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Te lefon t i d :
M a nd a g - To rsd a g kl. 8 .0 0 - 1 6. 00
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Tætnings skive

M10
Kipanker

Topmøtrik

M12
Gevindstang

Ø20
Forstærkningsrør
PVC rør

Krydsfinér/stål - Varmt tag

Rustfri skive

Beton - Varmt tag

Krydsfinér/brædder - Koldt tag

M12/M10
Adapter

Topmøtrik

M12
Gevindstang

Ø20
Forstærkningsrør
PVC rør

Rustfri
skruer

M12/M10
Muffe

Betonskrue

Tætnings skive
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M12/M10
Muffe

Rustfri skive
Tætnings skive

M10
Kipanker
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Montage af Mul10 ProSafe® sikkerhedsfod
Varmt tag - Stål trapezplader
Isoleringsbor

Mul10 ProSafe®
Sikkerhedsfod til stål

Varenr: MPS 1000i/MPS1000p

2

1
Skær et ca. Ø40 mm hul i pappen. Herefter
bores isoleringen op med et mul10
isoleringsbor eller et 40 mm sneglebor.
(Hullet skal gerne ligge ved toppen af bølgen
på stålpladen.)

Et Ø40 mm PVC-rør presses ned i hullet.
Røret tilpasses efter isoleringstykkelsen,
så toppen af røret ligger i niveau med
overpap. Røret fungerer som tætning hvor
dampspærren ligger mellem isoleringslag.

Trappebor

Lang side kippes opad
Ø24 mm

3
Med trinbor/trappebor bores et Ø24 mm
hul igennem stålplade.

4

4

Klar

Gevindstangen med formonteret kipanker
klargøres ved at kippe den længste side
opad (ankeret skal være skruet helt i bund
før det kan kippe).
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5
Gevindstang med kipanker føres ned i
hullet til ankeret er kommet igennem
stålpladen. træk op i gevindstangen så
ankeret klapper ned. Herefter spændes
gevindstangen i bund til ankeret låser ved
stålpladen.

6
20 mm rustfri forstærkningsrør føres ned
i hullet omkring gevindstangen - helt ned
til skiverne over kipankeret. 10 mm over
tagfladen markeres forstækningsrøret
efter skabelon med en tusch-streg og
røret tages op af hullet igen.

9
Sikkerhedsfoden spændes direkte ned på
gevindstangen, så der forbliver en 100
procent mekanisk forbindelse fra kipanker
til sikkerhedsfod. Sikkerhedsfoden skal
spændes i bund ved hjælp af montagekrog.

7

8

Forstærkningsrøret afkortes med en
vinkelsliber ved den markerede streg derefter føres røret ned i hullet omkring
gevindstangen igen - Det er vigtigt at
røret kommer helt ned til skiverne over
kipankeret.

10

Gevindstangen afkortes med vinkelsliber
efter skabelon (30 mm over tagfladen).
Gevindstangen afgrates.

11

Underpap brændes tæt ifølge gældende
anvisninger.

w w w.m u l1 0 prosa fe.dk

Overpap brændes tæt ifølge gældende
anvisninger.
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Montage af Mul10 ProSafe® sikkerhedsfod
Varmt tag - Krydsfinér
Isoleringsbor

Mul10 ProSafe®

Sikkerhedsfod til krydsfinér
Varenr: MPS 1000i/MPS1000p
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1
Skær et ca. Ø40 mm hul i pappen. Herefter
bores isoleringen op med et mul10
isoleringsbor eller et 40 mm sneglebor.

Et Ø40 mm PVC-rør presses ned i hullet.
Røret tilpasses efter isoleringstykkelsen,
så toppen af røret ligger i niveau med
overpap. Røret fungerer som tætning hvor
dampspærren ligger mellem isoleringslag.

Sneglebor

Trappebor

Lang side kippes opad

3

Ø24/25 mm

Med trappebor eller sneglebor bores et
Ø24/25 mm hul igennem krydsfinérplade.

6

4

Klar

Gevindstangen med formonteret kipanker
klargøres ved at kippe den længste side
opad (ankeret skal være skruet helt i bund
før det kan kippe).
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5
Gevindstang med kipanker føres ned i
hullet til ankeret er kommet igennem
krydsfinérpladen. Træk op i gevindstangen
så ankeret klapper ned. Herefter spændes
gevindstangen i bund til ankeret låser ved
krydsfineren.

6
20 mm rustfri forstærkningsrør føres ned
i hullet omkring gevindstangen - helt ned
til skiverne over kipankeret. 10 mm over
tagfladen markeres forstækningsrøret
efter skabelon med en tusch-streg og
røret tages op af hullet igen.

9
Sikkerhedsfoden spændes direkte ned på
gevindstangen, så der forbliver en 100
procent mekanisk forbindelse fra kipanker
til sikkerhedsfod. Sikkerhedsfoden
skal spændes i bund ved hjælp af
montagekrog.

