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Med säkerheten i första rummet

Snabb och enkel montering

Upp till 15 års täthetsgaranti

Konkurrenskraftiga priser

Testat av Teknologisk Institut enligt normen 
EN 795:2012 och CEN TS 16415:2013 

Mul10 ProSafe®

Mul10 ProSafe
Taktäckarnas fallsäkringssystem

®
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En säker ring kring taket
Mul10ProSafe fästs i takkonstruktionen, där den är stabil och orubblig och 
underlåter därmed att belasta och punktera takbeklädnaden.

Nu följer Mul10Metal upp med ett nytt, patenterat koncept för att 

beskydda de människor, som allt emellanåt måste gå upp på taket för 

att kontrollera, underhålla eller bygga ut dess installationer.

”Enligt reglerna ska man, för att utföra arbete på ett tak närmare 

kanten än 2,5 meter, vara fasthäktad om det inte har satts upp staket.

Det är i sin tur en dyr lösning. Med vårt system fästs en vajer runt 

omkring på taket. Personen klickar fast stig i vajern och kan därefter 

obehindrat ge sig ut hela vägen till takkanten,” förklarar delägaren och 

försäljningschefen Steen Hedevang.

Systemet Mul10 ProSafe® bygger vidare på principen för Mul10 Metals 

patenterade konsolfot som monteras helt vattentätt på taket med hjälp 

av två lager integrerad takpapp och en rostfri stålförbindelse som

är konstruerad så att det inte uppstår någon värmebrygga. Mul10Metal 

har aldrig fått någon enda reklamation för sitt patenterade system.

Synnerligen snabbt, enkelt och till konkurrenskraftigt pris
”Vårt system för fallsäkring är synnerligen konkurrenskraftigt, enkelt 

och snabbt att montera, jämfört med de system som hittills har använts 

på marknaden.

Tak och isolering behöver inte skäras upp, utan man borrar bara ett litet 

hål som sedan förseglas vid monteringen. Så snart du har

monterat den första säkerhetsfoten, har du en säker punkt att koppla 

fast dig till under vidare arbete,” säger Steen Hedevang.

Kan kombineras
Därför kan fallsäkringen utan vidare kombineras och ingå i en lösning 

där man monterar solpaneler på ett platt eller svagt lutande tak. 

De stabila säkerhetsfötterna som bär upp vajern, alternativt en rad 

förankringspunkter, kan placeras på ett stort avstånd då de kombineras 

med en solpanelinstallation. Det kan vara upp till 10 meter mellan var 

och en av dessa och Mul10 ProSafe® kommer fortfarande att dämpa 

och stoppa ett fall från taket om olyckan skulle vara framme.  Mul10 

ProSafe® har precis blivit testat av Teknologisk Institut och godkänts 

enligt normen EN 795 som rör förankringspunkter på tak. Certifikatet 

kommer hädanefter att kontrolleras en gång om året.

En detalj: Mul10 ProSafe® fungerar med en fast och en avtagbar glider 

som personerna kan använda till att klicka fast sig på med en karbinhake. 

I vanliga fall lämnar man den fasta glidern, fäst i vajern, på taket.

Integrerad del av fallsäkringen
”För andra lösningar tar man däremot med sig glidern från taket och 

då måste den skickas in för inspektion en gång om året. Vår fasta glider 

är en integrerad del av fallsäkringen och ingår i den årliga kontrollen 

av takkonstruktionen. Det är mycket billigare för byggherren,” fastslår 

Steen Hedevang

Steen Hedevang

Försäljningschef

Torben Hedevang

Adm. direktör
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Mul10 ProSafe® Fallsäkringssystem

Mul10 ProSafe® Säkerhetsfot

Mul10 ProSafe®

Mul10metals patenterade säkerhetsfot er den smarta 

lösningen när du ska installera fallsäkring på papp- och 

folietak. Säkerhetsfoten fungerar som förankringspunkt 

för fallsäkring. Den är centermonterad och försedd med 

integrerad pappfläns som garanterar en snabb och tät 

montering.

Mul10 ProSafe® är ett professionellt förankringssystem för 

personsäkring på papp- och folietak.

