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Inleiding / Inhoudsopgave
Inleiding
SECURA® is de nieuwe merknaam van de Unitex Groep voor een vooruitstrevend en uniek leveringsprogramma valbe schermingsmiddelen.
Met dochterondernemingen die wereldwijd op strategische locaties zijn gevestigd, heeft de Unitex Groep al meer dan 100 jaar
ervaring in de textielindustrie. Met het bedrijf Ridgegear is de Unitex Groep al ruim 12 jaar aanwezig in de veiligheidssector.
Wij beschikken over een eigen R&D afdeling met uitgebreide testmogelijkheden. Daarbij worden de producten vanaf het
basismateriaal(garens) tot het eindproduct in eigen huis geproduceerd. Hierdoor kan direct worden ingespeeld op de behoefte en de
specifieke wensen van de eindgebruiker. Dit vanzelfsprekend met inachtneming van de geldende Europese normen en richtlijnen.
Onder de nieuwe merknaam SECURA® bieden wij een maximale veiligheid met ruime ervaring & expertise.
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Algemene Informatie
Collectieve Valbescherming
Maatregelen tot valbescherming zijn verplicht bij werkzaamheden die op 2,5m of hoger worden uitgevoerd. Indien er risico verh ogende
omstandigheden zijn, dienen er ook bij valgevaar vanaf een lager niveau dan 2,5m maatregelen tot valbescherming te worden
genomen. Van risicoverhoging kan bijvoorbeeld sprake zijn als men door een val in het water terecht kan komen of gemakkelijk
uitstekende objecten kan raken. Volgens artikel 3.16 van het Arbo-besluit moet bij werkzaamheden waarbij valgevaar aanwezig is, de
valbescherming primair bestaan uit voorzieningen die alle betrokken werknemers beschermen. Zo’n collectieve bescherming wordt
bijvoorbeeld geboden door een voldoende hoge borstwering die zich aan de dakrand bevindt.
Ook valbescherming door middel van kooiladders, relingen, dakrandbeveiliging, steigers met leuningen, verplaatsbare hekwerken en
vangnetten behoren tot de collectieve valbescherming, waarbij voor alle medewerkers een geschikte voorziening i s getroffen om veilig te
kunnen werken.

Persoonlijke Valbescherming
Bij werkzaamheden op plaatsen met valgevaar waar permanente of (tijdelijke) collectieve voorzieningen voor valbescherming niet
realiseerbaar zijn, dienen altijd individuele of persoonlijke beschermingsmiddelen te worden gebruikt.
Voor persoonlijke valbescherming zijn onder meer verschillende typen harnassen beschikbaar. Aan het harnas wordt een vanglijn met valdemper
bevestigd die met het andere uiteinde wordt vastgemaakt aan een ankerpunt op het dak of op/aan een ander object waar de werkzaamheden
plaatsvinden. Hierbij is het van groot belang dat het ankerpunt zoveel mogelijk boven de gebruiker zit, om bij een val een extreme belasting en/of
een pendulum-effect te voorkomen. Naast harnassen en vanglijnen worden connectors, karabiners of haken toegepast om het harnas met de
vanglijn / vanglijn met het ankerpunt te verbinden..
In bepaalde situaties geldt een voorkeur voor de toepassing van een valstopblok. Binnenin zit een vanglijn uit b andweefsel of staaldraad
opgerold, waarbij de lijn automatisch meeloopt met de beweging van de gebruiker. Bij een val slaat het ingebouwde remsysteem met
valdemper vast, zodat een verdere val wordt voorkomen. Ook hierbij geldt dat het valstopblok bij voork eur boven de gebruiker, in een
vrijwel verticale positie moet worden geplaatst, om bij een val een extreme belasting en/of een pendulum -effect te voorkomen..

