter forsegles ved monteringen. Når du har

montert den første sikkerhetsfoten, har du et sikkert punkt å koble deg 

fast til under det videre arbeidet”, sier Steen Hedevang.

Gode kombinasjonsmuligheter
Fallsikringen kan dermed enkelt kombineres og inngå i en løsning ved 

montering av solcellepaneler på et flatt eller svakt skrånende tak. De 

stabile sikkerhetsføttene som bærer wiren, eller alternativt en rekke 

forankringspunkter, kan plasseres med stor avstand når de brukes i 

forbindelse med en installasjon av solcellepanel. Det kan være opptil ti 

meter mellom hver, og Mul10 Prosafe® vil fortsatt dempe og stoppe et 

fall fra taket hvis uhellet først er ute. Mul10 Prosafe® har nettopp blitt 

testet av Teknologisk Institut (Danmark) i henhold til DS/EN 795:2012, 

som omhandler festepunkter på tak. Se typegodkjenningen på

 www.mul10prosafe.dk. Sertifikatet vil bli verifisert en gang i året.

En liten detalj: Mul10 Prosafe® opererer med én fast og én avtakbar 

glidebrakett, som man klikker seg til med en karabinkrok. Vanligvis vil 

man etterlate den faste glidebraketten festet til wiren på taket.

En integrert del av fallsikringen
“Med andre løsninger tar man glidebraketten med ned fra taket, hvorpå 

den skal sendes inn til kontroll en gang i året. Våre faste glidebraketter 

er en integrert del av fallsikringen og inngår i den årlige inspeksjonen 

av takkonstruksjonen. Dette er mye billigere for kunden”, sier Steen 

Hedevang. Steen HedevangTorben Hedevang
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Mul10 ProSafe®

Mul10 ProSafe® Sikkerhetsfot

Mul10 ProSafe®

Mul10 Metals patenterte sikkerhetsfot er en smart løsning 

for installasjon av fallskring på papp- og folietak. Mul10 

Prosafe® sikkerhetsfot fungerer som forankringspunkt 

for fallsikring. Den er sentralt montert og utstyrt med en 

integrert pappflens som sikrer en tett montering. 

Mul10 Prosafe® er et profesjonelt forankringssystem 

for personsikring på papp- og folietak.

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 Mul10 Prosafes monteringsanvisning. For 

prosjekter med utvidet garanti på takpapp følger Mul10 

Prosafe® sikkerhetsfot denne garantien. 

Kontakt Jevith for ytterligere informasjon om utvidet 

garanti.
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Fordeler med Mul10 ProSafe® 
Sikkerhetsfot

Et gjennomtestet produkt

EN
79

5:
19

97

EN
79

5:
20

12

M
ul

10
 P

ro
Sa

fe
®

Mul10 Prosafe® sikkerhetsfot er testet i henhold til gjeldende standard EN 795:2012 

og CEN TS 16415:2013, som simulerer fall av flere personer samtidig.

Enkel og rask montering
Mul10 Prosafe® sikkerhetsfot består av få enkeltkomponenter og er utstyrt med 

integrert pappflens, som sikrer en rask, enkel og tett montering.

Tak og isolasjon skal ikke skjæres opp, men bare gjennombores en enkelt gang.

Stor avstand – opptil ti meter1 - 10 m

Mul10 Prosafe® sikkerhetsføtter kan plasseres med en avstand på opptil ti meter,

noe som gir stor fleksibilitet og mindre monteringsarbeid.

En fullstendig vanntett løsning
Mul10 Prosafe® sikkerhetsfot er utstyrt med to lag med integrert papp og en 

forbindelsesdel i rustfritt stål, tettet med silikon. Dette gir en fullstendig vanntett 

gjennomtrengning av undertakets membran og sikrer også lav varmeoverføring.

Demper og stopper fall
Med Mul10 Prosafe®-systemet kan du bevege deg fritt og trygt på taket. Du kan 

dermed utføre arbeidet uten å måtte bekymre deg for sikkerheten.

