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Ladder -Trapladder

- Bij hoge windstoten – 6 beaufort en meer – is het verboden buiten te
werken op klimmaterieel.
- Denk aan de kinderen en laat het klimmaterieel nooit alleen achter.
- Bij een driedelige ,ladder in spreidstand ,nooit hoger klimmen of het
scharnierstuk die de twee ondertse elementen samenhoudt.

Al deze instructies aandachtig lezen
vooraleer de ladder in gebruik te nemen.
Onthoud al deze instructies goed om ze later te respecteren.
Tracht , vooraleer de ladder te bezigen, U met alle onderdelen
te familialiseren.

Respecteer volgende veiligheidsvoorschriften .

I. Draagbaar klimmaterieel geplaatst tegen een muur of een
wand.
- Plaats het materieel als dusdanig dat de afstand tussen de voet van de
ladder en de muur ongeveer gelijk is aan een vierde van de lengte van de
ladder. De ladder moet een hoek vormen een hoek = ongeveer 75° met
het horizontaal vlak.
- De ladder moet rusten op haar veiligheidschoenen.
- Laat de ladder steunen tegen een vast en stevig oppervlakte, nooit tegen
een venster ( glas ) of raamkozijn.
- Gebruik steeds een aangepast klimmaterieel. De ladder moet min. 1m00
uitsteken boven het te reiken punt.
- Plaats de ladder zodanig dat de beklimming ervan slechts langst de
voorziene zijde mogelijk is.
- Kontroleer of de ladderhaken van de verschillende delen van de ladder
wel degelijk over de sporten klemmen en of ze in goede toestand
verkeren.
- De hijstouw ( coulisseladder ) moet na het optrekken stevig aan een
onderste sport gebonden worden.

C. BEKLIMMING EN GEBRUIK.
- Beklim steeds de ladder voorwaarts ( gezicht naar de ladder toe )
Afdalen eveneens met gezicht naar de ladder toe.

GEBRUIKSAANWIJZING VOOR LADDERS
EN TRAPLADDERS.
GEBRUIKSAANWIJZING :
Met betrekking tot ladders en trapladders in aluminium en/of hout en
afgeleverd bij elke aankoop van deze laatsten , konform aan de huidige
Europese veiligheidsnormen EN131/1 en EN131/2.

A. KONTROLE EN VOORBEREIDINGEN :
- Kontroleer het draag- en klimmaterieel voor de ontvangst ervan en nadien
bij elk gebruik.
- Kontroleer voor elk gebruik de staat en de werking van alle onderdelen van
het draag-en klimmaterieel.
- Gebruik nooit beschadigd of defecte klimmaterieel.
- Voer geen tijdelijke herstellingen uit aan het klimmaterieel. Laat de nodige
herstellingen uitvoeren door gespecialiseerde vakmensen.
- Vrijwaar het klimmaterieel van alle uiterlijke besmeuringen zoals verf,
modder,sneeuw, olie e.a.

B. PLAATSING EN IN GEBRUIKSTELLING
I. Algemeen :
- Een belasting van 150 kg niet overschrijden;
- Gebruik het draagbaar klimmaterieel voor de functies waarvoor het
ontworpen werd. Gebruik het enkel voor bewuste doeleinden.
- Vooraleer het materieel te gebruiken zal men knnis nemen van de
voorgeschreven veiligheidsnormen van het land waar men zich bevindt.
- Gebruik enkel het klimmaterieel voor werken waar het voor bestemd is.
- Plaats het draagbaar klimmaterieel met de grootste zorg. Handel in alle
voorzichtigheid. Het klimmaterieel mag in geen geval verkeerd gebruikt
worden ( op zijn kop, recto verso ... ). Plaats ook bvb.nooit het materieel
tegen ronde of smalle kolommen.
- Het klimmaterieel mag nooit op een verhoging, zoals tafels, kisten,schragen
e.a., gebruikt worden, evenmin op een onstabiele ondergrond. De basis moet
rusten op een effen, horizontaal, vast en niet gladde ondergrond.
- Het klimmaterieel nooit op een denivelatie plaatsen, noch op een slappe ,
onstabiele of gladde ondergrond.
- Neem bijzondere maatregelen wanneer het materieel gebruikt wordt voor
een doorgang of deuropening.
- OPGELET : Aluminium is een goede geleider ! Plaats het materieel min. op
2m00 van geleidende elementen, niet beschermde electrische onderdelen of
elementen onder spanning.

- De ladder alleen beklimmen en een hand vrijhouden om er zich aan vast
te houden.
- De ladder nooit verder beklimmen of de vierde laatste sport ( indien er
geen tussenbordes voorzien is )

- De gebruiker moet in een goede fysische conditie verkeren.
Bepaalde tegen-indiaties bij inname van medicatie, alcohol,
drugs e.a.kunnen het gebruik van het materieel in gevaar brengen
- Bij gebruik van de ladder zal men steeds vaste schoenen dragen ( geen
sandalen – klompen e.a. ) De schoenen moeten uitgerust zijn met
geribde , onversleten zolen.
- Gedurende de werken zullen steeds beide voeten op de sporten rusten.
Plaats dus nooit één voet op de ladder en het ander bvb. op een
vensterraam.
- Hang nooit te ver buiten de ladder, verplaats deze liever in tijds. Een

te ver verwijderde punt niet trachten te bereiken. Het hoort dat de
romp van de gebruiker zich blijft situeren tussen de twee bomen
van de ladder en dat de twee voeten steeds blijven dragen op
dezelfde sport.gedurende de werkzaamheden.
- Verplaats nooit het klimmaterieel terwijl er iemand op staat.
- De ladder moet rusten op haar veiligheidschoenen.
- Om een driedelige ladder uit te schuiven begint men steeds met het
smalste deel, vervolgens met het middendeel.
- OPGELET : Nooit meer of één persoon op de ladder !

D. ONDERHOUD EN BERGING.
- Onderhoud het klimaterieel volgens de opgegeven instructies.
- Kontroleer regemlatig het materieel op eventuele schade of gebreken en
slijtage.
- Laat beschadigd materieel nazien en herstellen door vakkundig
personeel.
- Hou steeds het materieel proper en verwijder alle contaminatie
( slijk- olie- verf – cement e.a. )
- Voor houten ladders : behandel het materieel minstens één keer per jaar
met onderhoudsprodukten zoals lijnolie- vernis of andere. Nooit met verf
behandelen !
- Vernietig onmiddellijk elk versleten of onherstelbaar materieel.
- Zorg ervoor dat het materieel niet kan vervormen bij de berging of
stapeling.

- De ladder bergen op een veilige, droge plaats.