Positionering / Verankering
In situaties / toepassingen waarbij men niet aan een gebied met valgevaar kan of mag worden blootgesteld, maakt men gebruik van
positioneringmiddelen en/of materialen voor verankering. Een voorbeeld hiervan is een verstelbare vastzetlijn die wordt toege past in een
hoogwerker. Hiermee zekert de gebruiker zichzelf in de korf of de manbak van de hoogwerker, zodat een mogelijke val sowieso wordt
voorkomen. Door de toepassing van een vanglijn met valdemper kan de gebruiker ook daadwerkelijk vallen, wat een bijzonder gev aarlijke
situatie kan opleveren indien de hoogwerker op lage hoogte staat opgesteld. Ook met een positioneringlijn kan men veilig werken op hoogte
bij bijvoorbeeld werkzaamheden in de groenvoorziening, mastenbouw of bij specifieke industriële toepassingen.

Redding & Evacuatie
In noodsituaties waarbij een gebruiker is gevallen en in een benarde situatie is belandt, is het gebruik van een evacuatie en/of
reddingssysteem noodzakelijk, om het slachtoffer binnen afzienbare tijd in veiligheid te kunnen brengen. Hiervoor zijn divers e middelen ene
systemen voorhanden, waarbij een uitvoerige training een vanzelfsprekende bijkomstigheid is, om in die situaties waar de nood aan de man
is, vastbesloten, veilig en effectief te kunnen handelen.

Bij alle door ons geleverde materialen adviseren wij u om een bijbehorende training (zie pagina 17) te volgen, in verband met een juist gebruikt
en een veilige toepassing van de verschillende materialen en systemen.
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Harnassen
Harnassen

Productbenaming

Beschrijving

Normering

SEH1
Basic Harnas

SEH2
Worker Harnas

Full-body harnas met 1 ankerpunt voor
valbescherming aan de achterzijde,
eenvoudig en goed verstelbaar, voor
alle basistoepassingen op hoogte

Full-body harnas met 2 ankerpunten voor
valbescherming (voorzijde / achterzijde),
goed verstelbaar en geschikt voor een
bredere toepassing op hoogte

EN 361

EN 361

SEH3
Basic Comfort Harnas
Full-body harnas met 1 ankerpunt
voor valbescherming aan de
achterzijde en v.v. gordel met 2
positionering-punten voor extra
comfort en een bredere toepassing
.
EN 361 / 358

Gewicht
Maat

1,05 kg
S / M / L, XL op aanvraag

1,20 kg
S / M / L , XL op aanvraag
Op aanvraag leverbaar met
elastische beenbanden(SEH9)

Productbenaming

SEH4
Worker Comfort Harnas

SEH5
Worker Rescue Harnas

SEH12
Worker Fast Harnas

Full-body harnas met 2
ankerpunten voor
valbescherming (voorzijde /
achterzijde) en gordel met 2
positionerings-punten voor extra
comfort en een bredere
toepassing)

Full-body harnas met 2
ankerpunten voor
valbescherming (voorzijde /
achterzijde) en voorzien van
extra reddingslus voor
bijvoorbeeld afdaling en
redding uit een mangat (i.s.m.
een driepoot/lier)

Full-body harnas met 2 ankerpunten
voor valbescherming (voorzijde /
achterzijde), hoog draagcomfort door
zitstuk, goed verstelbaar, voorzien van
snelgespen op de beenbanden
tailleband en geschikt voor een
langdurige / brede toepassing

EN 361 / 358

EN 361

EN 361

1,90 kg

1,25 kg

1,60 kg

S / M / L, XL op aanvraag

S / M / L, XL op aanvraag

S / M / L, XL op aanvraag

Beschrijving

Normering
Gewicht
Maat

1,70 kg
S / M / L , XL op aanvraag

Tevens zijn alle harnassen op aanvraag leverbaar met aluminium snelgespen op de beenbanden. Neem contact met ons op voor meer informatie.
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Harnassen & Toebehoren
Harnassen