Garanti
Vi följer de gällande reglerna för garanti i AB 92 

(danska allmänna byggreglerna). Förutom den allmänna 

produktgarantin på 5 års, följer Mul10 ProSafe® 

säkerhetsfoten den gällande takpapptillverkarens 

garanti (vanligen 10–15 år), dock under förutsättning 

att monteringen har utförts av en registrerad 

Mul10 ProSafe® installatör och enligt Mul10metals 

montagevägledning. Vid projekt med utvidgad garanti på 

takpapptaket, följer Mul10 ProSafe® säkerhetsfot denna 

garanti – kontakta Mul10metal för ytterligare information 

om utvidgad garanti.
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Fördelar med Mul10 ProSafe® 
Säkerhetsfot
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Grundligt testad produkt
Mul10 ProSafe® Säkerhetsfot har testat i enlighet med den gällande standarden EN 

795:2012 och med CEN TS 16415:2013 som simulerar flera personers fall på en och 

samma gång.

Enkel och snabb montering
Mul10 ProSafe® säkerhetsfot består av få enskilda delar och är försedd med 

integrerad pappfläns som garanterar en snabb, enkel och tät montering.

Tak och isolering behöver inte skäras upp, utan bara genomborras en enda gång.

Stort avstånd – upp till 10 meter
Mul10 ProSafe® Säkerhetsfötter kan placeras med upp till 10 meters avstånd,

vilket ger stor flexibilitet och mindre monteringsarbete.

Totalt vattentät lösning
Mul10 ProSafe® säkerhetsfot är försedd med två lager integrerad papp och en rostfri 

stålförbindelse som är tätad med silikon. Detta ger en totalt vattentät penetrering av 

undertakets membran och säkrar dessutom en låg värmeöverföring.

Upp till 15 års täthetsgaranti

Dämpar och stoppar fall
Med Mul10 ProSafe® system är det möjligt att kunna röra sig fritt och säkert på taket. 

Du kan utföra ditt arbete utan att behöva bekymra dig för din säkerhet.

Om du ramlar, dämpar och stoppar Mul10 ProSafe® säkerhetsfot och tillhörande 

utrustning fallet.



5Mul10 ProSafe® Fal lsäkring www.mul10prosafe.dk

Fördelar med Mul10 ProSafe® 
Säkerhetsfot

Patenteret Säkerhetsfot
Mul10 ProSafe® säkerhetsfot är en dansktillverkad 

kvalitetsprodukt med direkt mekanisk fästning i 

takkonstruktionen som görs från under isoleringslagret 

och upp till det påmonterade Mul10 ProSafe® beslaget.

På så sätt hålls Mul10 ProSafe® säkerhetsfot alltid 

ovanför takpappen, utan att sjunka ned i konstruktionen. 

Därmed undgår man sättningar kring säkerhetsfoten och 

den därpå följande risken för att vatten ska tränga in.

Underpappen för Mul10 ProSafe® säkerhetsfot har en 

överlappande kant 100 mm över bottenplattan och 

överpappen 100 mm med hänsyn till underpappen i 

enlighet med Tagbranchens Oplysningsråd (TOR) och krav 

från takpapptillverkarna.

 

MUL10 ProSafe® Säkerhetsfot

2x290x290 mm Rostfri stålfläns

(med förstärkning)

SBS-Underpapp 500x500 mm 

M12 Rostfri gängad stång

0,5 mm Rostfri stålplåt insvetsad i 

överpappen för extra hållbarhet

40 mm Rostfritt stålrör

Aluminiumlock

Självhäftande flytande försegling

/fuktighetsspärr

SBS-överpapp 700x700 mm

20 mm Rostfritt förstärkningsrör

M12 Rostfri gängad stång

Skivor för tätning vid fuktighetsspärren 

Betongskruvar eller takåsförankring

Flera användare på en och samma 

Styrka i alla riktningar

Mul10 ProSafe® system har 

testats för att kunna klara 

en kapacitet på upp till 4 

användare samtidigt, var som 

helst på systemet.

