MULTIFIX

Multifix Montage-en gebruikshandleiding
De MULTIFIX systeemstreiger is gekeurd volgens de normen,
NBN EN 12810-1, NB EN 12810-2, NBN EN 12811-1, NBN EN 1288-2, NBN 1288-3.
Dit betekent dat de MULTIFIX steiger mag gebruikt worden in Oostenrijk, België, Tsjechië,
Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Ijsland, Ierland, Italïe,
Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Portugal, Slovakije, Spanje, Zweden, Zwitserland en
Verenigd Koninkrijk.

Voor u Begint: Bestudeer deze montage – en gebruikshandleiding volledig.
Hebt u daarna nog vragen, contacteer ons dan vrijblijvend.
De steiger enkel opbouwen bij veilige weersomstandigheden.
Gebruik altijd een harnas, helm, handschoenen en veiligheidsschoenen.
Wij raden IEDEREEN aan een gepaste cursus ivm steigers te volgen.
Laat niemand aan of op de steiger werken die de montagehandleiding niet grondig gelezen heeft.
Alle onderdelen moeten bij montage gecontroleerd worden op beschadigingen.
Beschadigde onderdelen moeten vernietigd of door gecertificeerde mensen hersteld worden.

1 Plaats het volledige grondvlak en plaats deze waterpas. Begin op het hoogste punt. Plaats onder
iedere spindel, hout, beton of een staalplaat wanneer nodig.
2 Plaats aan de buitenzijde van uw steiger de staanders van 3 meter (6 rozetten)
3 Plaas aan de binnenzijde van uw steiger de staanders van 2 meter (4 rozetten)
4 Plaats terug liggers op twee meter hoogte

5 Plaats uw diagonalen
BENT U VAN PLAN OM OP IEDER NIVEAU VLOEREN TE PLAATSEN GA DAN VERDER
NAAR FIGGUR 6
BENT U NIET VAN PLAN OM OP IEDER NIVEAU VLOEREN TE PLAATSEN GA DAN
VERDER NAAR FIGGUR 12

6 Plaats de vloeren
7 Terwijl u nog op de ladder staat plaatst u de knieleuning in de 1ste rozet op 50 cm boven uw vloer.
Plaats vervolgens terug 50 cm hoger uw heupleuning. Plaats alle leuningen van op het beveiligde
vak. Plaats de kantplanken

8 Plaats op iedere staander een staander van 2 m
9 Plaats terug 2 meter boven de vloeren de nodige liggers en diagonalen
10 Plaats uw tweede niveau vloeren vanop het eerste niveau
11 Plaats terug de nodige leuningen zoals beschreven in stap 7
HERHAAL STAP 8 TOT 11 TOT WANNEER U OP DE NODIGE HOOGTE BENT

12 Plaats op iedere staander en staander van 2 meter.
13 Plaats terug liggers 2 meter boven de vorige. Plaats terug diagonalen
HERAAL STAP 12 EN 13 TOT WANNEER U OP DE NODIGE HOOGTE BENT

14 Plaats de vloeren
15 Plaats de knieleuning in de eerste rozet boven de vloer. Plaats vervolgens op de tweede rozet de
heupleuning. Plaats de kantplanken.

Verankeren
Hou er rekening mee dat goed verankeren misschien wel het belangrijkste is in de montage van een
steiger. Wanneer er ongevallen gebeuren met steigers, is slecht verankeren meestal de oorzaak.
Wind kan voor onvoorstelbare krachten op uw steiger zorgen. Hou hier rekening mee. Een steiger
die goed verankerd is in de zomer is misschien onvoldoende verankerd voor in de winter