Productbenaming

Beschrijving

SEH16
Multi-task comfort Harnas
Full-body harnas speciaal ontwikkeld voor langdurige
werkzaamheden op hoogte waarbij naast de veiligheid een
hoog comfort belangrijk is, voorzien van 2 ankerpunten voor
valbescherming (voorzijde / achterzijde) en 3 positionering
punten (1 centraal punt en 2 zijpunten), goed verstelbaar,
extra rugversteviging en beenbanden voorzien van
snelgespen

Rug- en schouderstuk voor
extra comfort tijdens langdurige
werkzaamheden, dient
daarnaast voor een meer
eenvoudige en snellere aantrekprocedure, toepasbar op elk
type harnas

EN 361 / 358
813
2,05/ kg

----

Normering
Gewicht
Maat
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SEK43
Rug Comfort-pad

----

S / M / L, XL op
aanvraag

Productbenaming

SEK56
Parking Loops

Beschrijving

Voor het veilig ophangen van een
niet gebruikte haak van een vanglijn
tijdens verplaatsing, komt los van het
harnas bij stevige druk, wordt
geleverd als set van 2

Toepasbaar op elke type

SEK42
Trauma Suspension Trap

SEK31
Been Comfort-pads

Kan na een val worden gebruikt om het
onderlichaam te ondersteunen en een
mogelijk trauma te voorkomen, dient
vooraf te worden gemonteerd, word
geleverd als set van 2

Been-padding voor extra comfort
tijdens langdurige werkzaamheden,
toepasbaar op elk type harnas,
geleverd als set van 2

Harnassen / Specificaties
Harnassen / Specificaties

Product benaming

Beschrijving

Waterafstotend Bandweefsel

Het gebruikte bandweefsel in onze
harnassen is geïmpregneerd met een
speciale coating, dit maakt elk harnas
water- en vuilafstotend en zorgt
daarnaast voor een langere levensduur

Product benaming

Voldoende Ankerpunten

Beschrijving

De plaatsing van extra ankerpunten
voor positionering geeft een harnas
een brede functionaliteit, naast
valbescherming kunnen met de
geschikte harnassen alle vormen van
positionering en redding van hoogte
of diepte op een veilige en effectieve
manier worden uitgevoerd

Rip-Stich Indicators

De ingebouwde Rip-Stitch indicators
worden standaard op bijna elk type
harnas geleverd

Goede Verstelmogelijkheden

Hoogwaardige Onderdelen

De gebruikte metalen onderdelen zijn
van hoogwaardige kwaliteit, hierbij is
een zorgvuldige afweging gemaakt
tussen veiligheid, betrouwbaarheid,
gewicht, comfort, gebruiksgemak en
kosten

Aluminium Snelgespen

De meeste harnassen zijn standaard
Alle harnassen uit ons programma
uitgevoerd met doorsteek-gespen, de
kunnen op een eenvoudige manier op
SEH12 en de SEH16 harnassen zijn
de juiste maat (M= verstelbaar van
standaard uitgevoerd met aluminium
maat S tot L, XL op aanvraag) worden
snelgespen voor een extra snelle en
afgesteld door de 4-voudige verstelling,
gemakkelijke aantrek-procedure, op
bij de harnassen met rugband biedt
aanvraag zijn alle andere harnassen ook
deze een extra verstelmogelijkheid op
leverbaar met deze snelgespen
de taille
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Vanglijnen
Vanglijnen met valdemper

SEL1/L/K1/K11
Band Vanglijn

SEL2/L/K1/K11
Touw Vanglijn

SEL6/L/K10/K11
Elastische Vanglijn

Vanglijn van bandmateriaal,
uitgevoerd met schroefafsluiting
karabiner(SEK1) aan beide zijden
en valdemper. Optioneel leverbaar
met automatische
steigerhaak(SEK11) aan 1 zijde

Vanglijn van kernmantellijn,
uitgevoerd met schroefafsluiting
karabiner(SEK1) en valdemper
aan 1 zijde en automatische
steigerhaak(SEK11) aan de
andere zijde

