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Brukerinformasjon Rekkverkklemme S

Grunnleggende sikkerhetsinstrukser
Brukergrupper

Anmerkninger til dette dokumentet

▪ Dette dokumentet er beregnet på dem som skal

▪ Denne dokumentasjonen kan også brukes som en

▪
▪
▪

▪

arbeide med Doka-produktet/-systemet som er
beskrevet her, og det inneholder informasjon om
standardutførelse av montering og forskriftsmessig
bruk av systemet.
Alle personer som arbeider med det aktuelle produktet må være fortrolig med innholdet i dette dokumentet og sikkerhetsinstruksene som finnes her.
Personer som ikke eller bare med vansker kan lese
og forstå dette dokumentet, må gis opplæring og innføring av kunden.
Kunden er forpliktet til å påse at informasjonen fra
Doka (f.eks. brukerinformasjon, monterings- og brukerveiledning, bruksanvisninger, planer etc.) foreligger og er oppdatert og tilgjengelig for brukerne på
bruksstedet.
I den konkrete tekniske dokumentasjonen og i de tilhørende forskalingsplanene beskriver Doka arbeidssikkerhetstiltak for bruk av Doka-produktene innen
bruksområdene som blir beskrevet.
Brukeren er forpliktet til å sørge for at nasjonale
lover, standarder og forskrifter overholdes under
hele prosjektet, og om nødvendig iverksette flere
eller andre egnede arbeidssikkerhetstiltak.

▪

▪

Planlegging
▪ Sørg for sikre arbeidsplasser ved bruk av forskaling

▪

Risikovurdering
▪ Det er kundens ansvar å lage, dokumentere, reali-

sere og revidere en risikovurdering på hvert anleggsområde.
Dette underlagsmaterialet er basis for den spesifikke
risikovurderingen på anleggsområdet og anvisningene for hvordan brukeren skal klargjøre og bruke
systemet. Det erstatter den imidlertid ikke.
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generell monterings- og brukerveiledning eller inngå
i en monterings- og brukerveiledning som gjelder for
den aktuelle byggeplassen.
Fremstillingen samt animasjonene og videoene i
dette dokumentet eller denne appen viser til deltilstander under montering. De er ikke alltid fullstendige sikkerhetsteknisk sett.
Sikkerhetsutstyr som eventuelt ikke vises i denne
fremstillingen eller disse animasjonene og videoene,
skal likevel brukes av kunden i henhold til gjeldende
regler.
Flere sikkerhetsanvisninger, særlig advarsler, er
oppført i de enkelte kapitlene.

(for eksempel ved montering/demontering, ombygging og flytting osv.). Arbeidsplassene må være tilgjengelige via sikre adkomstveier!
Avvik fra anvisningene i dette dokumentet eller
endringer som ikke overholder anvisningene,
krever en egen statisk dokumentasjon og en
utfyllende monteringsanvisning.

Forskrift / Arbeidsmiljøforskrift
▪ Når det gjelder sikkerhetsteknisk bruk av produktene

▪

våre, skal lover, standarder og arbeidsmiljøforskrifter
samt øvrige sikkerhetsforskrifter i de respektive land
overholdes.
Hvis en person eller en gjenstand har falt mot eller
inn i sidebeskyttelsen eller tilbehørsdelene, skal
disse kontrolleres av en sakkyndig person før videre
bruk.
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For alle bruksfasene gjelder

