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Valbeveiliging voor
hellende daken
Het valgevaar is groot bij het werken op hellende daken. Toch moeten ze regel
matig worden betreden voor inspectie en onderhoud. FastProtect, specialist in
valbeveiligingssystemen, vindt dat veiligheid en werkgemak noodzakelijk zijn bij
werkzaamheden op het dak. Met SafeClick maakt FastProtect het mogelijk op elk
hellend dak een werkplek in te richten die zowel comfortabel als veilig is.

Risico

Veiligheid en werkgemak

Hellende daken zijn doorgaans moeilijk
begaanbaar. Zonder een goed veiligheids
systeem is het risico om te vallen groot.
Desondanks moeten hellende daken
regelmatig worden betreden. Voor inspectie
en onderhoud van het dak of installaties als
schoorstenen, schotelantennes, dakkapellen
en zonnepanelen.

FastProtect stelt dat veiligheid en werkgemak
noodzakelijk zijn bij het werken op hellende
daken. Maar de verschillende onderhoudsdis
ciplines die het dak betreden, stellen ieder hun
eigen eisen op het gebied van veiligheid en
werkplekinrichting. Allen hebben baat bij een
valbeveiligingssysteem dat snel en efficiënt te
gebruiken is en voor elke voorkomende klus
een passende oplossing biedt.

Verantwoordelijkheid
Gebouweigenaren zijn als opdrachtgever
medeverantwoordelijk voor het voorkomen
van valincidenten. Steeds vaker kiezen zij
daarom voor het aanbrengen van SafeClick,
het permanente valbeveiligingssysteem van
FastProtect voor hellende daken.



Risico Inventarisatie
& Evaluatie
Iedere werkgever is bij wet verplicht te
onderzoeken welke risico’s zijn werknemers
lopen tijdens hun werkzaamheden. Vervolgens
moet hij concrete maatregelen nemen om
deze risico’s weg te nemen. FastProtect kan
een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)
laten opstellen voor alle voorkomende
werkzaamheden op hellende daken. Een
RI&E biedt aanknopingspunten voor de beste
toepassing van het SafeClick systeem.

Opleidingen
FastProtect vindt het belangrijk dat iedereen
die met SafeClick werkt, weet welke risico’s
het werken op hoogte met zich mee brengt.
Daarom organiseert FastProtect regelmatig
trainingen.
Na een training kunnen deelnemers:
R
 isico’s herkennen en maatregelen nemen
om die weg te nemen
R
 egelgeving interpreteren en toepassen op
de eigen werksituatie
S afeClick systemen installeren en gebruiken



Het systeem
SafeClick van FastProtect is een compleet valbeveiligingssysteem voor het
werken op hellende daken. Het biedt een oplossing voor zowel individuele
als collectieve valbescherming en is geschikt voor lang- of kortdurende
werkzaamheden in alle weersomstandigheden. Behalve valbeveiliging biedt
SafeClick aan elke dakbetreder de mogelijkheid zijn werkplek naar eigen
voorkeur in te richten.

Twee componenten
SafeClick bestaat uit twee componenten:
SafeClick Basics: De basiselementen die
permanent op het dakbeschot worden
bevestigd.
SafeClick Attachments: De verschillende
veiligheidsmiddelen (steigers, vangnetten,
harnassen) die de gebruiker met behulp van
de lock aan de SafeClick Basics vastklikt voor
optimale veiligheid en werkgemak.

Eenvoudig verankerd
De SafeClick Attachments worden aan de
Basics gekoppeld met behulp van de gepaten
teerde SafeClick Adapterlockverbinding.
Na een eenvoudige duw-draaibeweging volgt
een klikgeluid. De gebruiker weet dan zeker dat
zijn veiligheidsmiddelen solide zijn verankerd.
De SafeClick Adapterlockverbinding is
een universele standaard die ook bij de
ontwikkeling van toekomstige toepassingen
uitgangspunt zal zijn.