Vanglijn van elastisch
bandmateriaal, uitgevoerd met
automatische haak(SEK10) en
valdemper aan 1 zijde en autom.
steigerhaak(SEK11) aan de
andere zijde

Normering

EN 354 / EN 355

EN 354 / EN 355

EN 354 / EN 355

Lengte

1,3 m / 1,8 m (L)

1,3 m / 1,8 m (L)

1,3 m / 1,8 m (L)

Kleur

Geel

Wit/rood

Zwart

SEL3/L/K1/2XK11

SEL8/L/K1/2XK11

Band Y-Vanglijn

Touw Y-Vanglijn

SEL9/L/K10/2XK11
Elastische Y-Vanglijn

ProductBenaming

Beschrijving

Productbenaming

Y- vanglijn van bandmateriaal,
uitgevoerd met schroefsluiting
karabiner(SEK1) en valdemper
aan 1 zijde en automatische
steigerhaken(SEK11) aan de
andere zijde

Y- Vanglijn van kernmantellijn,
uitgevoerd met schroefafsluiting
karabiner(SEK1) en valdemper
aan 1 zijde en automatische
steigerhaken(SEK11) aan de
andere zijde

Y-Vanglijn van elastisch
bandmateriaal, uitgevoerd met
automatische haak(SEK10)
en valdemper aan 1 zijde en
automatische
steigerhaken(SEK11) aan de
andere zijde

Normering

EN 354 / EN 355

EN 354 / EN 355

EN 354 / EN 355

Lengte

1,3 m / 1,8 m (L)

1,3 m / 1,8 m (L)

1,3 m / 1,8 m (L)

Kleur

Geel

Wit/rood

Geel/zwart

Beschrijving
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Vanglijnen / Vervolg
Vanglijnen

Product benaming

Beschrijving

Normering
Lengte

SEA12R/L/K1 11MM Kernmantellijn

RVS 11mm lijnklem voor toepassing in verticaal / diagonaal
valbescherming-systeem, licht, robuust, compact en
ergonomisch ontwerp

11 mm kernmantellijn voor verticale en/of diagonale toepassing,
standaard geleverd met schroefsluiting karabiner(SEK1),
bijzonder licht,sterk ,slijtvast en kinkvrij, toepassing met SEA12
lijnklem en SEL7 valdemper
EN 353-2 / EN 1891 / EN 362

EN 353-2(gecertificeerd in combinatie met SEA12/R
kernmantellijn en SEL7 valdemper, zie afb. hiernaast)

10 m / 20 m / 30 m (L)

Kleur

Product benaming

SEA12 RVS Lijnklem

-----

SEL20/L/K17/K11
Kinetische Vanglijn

SEL4/K1
Verlengstrop

SEK25/11
Lijn Beschermhoes

Verlengstrop van bandmateriaal t.b.v.
verlenging van he rug-ankerpunt aan het
harnas (uitsluitend bij toepassing van een
valstopblok), uitgevoerd met 2 lussen en 1
schroefsluiting karabiner(SEK1)

Beschermhoes voor bescherming van de
kernmantel vanglijn bij toepassing in situaties
en op objecten met scherpe kanten/randen

Beschrijving

Vanglijn van speciaal materiaal
(kinetisch, valdemper ingebouwd),
uitgevoerd met aluminium
autohaak(SEK17) aan 1 zijde en
automatische steigerhaak(SEK11)
aan de andere zijde (uitsluitend 1
enkele vanglijn tegelijk toepassen)

Normering

EN 354 / EN 355

EN 354

----

Lengte

1,3 m / 1,8 m (L)

450 mm

750 mm

Kleur

Geel

Geel

----
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Valstopblokken
Valstopblokken

Productbenaming

SWB05 / SWB10
Valstopblok

SCB05 / SCB10 / SCB15 / SCB18
Valstopblok

Beschrijving

Valstopblok met bandweefsel, in een
lichte, robuuste en moderne PVC
behuizing.