Mul10 ProSafe® 

säkerhetsfots rostfria 

stålfläns är konstruerad med 

förstärkningar som gör att 

den tål ryck från alla håll.
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Användning och placering

Mul10 ProSafe® är ett professionellt förankringssystem för personsäkring 

på papp- och folietak. Den permanent monterade glidern ger en extra 

snabb fastkopplingstid. Med glidern är det möjligt att gå runt på taket 

utan att koppla loss sig och koppla fast sig igen under arbetets gång.

Mul10 ProSafe® 

Varunr:  MPS 2090

90° hörn 
vajerbeslag

Mul10 ProSafe® 
System

Varunr: MPS 2135

135° hörn 
vajerbeslag

Mul10 ProSafe® 
System

Varunr: MPS 2200

Glider för Mul10 
ProSafe® System

Max 1 person per glider

Varunr:  MPS 3000

Stålvajer 8mm

Mul10 ProSafe® 
System

Använd personlig 
skyddsutrustning

· Helsele
· Kopplingslina med falldämpare

Mul10 ProSafe® 
Vajersystem 

                         Max 4 pers.
                         (1 pers. per glider)
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Varunr: MPS 3040

Skylt

För montering på
Mul10 ProSafe® säkerhetsfot

Varunr: MPS 1000x

Mul10 ProSafe® 
Säkerhetsfot

Op til 10 meters afstand

Varunr: MPS 2000

Kontinuerligt 
vajerbeslag

Mul10 ProSafe® 
System

Varunr: MPS 2150

Start-/slutbeslag

Mul10 ProSafe® 
System

Varunr: MPS 3020

Vajerspännare

Varunr: MPS 3030

Vajerögla

Varunr: MPS 3010

Vajerlås

Använd personlig 
skyddsutrustning

· Helsele
· Kopplingslina med falldämpare

Varunr: MPS1001x

Säkerhetsfot med 
enkel ögla

för Mul10 ProSafe® 
säkerhetsfot
Max 2 pers
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Komplett monteringssats
Kallt eller varmt tak? Betong, stål eller trä?

Förpackat i lådor

Säkerhetsfötterna är förpackade i lådor med komplett 

monteringssats för både kalla och varma tak - för 

betong, stål och plywood. Själva säkerhetsfoten ligger i 

lådans botten, så takpappen förblir plan. Därför passar 

den här produkten nu optimalt för att ha liggande på 

lager. I varje låda medföljer även tillskärningsmallar, 

monteringsvägledning och scheman för dokumentation/

kvalitetssäkring.

Personlig skyddsutrustning

Vi kan också leverera personlig skyddsutrustning i form av 

en vattentät väska med helsele, lina med falldämpare och 

karbinhakar. Läs mer på vår webbplats.
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Mul10 ProSafe® Testat
Test och teknisk rapport Uppfyller gällande krav

Alla delarna i Mul10 ProSafe® uppfyller gällande krav 

som rör fallsäkring med korrekt CE-märkning, typtest 

och gällande standarder inom fallsäkring:

• DS/EN 362 Förbindelseled

• DS/EN 363 Fallsäkringssystem

• DS/EN 364 Provningsmetoder

• DS/EN 365 Allmänna krav på bruksanvisningar, 

underhåll, periodisk inspektion, reparation, märkning 

och förpackning

• DS/EN 795:2012 Förankringsutrustning

- krav på prövning

• DS/CEN/TS 16415:2013 Bestämmelser som rör 

förankringsutrustning som ska användas av flera 

personer samtidigt.

EN 795:2012

CEN/TS 16415:2013

Dynamiska falltest

100
kg

200
kg =

100
kg

200
kg
100
kg

200
kg

100
kg

200
kg =+ +

EN 795:2012

Statiska test

12
kN
12
kN

=

3 MIN.

CEN/TS 16415:2013

15
kN

12
kN

=

3 MIN.

Mul10 ProSafe® har testats och certifierats i enlighet

med nedanstående standarder i samarbete

med Teknologisk Institut i Danmark. Du hittar

typintyget på www.mul10prosafe.dk.

Testen genomfördes i enlighet med DS/EN 

795:2012: Personlig fallsäkringsutrustning 

Förankringsanordningar.

Samt DS/CEN/TS 16415:2013: Bestämmelser som 

rör förankringsutrustning som ska användas av flera 

personer samtidigt.

