
DAKVLAK

Hoogte +

1

7350

Inspectiewerk vanaf naastgelegen

dakdeel.

Bij werkzaamheden dient men te

werken conform Arbobesluit 3.16 en

Arbocatalogus Platte Daken

Glazen luifel niet

betreden

Toetreding tot het

dakvlak.

Begeef u na het

betreden direct naar de

veilige arbeidszone via

de gemarkeerde

looproute op het

dakvlak.

Dakdeel 1a

Onderdeel

Dakveiligheidsplattegrond dakvlak 1

Hoofdweg te Utrecht

18 april 2013

Ankeringspunten met

permanente lijn

Legenda

Ankeringspunt

Onveilige zone

valbeveiliging verplicht!

Veilige zone

In zone doorlussen

vanaf kabelsysteem

Gemarkeerde looproute

Valbeveiliging verplicht!

Benodigde valbescherming (per persoon):

 Harnasgordel (conform EN 361);

 Instelbare veiligheidslijn (conform EN 354), inclusief

instelbare lijnklem (conform EN 353-2) en valdemper

(conform EN 355);

 Karabijnhaak (conform EN 362).

Max. 2 personen tussen 2 aan elkaar grenzende

ankeringspunten. Max. 10 personen per kabeltraject.

 Het is voor onbevoegden verboden het dakvlak te

betreden!

 U dient op de hoogte te zijn van de algemene

instructie veilig werken op het dak!

 Bij werkzaamheden dient men te werken conform

Arbobesluit 3.16 en Arbocatalogus Platte Daken.

Permanente kabel tussen ankeringspunten
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Instructie werken met een verstelbare veiligheidslijn
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A: Werken in een hoek

 Stel de werklijn in op minimaal

85 cm uit de hoek

B: Werken langs de dakrand

 Stel de werklijn in op minimaal

50 cm van de dakrand

C: Doorgelust werken (rode

zonemarkering)

 Blijf gezekerd aan de

veiligheidslijn tussen twee

ankeringspunten

 Lus de werklijn met een

karabijnhaak door aan het

ankeringspunt

 Verder werken conform A en B

D: Voorkom overlengte in de

werklijn

 Voer werkzaamheden altijd uit

vanaf het deel van het

veiligheidssysteem dat parallel

loopt aan de dakrand. Dit om

bij een eventuele val van het

dak te voorkomen dat u

'terugslaat' tegen de haakse

gevel.

Permanente ladder

Signalering

(door)valgevaar

Westvlietweg 65Q

2495 AA Den Haag

T: 088 - 32 58 300
E:  info@veenmandakveiligheid.nl

W: www.veenmandakveiligheid.nl