Valstopblok met staaldraadlijn,
in een lichte, robuuste en moderne PVC behuizing

Normering
Lengte
Uitvoering
Gewicht

EN 360

EN 360

5 m / 10 m

5 m / 10 m / 15 m / 18 m

Bovenkant
Karabiner,
onderkant
wartelhaken
met
SWB05:
3,4
valindicator

Bovenkant Karabiner, onderkant wartelhaak met valindicator.

SCB10: 4,3 kg / SCB15: 6,92 kg / SCB18: 7,16 kg

Product benaming

SWB02
Mini Band Valstopblok

SEA5
Medium Band Valstopblok

SEA26/2/3
Valstopblok staaldraad

Beschrijving

De basis uitvoering onder de
kleine valstopblokken, licht en
compact met ingebouwde
bandvaldemper, op aanvraag
leverbaar met steigerhaak

Robuust valstopblok in
aluminium behuizing
voor zwaar gebruik bij
verschillende
toepassingen

Robuust valstopblok in aluminium
behuizing voor zwaar gebruik bij
verschillende toepassingen, op
aanvraag leverbaar met RVSstaaldraad

Normering

EN 360

EN 360

EN 360

Lengte

2,30 m

5,0 m

6,0 m / 10,0 m / 15,0 m

Compleet met 2 karabiners

Wartelhaak met valindicator

Wartelhaak met valindicator

Uitvoering

Gewicht
1,4 kg
2,0 kg
SEA2: 6,5 kg / SEA3: 10,5 kg
Alle valstopblokken (behalve de SWB02) moeten ten minste elk jaar door competent en gecertificeerd personeel worden geserviced
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Positionering / Verankering
Positionering / Verankering

Productbenaming

SEP1
Positioneringslijn

SEL12/L/2XK1
Verstelbare Lijn

SEP4
Positioneringslijn

Beschrijving

Positioneringlijn compleet
met autohaak en lijnklem
met schroefsluiting
karabiner, geschikt voor
positionering in diverse
situaties en toepassingen

Verstelbare vastzetlijn voor
toepassingen waarbij het
voorkomen van een val een must
is, denk bijvoorbeeld aan werken
vanuit een hoogwerker, beide
zijden v.v. schroefsluiting
karabiner(SEK1)

Positioneringslijn compleet met
autohaak en lijnklem met
schroefsluiting karabiner, door de
stalen kern bijzonder geschikt voor
positionering bij werkzaamheden met
een motorkettingzaag(boomverzorging
sector)

Normering

EN 358

EN 358

EN 358

2m

0,75 m t/m 1,5 m (IPAF)
of 1 m tot 2 m (L)

3m

Lengte

Productbenaming

Beschrijving

SEK26/L Ankerstrop

Polyester ankerstrop voor
het creëren van een tijdelijk
ankerpunt voor de koppeling
van bijvoorbeeld een
valstopblok of vanglijn

SEH1/L
Horizontale Ankerlijn

Horizontale ankerlijn met spansysteem voor tijdelijke
toepassing, eenvoudig in gebruik bij bevestiging aan
geschikte ankerpunten, voor maximaal 2 personen

Normering

EN 795 Klasse B

EN 795 Klasse C

Lengte

1 m / 2 m / 3 m (L)

10 m / 20 m (L)
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Connectors / Haken
Karabinerhaken/Haken

Productbenaming
Beschrijving
Normering

SEK1
Screwgate Karabiner
Stalen schroefsluiting karabiner

SEK2
Twistlock-Karabiner
Stalen twistlock karabiner

SEK3 BOA
Twistlock-Karabiner
Stalen boa twistlock karabiner

EN 362

EN 362

EN 362

22 kN

23 kN

40 kN

Productbenaming

SEK4
Alu Twistlock Karabiner

SEK11
Auto Steigerhaak

SEK10
Stalen Autohaak

Beschrijving

Aluminium Boa Twistlock Karabiner

Normering

EN 362

EN 362

EN 362

25 kN

20 kN

27 kN

SEK12
Stalen Deltaring

SEK17
Aluminium Autohaak

SEK27
Stalen Ankerbout

Min. breukbelasting

Min. breukbelasting

Productbenaming
Beschrijving
Normering
Min. breukbelasting
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Stalen deltaring met
schroefverbinding