7

8

Forstærkningsrøret afkortes med en
vinkelsliber ved den markerede streg derefter føres røret ned i hullet omkring
gevindstangen igen - Det er vigtigt at
røret kommer helt ned til skiverne over
kipankeret.

10

Gevindstangen afkortes med vinkelsliber
efter skabelon (30 mm over tagfladen).
Gevindstangen afgrates.

11

Underpap brændes tæt ifølge gældende
anvisninger.
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Overpap brændes tæt ifølge gældende
anvisninger.
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Montage af Mul10 ProSafe® sikkerhedsfod
Varmt tag - Beton
Isoleringsbor

Mul10 ProSafe®

Sikkerhedsfod til beton
Varenr: MPS 1000i/MPS1000p
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1
Skær et ca. Ø40 mm hul i pappen. Herefter
bores isoleringen op med et mul10
isoleringsbor eller et 40 mm sneglebor.

Et Ø40 mm PVC-rør presses ned i hullet.
Røret tilpasses efter isoleringstykkelsen,
så toppen af røret ligger i niveau med
overpap. Røret fungerer som tætning hvor
dampspærren ligger mellem isoleringslag.

Min.
90-100 mm

3
8 mm hul bores min. 90-100 mm ned i
beton dæk. Boringen må også ligge ved en
hulning i betondækket.

8

4

5

12 mm rustfri gevindstang med
formonteret betonskrue skrues helt ned i
hullet så skiverne tætner ved dampspærre.
Skrues helt i bund med fastnøgle eller
lufttryksnøgle i topmøtrik.
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20 mm rustfri forstærkningsrør føres ned i
hullet omkring gevindstangen - helt ned til
skiverne. 10 mm over tagfladen markeres
forstækningsrøret efter skabelon med en
tusch-streg og røret tages op af hullet
igen.

6
Forstærkningsrøret afkortes med en
vinkelsliber ved den markerede streg derefter føres røret ned i hullet omkring
gevindstangen igen - Det er vigtigt at
røret kommer helt ned til betonen.

9
Sikkerhedsfoden spændes direkte ned
på gevindstangen, så der forbliver
en 100 procent mekanisk forbindelse
fra betonskrue til sikkerhedsfod.
Sikkerhedsfoden skal spændes i bund ved
hjælp af montagekrog.

7

8

Gevindstangen afkortes med vinkelsliber
efter skabelon (30 mm over tagfladen).

Gevindstangen afgrates.

10

11

Underpap brændes tæt ifølge gældende
anvisninger.
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Overpap brændes tæt ifølge gældende
anvisninger.
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Montage af Mul10 ProSafe® sikkerhedsfod
Koldt tag - krydsfinér/brædder

Mul10 ProSafe®

Fladbor

Sikkerhedsfod til koldt tag
Varenr: MPS 1000i/MPS1000p
Sneglebor

Lang side kippes opad

1

Ø25 mm

Med sneglebor eller fladbor bores et Ø25
mm hul igennem pap og krydsfinérplade.

3
Kipankeret føres ned i hullet.

10

Klar

2
Kipankeret klargøres ved at kippe den
længste side opad (ankeret skal være
skruet helt i bund før det kan kippe).

5

4
Træk op i kipankeret - så ankeret klapper
ned. Spænd derefter skiver og adapter ned
mod tagpap.
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Spænd adapteren over skiverne til
kipankeret er helt spændt fast.

6
Sikkerhedsfoden spændes direkte ned på
gevindstangen, så der forbliver en 100
procent mekanisk forbindelse fra kipanker
til sikkerhedsfod. Sikkerhedsfoden
skal spændes i bund ved hjælp af
montagekrog.

7

8

For ekstra sikkerhed, monteres Mul10
ProSafe® sikkerhedsfod med de
medfølgende rustfri skruer, som skrues i
hullerne hele vejen rundt på flangen.

Underpap brændes tæt ifølge gældende
anvisninger.

9
Overpap brændes tæt ifølge gældende
anvisninger.
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Montage af Mul10 ProSafe® sikkerhedsfod
Montage ved Mul10 ProSafe® endeposter (start/slut beslag) på varmt tag:
Specialmøtrik

Gevindstang afkortes
over specialmøtrik

Ved endeposter monteres sikkerhedfoden, udover gevindstang med betonskrue, også med en ekstra gevinstang med betoskrue/
stålskrue (MPS2155 - opstramningssæt) i flangen, for at optage trækket fra wiren. Specialmøtrikken spændes ned til flangen og
herover skæres gevindtangen af med en vinkelsliber. Derefter brændes underpap og overpap tæt, som sædvaneligt.
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Montage af Mul10 ProSafe® sikkerhedsfod
Montage af opstramningssæt ved hjørneposter:

Specialmøtrik

Gevindstang afkortes
over specialmøtrik

Ved hjørneposter monteres sikkerhedfoden, udover gevindstang med betonskrue, også med en ekstra gevinstang med
betoskrue/stålskrue (MPS2155 - opstramningssæt) i flangen, for at optage trækket fra wiren. Specialmøtrikken spændes ned til
flangen og herover skæres gevindtangen af med en vinkelsliber. Derefter brændes underpap og overpap tæt, som sædvaneligt.