Montering

▪ Kunden må påse at montering og demontering, flyt-

▪ Før bruk må kunden kontrolleres at materialet/syste-

▪

▪
▪
▪

▪
▪

▪

▪

ting og forskriftsmessig bruk av produktet ledes og
overvåkes av autoriserte personer med korrekt faglig
kompetanse i henhold til gjeldende lover, standarder
og forskrifter.
Disse skal ikke være påvirket av alkohol, medikamenter eller narkotika.
Doka-produkter er tekniske arbeidsmaterialer som
bare skal brukes til næringsformål i henhold til gjeldende brukerinformasjon eller annen teknisk dokumentasjon fra Doka.
Det skal sikres at samtlige komponenter og enheter
er stabile og har tilstrekkelig bæreevne i alle byggefaser!
Ingen må gå på utkraginger, utjevninger, etc. før det
er truffet tiltak for stabilisering (f.eks. med avsvertninger).
De funksjonstekniske anvisningene, sikkerhetsanvisningene og belastningstallene må leses og overholdes. Hvis ikke kan det oppstå ulykker, alvorlige
personskader (livsfare) og store materielle skader.
Varmekilder (f.eks åpen flamme) er ikke tillatt i forskalingsområdet. Varmeapparater er bare tillatt ved
kyndig bruk i tilstrekkelig avstand fra forskalingen.
Kunden må ta hensyn til alle værforhold ved bruk og
lagring av utstyret (f.eks. glatte overflater, sklifare,
vind etc.) og treffe forholdsregler for sikring av utstyret eller områdene rundt samt beskyttelse av
arbeidsmannskapet.
Kontroller regelmessig at alle forbindelser sitter godt
og virker som de skal.
Det er spesielt viktig å kontrollere og eventuelt
stramme skru- og kileforbindelser der dette er naturlig i byggeprosessen, og særlig etter ekstraordinære
hendelser (for eksempel etter uvær og kraftig vind).
Sveising og oppvarming av Doka-produkter, spesielt
forankrings-, opphengs-, koblings- og støpedeler
etc., er strengt forbudt.
Sveising fører til en graverende strukturendring i
materialene til disse komponentene. Dette forårsaker en dramatisk reduksjon i bruddlasten, noe som
utgjør en høy sikkerhetsrisiko.
Det er tillatt å forkorte de enkelte formstagene med
kappeskiver (varmepåføring kun i enden av staget),
men påse at gnistspruten ikke varmer opp andre
stag og dermed skader dem.
De er kun tillatt å sveise på artikler når dette er uttrykkelig nevnt i Doka-dokumentasjonen.
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▪

▪
▪

met ikke er skadet. Skadde, deformerte deler eller
deler som er svekket av slitasje, korrosjon eller råte
(f.eks. soppangrep) må ikke tas i bruk.
Dersom våre sikkerhets- og forskalingssystemer
brukes sammen med systemer fra andre produsenter, innebærer dette farer som kan føre til personskader og materielle skader, og derfor må dette først
undersøkes spesielt.
Monteringen skal utføres i henhold til gjeldende
lover, standarder og forskrifter og av fagfolk fra kundens side, og eventuell kontrollplikt skal overholdes.
Det er ikke tillatt å utføre endringer på Doka-produkter. Endringer innebærer en sikkerhetsrisiko.

Forskaling
▪ Doka-produkter og –systemer må oppføres slik at all
belastningsinnvirkning kan tas opp på en sikker
måte!

Støping
▪ Ta hensyn til tillatt ferskbetongtrykk. For høy støpehastighet fører til overbelastning av forskalingen,
kraftigere nedbøyning og skaper fare for brudd.

Avforskaling
▪ Forskalingen skal først rives når betongen har nådd
▪

▪

tilstrekkelig fasthet og ansvarlig person har gitt tilatelse til riving!
Riv ikke løs forskalingen med kranen under avforskalingen. Bruk egnet verktøy som for eksempel trekiler, innrettingsverktøy eller systemelementer som
for eksempel Framax krympehjørner.
Ved riving av forskaling skal stabiliteten til bygnings, stillas- og forskalingskomponenter ikke komme i
fare!
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Transportere, stable og lagre
▪ Følg alle gjeldende nasjonale forskrifter for transport

▪
▪
▪

av forskalinger og stillaser. Ved systemforskalinger
er man forpliktet til å bruke festemidler fra Doka.
Dersom typen av festemiddel ikke er definert i dette
dokumentet, må kunden bruke festemidler som er
egnet for brukstilfellet og i samsvar med forskriftene.
Ved løfting må man påse at den enheten som skal
flyttes og enkeltdelene i den klarer å motstå de kreftene de utsettes for.
Fjern løse deler eller sikre dem slik at de ikke sklir
eller faller ned.
Alle komponenter skal lagres sikkert. De særskilte
Doka-anvisningene i de enkelte kapitlene i denne
dokumentasjonen skal overholdes!

Vedlikehold
▪ Bruk bare originaldeler fra Doka som reservedeler.
Reparasjoner må kun utføres av produsenten eller
av autoriserte institusjoner.

Annet
Vektangivelsene er gjennomsnittsverdier basert på nytt
materiale og kan variere på grunn av materialtoleranser. I tillegg kan vekten variere på grunn av smuss,
gjennomfuktning, etc.
Endringer som følge av teknisk utvikling forbeholdes.

Symboler
I dette dokumentet brukes følgende symboler.
FARE
Denne opplysningen advarer om ekstremt
farlige situasjoner hvor konsekvensene er
død eller alvorlige, irreversible skader dersom opplysningen ignoreres.

ADVARSEL
Denne opplysningen advarer om farlige situasjoner hvor konsekvensene kan bli død
eller alvorlige, irreversible skader dersom
opplysningen ignoreres.

FORSIKTIG
Denne opplysningen advarer om farlige situasjoner hvor konsekvensene kan bli lette,
reversible skader dersom opplysningen
ignoreres.