Aluminium automatische steigerhaak

Aluminium automatische haak

Stalen automatische haak

Stalen ankerbout voor tijdelijke
plaatsing

EN 362

EN 362

EN 795

22 kN

22 kN

22 kN

Redding / Evacuatie
Redding / Evacuatie

Productbenaming

Beschrijving

SER1
Aluminium Driepoot
Aluminium driepoot in robuuste
uitvoering voor het veilig en beheerst
af laten dalen van een persoon in
een put of silo

SEA4 Valstopblok met
reddings(lier)-functie
Valstopblok in aluminium
behuizing, compleet met
afdaal/reddingsinrichting, op
aanvraag leverbaar met RVS
kabel

SEA4B Montagebeugel
Stalen montagebeugel voor de
montage van het SEA4
valstopblok op de SER1
aluminium driepoot.

Normering

EN 795

Uitvoering

Hoogte 1,68 m tot 2,67 m

15 m Staaldraad

Staal

Gewicht

17,6 kg / SWL: 200 kg

11,4 kg

1,4 kg

SER3/L
VRS Redding-Systeem

SER4/L
Evacuatie/Redding Systeem

SEH6
Reddingsdriehoek

Compleet reddingssysteem voor
het veilig en beheerst laten afdalen
van een slachtoffer, inclusief
telescoop-stok, geschikt voor 1
persoon, een juiste training voor
gebruik is noodzakelijk

Compleet reddingssysteem
voor het veilig en beheerst
afdalen van de redder met het
slachtoffer,geschikt voor 2
personen, een juiste training
voor gebruik is noodzakelijk

Reddingsdriehoek uit nylon en
bandweefsel voor een snelle,
eenvoudige en veilige evacuatie
en/of redding van personen van
hoogte of diepte

EN 341

EN 341

EN 1498

20 m / 30 m / 60 m / 100 m
Afdaalhoogte (L)

One size fits all, tevens diverse
andere items voor redding en
evacuatie op aanvraag leverbaar

Productbenaming

Beschrijving

Normering

Uitvoering

20 m / 30 m / 60 m / 100 m
Afdaalhoogte (L)

EN 360 / EN 1496
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Complete Valbescherming Kits
Complete Valbescherming Kits

Productbenaming

SEHK1/C/K1
Industrie-Kit

Beschrijving

Complete kit voor algemeen industrieel gebruik in stevige
opbergkoffer

Bestaand uit

SEH2
Worker - Harnas

SEL1 / 1.8 m
Vanglijn met schroefsluiting
karabiners

Normering

EN 361

EN 354 / EN 355

Stevige opbergkoffer

----

Productbenaming

SEHK2/C/K1–SEHK4/C/K1
(Steiger)Bouw-Kit

Beschrijving

Complete kit voor de bouwsector met enkele vanglijn(SEHK2) of Y-vanglijn(SEHK4, steigerbouw) met steigerhaak in stevige
opbergkoffer

Bestaand uit

SEH2
Worker - Harnas

SEL1 vanglijn of SEL3 Yvanglijn 1.8m met karabiner
en automatische steigerhaken

Normering

EN 361

EN 354 / EN 355
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Stevige opbergkoffer

----

Complete Valbescherming Kits
Complete Valbescherming Kits

SEHK3/C/K1
Multifunctionele Kit

Productbenaming
Beschrijving

Bestaand uit
Normering

De premier kit is geschikt voor diverse toepassingen en wordt geleverd met harnas, va nglijn met steigerhaak, mini
valstopblok en ankerstrop in stevige opbergkoffer