Ved et fall vil Mul10 Prosafe® sikkerhetsfot og tilhørende utstyr dempe og stoppe 

fallet.
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Fordeler med Mul10 ProSafe® 
Sikkerhetsfot

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.

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 vrianker

Flere brukere på en gang

Styrke i alle retninger

Mul10 Prosafe®-systemet er 

testet for å kunne håndtere 

en kapasitet på opptil fire 

brukere samtidig, hvor som 

helst på systemet.

Mul10 ProSafe® 

sikkerhetsfotens rustfrie 

stålflens er konstuert med 

forsterkninger som gjør at den 

tåler trekk fra alle retninger.
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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



8 Mul10 ProSafe® Fal ls ikr ing

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

Dynamiske droptests

100
kg

200
kg =

100
kg

200
kg
100
kg

200
kg

100
kg

200
kg =+ +

EN 795:2012

Statiske tests

12
kN
12
kN

=

3 MIN.

CEN/TS 16415:2013

15
kN

12
kN

=

3 MIN.

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.

500
kg

200
kg

+

+100
kg

200
kg

12
kN

12
kN

3 MIN.

3 MIN.



9Mul10 ProSafe® Fal ls ikr ing www.mul10prosafe.dk

Om fallsikring

1. Bruk

5. Skilting

2. Tiltak før arbeidene starter 

3. Typer av fallsikring

4. Vedlikehold
Fallsikring skal benyttes hvis arbeid i høyden ikke på 

annen måte kan planlegges, organiseres og utføres 

sikkert.

Arbeidsgiveren skal sørge for at arbeidsområder der 

fallsikringsutstyr skal brukes, er merket med skilting.

Arbeid i høyden skal utføres på en sikker måte hvor 

kollektive vernetiltak skal prioriteres. 

Arbeidsgiver skal velge det arbeidsutstyretsom er best 

egnet til å sikre og opprettholde trygge arbeidsforhold 

ved midlertidig arbeid i høyden. Dersom flere 

yrkesgrupper arbeider samtidig på samme område, skal 

det benyttes kollektiv sikring.

For at arbeid på tak skal være trygt, må de som utfører 

det ha nødvendig kunnskap, ferdigheter og erfaring, 

bl.a. i bruk av personlig fallsikringsutstyr.

Utstyr

 Helsele har stropper om bryst, midje, sete og lår.

 Line forbinder selen med det øvrige            

 fallsikringsutstyret.

 Falldemper reduserer kraften ved et fall ved å ta opp  

    en del av fallenergien.

  Typer falldempere 

  Line med innebygd falldemper. 

  Automatisk fangeinnretning (fallblokk).

  Kontrollert fallsikring på glidesystemer på   

  fleksible ankerliner.

Koblingselement forbinder de enkelte utstyrsdelene.

Dette kan for eksempel være en karabinkrok. Den skal 

være selvlukkende, selvlåsende eller manuelt låsbar, 

og skal kunne åpnes ved minst følgende to separate 

manuelle operasjoner.

Ankerpunkt holder fallsikringsutstyret fast og skal 

kunne ta opp en statisk kraft på miniumum 12 kN  

(1200 kg).

Leverandørens anvisninger om vedlikehold, oppbevaring 

og holdbarhet må følges for at fallsikringsutstyret skal gi 

den tiltenkte beskyttelsen.

Før bruk må brukeren sjekke om fallsikringsutstyret er 

helt og rent, og at det fungerer.

Utstyret skal minst én gang i året gjennomgå en 

inspeksjon utført av en kompetent person utpekt av 

produsenten.

Fanginnretninger og glidesystemer må være rene for at 

de skal fungere på riktig måte. Utstyret må gjennomgås 

for trådbrudd, revner, slitasje eller andre skader.