NB:
Denne opplysningen advarer om situasjoner
hvor konsekvensene kan bli feilfunksjoner
eller materielle skader dersom opplysningen
ignoreres.

Instruksjon
Angir at brukeren må foreta seg noe.

Visuell kontroll
Viser at de utførte handlingene må kontrolleres visuellt.

Tips
Viser til nyttige brukstips.

Henvisning
Henviser til andre dokumenter.
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Produktbeskrivelse
De viktigste kjennetegnene:
Rekkverksklemme S brukes til å lage rekkverk på
utsatte områder med fall fare.
▪ I samsvar med EN 13374 klasse A
▪ Konstruksjonen gjør det mulig med feste på forskjellige komponenter og er derfor egnet til:
- Plattformer
- Veggforskalinger
- Betongdekker
- Dekkeforskaling osv.
▪ 45° skrått anordnet rekkverksbøyle for innskyvning
av rekkverksbordene i to retninger (90° forskyvning).

Systemmål
Rekkverkklemme S
Art.-nr.: 580470000
Vekt : 11,4 kg:

9756-205-01

▪ Hullene i rekkverksbøylene brukes til tilkobling av
rørkoblinger for å lage rekkverk med stillasrør.

▪ Helstålkonstruksjon – galvanisert for maksimal
levetid.

Mål i mm

Montering
ADVARSEL
➤ Rekkverkklemme S må kun festes til komponenter som også garanterer sikker avledning
av kreftene.
➤ For å justere rekkverkklemme S må du fjerne kilen
fra slissen.
➤ Sett rekkverkklemme S i valgt posisjon og sikre den
med kile.
➤ Skyv inn rekkverksbordene og sikre dem med spikre.
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Bruksområder
Til Doka-ferdigplattformer

Siderekkverk på dekkeforskalinger

Som siderekkverk til Doka-ferdigplattformer og som
motfallrekkverk ved ferdigelement FF20.

Kan festes hvor som helst i tverr- eller lengderetning på
bjelken.

9756-201-01

ADVARSEL
Det er fare for at forskalingsbjelkene velter!
➤ Rekkverkklemme S skal bare monteres på
bjelker dersom det er garantert tippesikkert.
➤ Monter aldri rekkverksbordene i lengderetning på bjelkene.

9756-202-01

Til betongdekker

9756-202-02

ADVARSEL
Fare for brudd i forskalingsfinérene!
➤ Det er forbudt med feste til bare forskalingsfinérer.

9756-206-01

9756-209-01
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Statisk diagram
Tillatte akseavstander

Utførelse med stillasrør
Hullene i rekkverksbøylen sikrer tilkobling av rørkoblinger 48mm 50 (art.nr. 682002000).
Dermed kan rekkverksbord og mellomplanke også
dannes med stillasrør 48,3 mm.
Verktøy for montering av koblingene og stillasrør: Fastnøkkel 22 mm

a

>1.0 m

B
A

>1.0 m

b

C

hh

h

9756-207-01

Rekkverksbord
Bredde b

Høyde h

3 cm
15 cm
3, 4, 5 cm
20 cm
Stillasrør 48,3 mm

Till. akseavstand a
ved høyde over rekkverk
inntil 40 m
40 til 100 m
q(Ze) ≤ 0,84 kN/m2 q(Ze) ≤ 1,1 kN/m2
2,00 m
1,60 m
1,50 m
1,15 m
3,00m
3,00 m

9756-208-01

h ...Høyde sparkebord min. 20 cm
A Rørkobling med bolt 48mm 50
B Stillasrør 48,3 mm
C Sparkebord

q(Ze) ... Vindtrykk
Mindre tillatt akseavstand ved bruk av 20 cm høye rekkverksbord på
grunn av den høye vindbelastningen på rekkverkklemmen.

NB:
Trekomponenter i forbindelse med plattformen må
minimum ha en styrke tillsvarende C24 i EN 338.
Følg nasjonale forskrifter for materialer til gangbaner
og rekkverk.
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Verdensomspennende nær deg
Doka er et av verdens ledende foretak når det gjelder
utvikling, produksjon og salg av forskalingsteknikk
innenfor alle områder av byggesektoren.
Med over 160 salgs- og logistikkavdelinger i over 70
land har Doka-gruppen et sterkt salgsnettverk og garan-

terer dermed rask og profesjonell fremskaffelse av
materialer og teknisk støtte.
Doka-gruppen er et selskap i Umdasch-gruppen og har
over 6000 ansatte på verdensbasis.

www.doka.com/handrail-posts-and-clamps
Doka GmbH | Josef Umdasch Platz 1 | 3300 Amstetten | Austria | T +43 7472 605-0 | F +43 7472 66430 | info@doka.com | www.doka.com
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