SEH2
Worker - Harnas

SEL1/1.8 m vanglijn
met karabiner en
steigerhaak

SWB02
Mini valstopblok
2,5 m

SEK26/1
Ankerstrop

EN 361

EN 354 / EN 355

EN 360

EN 795
Klasse B

Stevige opbergkoffer

----

Productbenaming

SEHK5/IPAF/C/K1
Hoogwerker Kit

Beschrijving

In samenwerking met de IPAF(de overkoepelende organisatie van de hoogwerker industrie) hebben we een complete kit
ontwikkeld met een harnas en een vastzetlijn(zonder valdemper) voor het veilig werken in en vanuit een hoogwerker

Bestaand uit

SEH2
Worker - Harnas

SEL12
Vastzetlijn 0,75 t/m 1,5m
lengte

Normering

EN 361

EN 358

Stevige opbergkoffer
----
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Koffers / Tassen / Toebehoren
Koffers / Tasssen / Toebehoren

Productbenaming

SEK24/C
Opbergkoffer

SEK24/P Opbergtas

Beschrijving

Stevige kunststof
opbergkoffer

Lichte Nylon
opbergtas

Kleur

Zwart

Zwart

Inhoud

10 Liter

12 Liter

SEK24/R
Rugtas

SEK32
Lijntas

Stevige rugtas,
zwart/geel, met
telefoonhouder op de
draagband

Stevige lijntas, zwart,
met extra zijvak en
draagband

Zwart / Geel
15 Liter

Zwart
25 Liter

Productbenaming

SEK24
Opbergtas

SEK29
Transporttas Driepoot

SEBT1
Verstelbare Loopkat

Beschrijving

Stevige nylon opbergtas
groot

Speciale nylon
opbergtas voor
driepoot

Verstelbare stalen duwloopkat met
ankerpunt, t.b.v. het tijdelijk creëren
van een ankerpunt op stalen
profielbalken

Zwart

Zwart

Geel

----

----

EN 795

Kleur
Normering
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Inspectie / Trainingen
SEI1 – Inspectie van Valbeschermingsmiddelen
Naast de levering van valbeschermingsmiddelen verzorgen wij natuurlijk ook de jaarlijkse inspectie van deze materialen.
Hierbij worden de:
 Harnassen,
 Y-vanglijnen,
 Karabiners etc.
Door competent en gecertificeerd personeel aan een visuele inspectie onderworpen en zorgvuldig gecontroleerd op :





Slijtage,
Vervorming,
Veroudering,
defecten of andere afwijkingen.

Hiermee garanderen wij een veilige toepassing van de diverse items gedurende de gehele levensduur. De valstopblokken ondergaan
daarnaast een technische keuring, waarbij het blok wordt geopend en de benodigde onderhoudswerkzaamheden(en indien nodig
reparaties) door gespecialiseerd en gecertificeerd personeel wordt uitgevoerd.
Op alle goedgekeurde items plakken wij een keuringssticker en ter afsluiting ontvangt u een inspectierapport voor uw administratie.
 Uitvoering:

bij ons of eventueel bij u op locatie

Verdere informatie verstrekken wij u graag op aanvraag.

SET1/SET4 – Basis training veilig werken op hoogte

Met de basis training veilig werken op hoogte worden de deelnemers getraind(theorie & praktijk) waarbij de kennis van de wet- en
regelgeving, de verschillende materialen en de juiste toepassing de meest belangrijke ingrediënten zijn.
 Tijdsduur:
 Max. aantal deelnemers::
 Uitvoering:

1 dagdeel / 1 dag
12
bij ons of eventueel bij u op locatie

Verdere informatie verstrekken wij graag op aanvraag..

