Säkerhetstext och underhåll för Betongskateprodukter
Rutininspektioner är grunden för uppsättningar av betong. Underhåll som skall utföras i enlighet med innehållet i
denna instruktion, i syfte att säkerställa maximal hållbarhet av produkter.
Följande uppmaningar är baserade på vår mångåriga erfarenhet. Specifika lokala förhållanden kan indikera behovet
av förändringar i rutiner för hantering och kontroll.
Vi råder Er att genomföra en okulär inspektion av utrustningen varje dag. Ingående inspektioner av utrustning bör
göras minst en gång i månaden, och varje år en inspektion av en specialiserad tjänst rekommenderas. Felaktigt
underhåll av utrustning kan orsaka olyckor, så rutininspektioner bör omfatta kontroll av de betongskateprodukter
som har en inverkan på säkerheten hos användarna.

Kontroll och Underhåll enligt PN-EN 1176-7
A/ Daglig okulär besiktning bör utföras för områden som intensivt används eller utsätts för vandalism.
Uppmärksamma renlighet (exempelvis trasiga flaskor, vätskor typ olja). Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt
tillståndet hos ytan på betongen. Att det inte finns några spår av mekaniska skador (sprickor, defekter) som kan
bidra till olyckor uppstår. Man bör också kontrollera räcket och i synnerhet deras stabilitet (om det är nödvändigt,
dra åt skruvarna som förbinder skenor med betong) om de är böjda eller trasiga på grund av vandalism av dess
delar.
B/ Funktionell kontroll bör utföras varje månad dessutom innebär det en noggrann undersökning av alla
betongelement för sprickor och defekter som orsakats av mekaniska medel. Eventuella sprickor eller defekter (om
små) bör kompletteras med en cement spatel. När det gäller allvarliga skador rekommenderar vi att hänvisa till
leverantören. Du bör också uppmärksamma skicket och stabiliteten på topplattorna (om tillämpligt). Dessa plattor
bör utgöra en plan yta.
C/ En årlig grundläggande inspektion innebär kontroll av den allmänna säkerhetsnivån, räcken och hela ytan när det
gäller effekterna av väderförhållanden, tecken på försämring eller korrosion, skadegörelse och eventuella
förändringar i säkerhetsnivån till följd av gjorda reparationer eller delar som ersatts. Kontrollera alla skruvar och om
det behövs dra åt skruvarna.
Vid varje översyn bör följande obligatoriskt inspekterats:
 Tillståndet för svetsfogar och skruvar
 Stabiliteten av konstruktionen och åkytan
 Tillståndet av betongelementen
 Stabiliteten och tillståndet av skyddsräcken
NOTERA:
Efter varje inspektion ska du genast ta bort oegentligheter eller förhindra användning av enheten tills oegentligheter
tas bort.
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Underhåll av betongelement
Alla betongelement preparerade och målade. För underhåll av betongelement rekommenderas att använda någon
färg för betong tillgängliga på din marknad i samma RAL färg. Underhåll med dessa produkter rekommenderas när
skador på målade ytan visas (färg torka från drivelement är relaterad till det normala utnyttjandet av rampen).
Underhåll av metallelement
Vi rekommenderar att måla ytan av räckens kanter där färgen kommer att förstöras. Det är inte möjligt att fastställa
den exakta tidsintervallen mellan målningar, eftersom förstörelsen av den målade ytan är olika för varje typ och
frekvens av berörd ytas användning. För underhåll av metallelement ska användas akryllack.
Man bör föra register över alla åtgärder som vidtas under överinseende av säkerheten, t.ex. i en förteckning över
utrustning eller inspektionsbok.
Vi rekommenderar att det även görs en översyn av passager och vägar till ytan är fri från hinder för
räddningsfordons framkomlighet.
Allt utnyttjande av betongskateprodukter sker på egen risk!

Skulle det finnas frågor kring finns Tress alltid för rådgivning och information.
Skicka gärna ett fotografi av ytan så vi kan ge så korrekt rådgivning som möjligt.
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