Brukeren må bidra til å sikre at utstyret fungerer som 

det skal, og varsle om eventuelle feil til arbeidsgiver, 

arbeidsleder eller sikkerhetsorganisasjonen.

Utskiftinger skal gjøres av produsenten eller av en annen 

kompetent person. Etter reparasjon skal utstyret være 

fullstendig funksjonelt. Reparasjoner skal utføres av en 

kompetent person som utpekt av produsenten.

Utstyr skal ikke brukes hvis det har vært brukt til 

å stanse et fall, hvis det har vært utsatt for annen 

belastning som kan ha redusert funksjonen, hvis det er 

reparert, eller hvis det er tvil om utstyrets egnethet, 

med mindre utstyret har gjennomgått en overhaling 

etter produsentens anbefalinger.

Fallsikringsutstyret skal holdes rent og oppbevares tørt 

og beskyttet mot dagslys. UV-stråler skader materialet 

i stropper og liner, som dermed mister sin styrke. 

Vanligvis er forventet levetid for fallsikringsutstyr fem år 

fra datoen det først tas i bruk.

Nærmere informasjon om regelverket på dette området finner du på 
www.arbeidstilsynet.no
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Registrert Mul10 ProSafe®-installatør
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.

Mul10 ProSafe® informasjon

Mul10 ProSafe® Fallsikringssystem kan kombineres med våre Mul10 konsollen system til solcellepaneler. På denne 

måten er sikkerheten til de som skal se til solcellepaneler oppnådd fra start - og du spare penger ved å integrere 

fallsikringen, snarere enn at det utføres separat. Kontakt oss for et tilbud på en konsollen system med integrert 

fallsikring.

Integrert Fallsikring

Integreret i Mul10 Øst/vest Konsolsystem

EMJT

Mul10 ProSafe Sikkerhedsfod

Tegningen er ikke målfast.
Mål er vejlednende.

Der tages forbehold for trykfejl.

Mul10 Metal A/S · Gammelgårdsvej 18, Klakring · DK-7130 Juelsminde
Telefon: 7683 0101 · Telefax: 7683 0100 · E-mail: mul10metal@mul10metal.dk · www.mul10metal.dk

www.mul10metal.dk

TAGBRANCHENS 
SIKRE VALG

Mul10 ProSafe Faldsikringssystem

15.03.2016

Mul10 ProSafe Sikkerhedsfod

Mul10 Konsolfod

Mul10 ProSafe Sikkerhedsfod

Mul10 ProSafe Sikkerhetsfot

Mul10 ProSafe Sikkerhetsfot

Mul10 Konsollenfot
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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.

Leveringsvilkår

Integreret i Mul10 Øst/vest Konsolsystem

EMJT

Mul10 ProSafe Sikkerhedsfod

Tegningen er ikke målfast.
Mål er vejlednende.

Der tages forbehold for trykfejl.

Mul10 Metal A/S · Gammelgårdsvej 18, Klakring · DK-7130 Juelsminde
Telefon: 7683 0101 · Telefax: 7683 0100 · E-mail: mul10metal@mul10metal.dk · www.mul10metal.dk

www.mul10metal.dk

TAGBRANCHENS 
SIKRE VALG

Mul10 ProSafe Faldsikringssystem

15.03.2016

Mul10 ProSafe Sikkerhedsfod

Mul10 Konsolfod

Mul10 ProSafe Sikkerhedsfod



12 Mul10 ProSafe® Fal ls ikr ing12 Mul10 ProSafe® Faldsikring

Mul10 ProSafe® er testet av 

Teknologisk Institut i Danmark 

i henhold til DS/EN 795:2012

12 Mul10 ProSafe® Faldsikring

TAKTEKKERNES FALLSIKRINGSSYSTEM
www.mul10prosafe.dk

Mul10 ProSafe®

JEVITH AS
Verkseier Furulundsvei 49

N-0614 Oslo
Telefon: +47 92454182

info@jevith.no

www.jevith.no