SET2 – Training Redding / Evacuatie
Met de basis training veilig werken op hoogte worden de deelnemers getraind(theorie & praktijk) waarbij de kennis van de wet- en
regelgeving, de verschillende materialen en de juiste toepassing de meest belangrijke ingrediënten zijn.
 Tijdsduur:
 Max. aantal deelnemers:
 Uitvoering:

1 dag
8
bij ons of eventueel bij u op locatie

Verdere informatie verstrekken wij graag op aanvraag.
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Wet- en Regelgeving / Normering / Levensduur
Wet- en Regelgeving
Conform de Europese wetgeving is de toepassing van een vorm van valbescherming verplicht boven een hoogte of diepte van 2,5m (binnen
Nederland, in België en alle andere Europese landen is dit 2m). In 2005/2006 is deze wetgeving verder aangescherpt waarbij de volgende 3
belangrijke onderdelen van kracht zijn geworden;

 1. Voor aanvang van de werkzaamheden dient een risico inventarisatie & evaluatie (RI&E) te worden gedaan, waarbij de risico’s en gevaren
van de uit te voeren werkzaamheden worden vermeld en geanalyseerd. Op basis van deze RI&E kunnen competente & getrainde personen de
desbetreffende werkzaamheden op hoogte veilig uitvoeren.
 2. De 2,5m eis is losgelaten, waarbij het ook onder deze hoogte noodzakelijk kan zijn om valbeschermingsmiddelen toe te
passen, om de werkzaamheden op hoogte of diepte op een efficiënte en veilige manier uit te kunnen voeren.
 3. In de RI&E scan moet o.a. een evacuatie & reddingsplan worden vermeld, waarbij in een noodsituatie competente &
getrainde medewerkers een evacuatie en/of redding van hoogte op een snelle en veilige manier kunnen uitvoeren.
Daarnaast dient door alle betrokken personen meer aandacht te worden besteedt aan instructie in het juiste gebruik en de toep assing
van persoonlijke beschermingsmiddelen voor het veilig werken op hoogte.

EN-Normen
Elk persoonlijk beschermingsmiddel (PBM) moet voldoen aan de gestelde richtlijnen.
Valbeschermingsmiddelen vallen onder de categorie 3 en dit betekend dat een Notified Body (internationaal keuring- en certificeringsinstituut)
toetst of een specifiek item voldoet aan de gestelde richtlijnen. Hiervoor maakt de Notified Body gebruik van de daarvoor opgestelde Europese
normen (EN-normen), waaronder;
1. EN341 Afdaalsystemen
2. EN353-1 Kabelsystemen
3. EN353-2 Lijnklemmen en verticale valbeschermingsystemen
4. EN354 Vanglijnen
5. EN355 Valdempers
6. EN358 Positioneringslijnen & -harnassen
7. EN360 Valstopapparaten
8. EN361 Full-body harnassen
9. EN362 Connectors / karabiners / haken
 10. EN363 Valbeschermingsystemen
 11. EN364 Testmethoden
 12. EN365 Gebruikershandleidingen / periodieke inspectie)
 13. EN795 Verankeringsmiddelen en systemen
 14. EN 813 Veiligheidsgordels
 15. EN 1496 Hijsmiddelen voor reddingsdoeleinden
 16. EN 1497 Rescue Harnassen
 17. EN 1498 Rescue Loops
 18. EN 1891 Kernmanteltouwen met geringe rek

Maximale Levensduur
De maximale levensduur van onze producten kunt u vinden op de overeenkomstige gebruiksaanwijzingen.
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Disclaimer
Alle rechten voorbehouden / All rights reserved. De inhoud van deze brochure is auteursrechtelijk beschermd en mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Unitex Groep niet worden
gekopieerd en/of gebruikt op enigerlei wijze. De brochure is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld t.b.v. promotionele doeleinden en dient uitsluitend ter informatie. De Unitex Groep
stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van mogelijke onjuistheden en/of onvolledigheden.
©2012 Unitex Groep. Secura® is een geregistreerd handelsmerk van de Unitex Groep.
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