Alla förankringsmetoderna för Mul10 ProSafe® 

säkerhetsfot (monterat i betong, stål respektive 

plywood) klarade belastningen och lever därmed upp till 

kraven i DS/EN 795:2012.

500
kg

200
kg

+

+100
kg

200
kg

12
kN

12
kN

3 MIN.

3 MIN.
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Registrerad Mul10 ProSafe® Installatör

För att få garanti på Mul10 ProSafe® produkter, ska monteringen enbart utföras av registrerade Mul10 ProSafe® 

installatörer som har genomgått utbildning/kurs hos Mul10Metal A/S.

Efter genomförd kurs hos Mul10Metal A/S har den registrerade installatören tillstånd att montera alla Mul10 ProSafe® 

produkter och att genomföra kvalitetssäkring och årlig inspektion.

Kontakta Mul10Metal A/S för mer information och för att anmäla dig till en Mul10 ProSafe® kurs på telefon

+45 7683 0101 eller med e-post till mul10metal@mul10metal.dk.

Mul10 ProSafe® Fallsäkringssystem kan kombineras med vårt Mul10 konsolsystem för t.ex. solpaneler. På så sätt 

uppnår man säkerhet för dem som ska övervaka solpanelerna redan från starten - och du sparar pengar genom att 

integrera fallsäkringen, i stället för att den byggs separat.

Kontakta oss och få ett icke-förpliktande anbud på ett konsolsystem med integrerad fallsäkring.

Mul10 ProSafe® Information

Integrerad fallsäkring

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 Säkerhetsfot

Mul10 ProSafe Säkerhetsfot

Mul10 Konsolfot
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Allmänna försäljnings- och leveransvillkor för Mul10 Metal A/S
1. ANVÄNDNING

 Dessa allmänna försäljnings- och leveransvillkor gäller för alla leveranser från Mul10 Metal, om inget annat har avtalats skriftligen.

2. ANBUD OCH BESTÄLLNING

 Om inget annat har avtalats är varje anbud icke-förpliktande och säljarnas bekräftelse förbehålls. Leverans sker i enlighet med säljarens    
	 beställningsbekräftelse	och	omfattar	det	som	närmare	har	specificerats	i	beställningsbekräftelsen.	Eventuell	leveranstid	räknas	från	den	tidpunkt	då		 	
	 skriftlig	beställningsbekräftelse	har	getts.	Eventuell	överskriden	leveranstid	ger	inte	köparen	rätt	till	ersättning.

3. LEVERANS

 Om inget annat har avtalats sker leverans från fabrik. Därför skickas försändelsen på köparens räkning och risk. Fraktfri leverans i Danmark vid köp över  
 4.000,- kronor, exklusive moms.

4. FORCE MAJEURE

 I händelse av störningar som förhindrar eller i väsentlig grad försvårar genomförande av beställningen eller transporten till leveransplatsen, såsom strejk  
	 eller	lockout,	vid	försening	utanför	säljarens	kontroll	vad	beträffar	materielleveranser,	eller	på	grund	av	brist	på	kvalificerad	arbetskraft,	samt	i	händelse	av		
 krig, blockad, oförutsedda problem i produktionsanläggningen, förskjuts leveransen utan ansvar för säljaren med en tid som motsvarar förseningen.   
 Köparen får inte kräva någon som helst ersättning för rörelseförlust eller motsvarande. Förseningen ger inte heller köparen rätt att häva köpet.

5. PRIS OCH BETALNING

 Om en beställning eller en del därav har bekräftats för leverans senare än 2 månader efter bekräftelsedagen, förbehåller sig säljaren rätt att debitera l  
 everansdagens pris om detta är högre.

 Om inget annat har avtalats är betalningsvillkoren 14 dagar netto. Vid betalning efter att räkningen förfallit, utgår ränta på 2 per påbörjad månad.

 Säljaren förbehåller sig rätten att ändra avtalade betalningsvillkor om det uppstår välgrundad misstanke om att köparens betalningsförmåga har   
 försvagats.

