Strandby Net
Trædesikkert Underlag
Montage vejledning
MK GODKENDELSE NR. 5.33/1568

Produktbeskrivelse:
Nettype:
Strandby Net trædesikkert underlag
Maskestørrelse:
100 mm
Materiale:
3/20 tvistet Polyethylene
Tråd brudstyrke:
120 kg.
Maskebrudstyrke: 200 kg.
UV stabilisering:
90 KLY
Vægt pr/m2 :
ca. 90 g.
Gyldig fra:
2010-01-01
Anvendelsesområde:
Strandby Net er godkendt som trædesikkert underlag under tagdækninger, der
ikke yder tilstrækkelig sikkerhed mod gennemtrædning for personer, der færdes
på taget jf. BR-08, kap. 4.1. stk. 4 på følgende vilkår. Nettet er testet i henhold
til TI-B 109 samt TI-B 110
Montage Vejledning:
1.
Afstand fra midte til midte af de lægter eller åse som understøtter nettet, må ikke
overstige 1,1 meter
2.
Nettet oplægges på oversiden af lægterne eller åsene og forankres ved at klemmes
under mindst 50 mm x 25 mm trælister, der sømmes til ydersiden af yderste lægte
eller ås i hver tagside med mindst 1 stk. 28/65 glat kvadratisk, varmforzinket søm
pr. 200 mm. Eller 28/65 ringet maskinsøm.
3.
Sideoverlæg udføres over 2 masker. I længderetningen udføres overlæg over 2
lægter eller åse, og fastholdes med min. 1 stk. 25 mm. Maskinklamme pr. 200 mm
4.
Oplægningen skal ske i overensstemmelse med anvisning fra Strandby Net A/S.
Strandby Net Trædesikkert Underlag leveres i størrelser efter opgave. Hvert net
vil være mærket MK 5.33/1568.

Vejledning

Anvendelsesområde:
Strandby Net Polyethylene er godkendt som trædesikkert underlag, hvor personer
færdes ved tagkonstruktionens spærfod (loftet), som sikring mod personers nedstyrtning jf. BR-08, kap. 4.1. stk. 4 på følgende vilkår. Nettet er testet i henhold til
TI-B 109 samt TI-B 110 Denne oplægningsmetode er ikke sikret mod gennemtrædning af tagplade, og kan ikke anvendes som sikkerhed ved oplægning af lægter/
tagplader.
Montage Vejledning:
1.
Afstand fra midte til midte af de spærfod eller åse som understøtter nettet, må
ikke overstige 1,1 meter.
2.
Nettet oplægges på undersiden af spærfoden, (spærfod højde max 300 mm)
Fastgøring sker ved, at nettet fastklemmes under mindst 22 x 95 mm høvlet
forskallingsbrædder på tværs af spær med en indbyrdes afstand på 600 mm
midte til midte opsat med mindst 2 stk. 28/63 mm riflet pistolsøm pr. befæstigelsespunkt. Hvor det er muligt skal der startes eller sluttes med forskallingsbrædder langs væggen i siderne.
3.
Sideoverlæg kan kun ske i længderetningen, overlæget skal minimum være
over 2 spær (1 fag).
4.
Oplægningen skal ske i overensstemmelse med anvisning fra Strandby Net A/
S.
Alle net er mærket med MK 5.33/1568
StrandbyNet Trædesikkert Underlag leveres i størrelser efter opgave.