Montage af opstramningssæt ved T-beslag:
Specialmøtrik

Gevindstang afkortes
over specialmøtrik

Ved T-beslag monteres sikkerhedfoden, udover gevindstang med betonskrue, også med en ekstra gevinstang med betoskrue/
stålskrue (MPS2155 - opstramningssæt) i flangen, for at optage trækket fra wiren. Specialmøtrikken spændes ned til flangen og
herover skæres gevindtangen af med en vinkelsliber. Derefter brændes underpap og overpap tæt, som sædvaneligt.
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Mul10 ProSafe® træktest udstyr
Træktest
Vi anbefaler at man ved montage, samt ved de
årlige eftersyn laver træktest af min. hver 10. af de
monterede sikkerhedsfødder.

Varenr: MPS 3100

Installatør kuffert

Ved tage hvor underlagets beskaffenhed er ukendt
eller hvis der er tvivl om hvorvidt underlaget er i
stand til at klare belastningen på et evt. fald, skal
der foretages træktests.

med træktest udstyr,
reservedele og fastnøgler

1

2
De to underlæggere placeres på hver side af sikkerhedsfoden

Overlæggeren placeres ovenpå de to underlæggere - så
spidsen på gevindet til højre rammer hullet i underlæggeren.
Forlænger gevindet spændes på sikkerhedsfoden og spændes
med møtrikker omkring overlæggeren.

3
Med medfølgende momentnøgle spændes gevindet til højre
til momentnøglen klikker. Momentnøglen er kalibreret så den
klikker ved en trækpåvirkning på 6 kN - efter 1 minut spændes
efter til den klikker. Forbliver sikkerhedsfoden momentfast efter
1 minuts trækpåvirkning på 6 kN er den godkendt til brug.
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Vedligeholdelse af Mul10 ProSafe®
Opbevaring og Rengøring
Seler og liner skal opbevares i original emballage. Sørg for at udstyret ikke kommer i kontakt med skarbe objekter under
transport. Rengør udstyret med vand og sæbe. Tør udstyret af med et klæde og hæng det derefter til tørre i et godt ventileret
rum. Det samme gælder, hvis udstyret bliver vådt ved brug på taget. Udstyret må ikke tørre foran åben ild eller anden direkte
varmekilde. Udstyret skal opbevares tørt og beskyttet fra direkte sollys.

Eftersyn
Mul10 ProSafe® forankringssystem skal efterses mindst én gang om året af en registreret Mul10 ProSafe® Installatør - også
selvom udstyret ikke er blevet brugt indenfor det foregående 12 måneder. Ved eftersyn bruges registreringsskemaet eller QRsystemet til at verificere de årlige eftersyn overfor myndighederne. Brugeren skal ligeledes kunne se hvornår næste eftersyn
finder sted - hvis næste årlige undersøgelse er overskredet bør systemet ikke tages i brug.

Tjekliste til det årlige eftersyn:
- Tjek at wiren er tilstrækkeligt strammet op. Stram op vha. wirestrammeren hvis det er nødvendigt.
- Tjek at wiren er forsvaligt fastgjort ved start/slut beslag. Terminal/Wirelåse efterspændes.
- Tjek wiren for slitage.
- Tjek at skiltningen er læselig og om det indeholder de nødvendige oplysninger.
- Tjek at gliderne er i god stand.
- Tjek at alle sikkerhedsfødder/ankerpunker ikke har utætheder eller deformationer.
- Tjek alle wirebeslag for synlige brud eller andre skader. Alle besalg efterspændes.
- Træktest af minimum hver 10. sikkerhedsfod.
Efter gennemførelse af ovenstående kontrol uden konstatering af fejl, er systemet gencertificeret og kan bruges 12 måneder frem
- indtil næste årlige inspektion.

Vigtigt
Hvis der hersker tvivl om systemets tilstand, skal der bruges en alternativ sikker adgangsmetode, hvorefter systemet kan tilses og
udbedres.
Forankringssystemet må ikke anvendes, hvis det har været brugt til at standse et fald, hvis det har været udsat for anden
belastning, der kan have nedsat holdbarheden, hvis det er repareret, eller hvis der er tvivl om udstyrets fortsatte egnethed,
medmindre udstyret har gennemgået et eftersyn af en kvalificeret person.
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Mul10 ProSafe

®

Tagdækkernes faldsikringssystem

Mul10 ProSafe A/S
Gammelgårdsvej 17a, Klakring
7130 Juelsminde
Telefon: +45 20547428
info@mul10prosafe.dk

Mul10 ProSafe® er testet af
Teknologisk Institut i henhold
til DS/EN 795:2012

Tagdækkernes faldsikringssystem
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