 Försenad betalning ger säljaren rätt att tillfälligt upphöra med vidare leverans och i övrigt att frigöra sig från vart och ett av de i förhållande till köparen  
	 avtalade	kontraktsenliga	förpliktelserna.	Eventuella	motkrav,	till	exempel	från	reklamation	i	förhållande	till	det	som	har	levererats,	ger	inte	köparen	rätt	att		
 återhålla någon del av betalningen.

6. ANSVAR FÖR BRISTER

 Vid leverans ska köparen omedelbart undersöka det sålda i enlighet med vad som förväntas för ordentlig yrkesmässig användning.

 Om köparen vill åberopa brist, ska köparen senast 8 dagar efter att bristen har eller borde ha uppdagats, meddela säljaren om detta och beskriva vad  
 bristen består av.

 Om köparen har upptäckt eller borde ha upptäckt bristen och inte reklamerar den enligt vad som har angetts, kan han inte senare åberopa bristen. Detta  
 ska ske innan varan tas i bruk. I händelse av fel eller brister har Mul10 Metal A/S rätt och skyldighet att avhjälpa dem efter Mul10 Metals eget val,   
 antingen genom att utföra reparation eller utbyte. Dock bortfaller allt ansvar för levererade varor senast 5 år efter att varorna har levererats.

 Mul10 Metal har inget ansvar för brister, utöver vad som sagts ovan. Detta gäller således varje förlust som bristen kan förorsaka, inklusive rörelseförlust,  
 förlorad inkomst och andra indirekta förluster och omkostnader.

7. ANNULLERING OCH RETURRÄTT

 Annullering eller ändring av beställningen kan godtas om tillverkningen enligt säljarens godtycke inte har framskridit alltför långt. Varje ändring gäller först  
 efter att det föreligger en skriftlig bekräftelse om den. Varor mottas i retur enbart efter att detta har avtalats i förväg och med hänvisning till följesedel  
 eller faktura. Varorna ska vara oanvända och utan defekter.

 Särskilt tillverkade varor återtas inte. Godkända varor krediteras med avdrag på 20 av inköpspriset, exkl. moms.

8. PRODUKTANSVAR

 Köparen ska hålla säljaren skadeslös i den utsträckning som säljaren åläggs ansvar gentemot tredje man för sådan skada och sådan förlust som säljaren  
 enligt avsnitt två och tre i denna punkt inte ansvarar för gentemot köparen.

 Säljaren ansvarar inte för skada som materialet orsakar:

 a) på fast egendom eller lösöre som sker medan materialet besitts av köparen,

 b) på produkter som köparen har tillverkat eller på produkter där dessa ingår eller för skada på fast egendom

 eller lösöre som dessa produkter som en följd av materialet förorsakar. Säljaren ansvarar inte i något som helst fall för rörelseförlust, förlorad inkomst eller  
 andra ekonomiska följdförluster.

	 De	nämnda	begränsningarna	vad	beträffar	säljarens	ansvar	gäller	inte	om	denne	har	gjort	sig	skyldig	till	grov	vårdslöshet.

 Om tredje man gentemot en av parterna framställer krav på ersättningsskyldighet i enlighet med denna punkt, ska parten omedelbart underrätta den   
 andra om detta. Säljaren och köparen har ömsesidig skyldighet att låta sig bli instämda till den domstol eller skiljedomstol som behandlar ersättningskrav  
 som har ställt mot endera parten på grund av en skada eller en förlust som påstås ha förorsakats av materialet. Det inbördes förhållandet mellan köpare  
 och säljare ska dock alltid avgöras genom skiljedom, i enlighet med den skiljedomslag som gäller i säljarens land.

Leveransvillkor

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
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TAGBRANCHENS SIKRE VALG
www.mul10metal.dk

Mul10 ProSafe A/S
Gammelgårdsvej 17a, Klakring
DK-7130 Juelsminde

Danmark

Telefon: +45 20 54 74 28
Telefax: +45  76 83 01 00

info@mul10prosafe.dk

12 Mul10 ProSafe® Faldsikring

Taktäckarnes fallsäkringssystem
www.mul10prosafe.dk

Mul10 ProSafe® har testats 

av Teknologisk Institut 

i enlighetmed EN 795:2012

Mul10 ProSafe®


