C-GUIDE
GUARDLITE
Certifikat för installerat system
Projekt:___________________________________

Montageföretag:___________________________

Beställare_________________________________

Kontakt:__________________________________

Kontakt:__________________________________

Tel:______________________________________

Tel:______________________________________
Monterade produkter:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Plats/-er:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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Kontrollerat
och godkänt

CG-GuardLite-1604

Ort och datum
_____________________________
Signatur
_____________________________
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CG-GuardLite-1604

Installerade produkter uppfyller EN13374
Använda produkter är säkerhetskontrollerade
System är installerade enligt gällande I-Guides av kompetent personal
Rätt klassade produkter för aktuell taklutning har använts (EN13374 §4, Annex A)

o Klass A – Max 10°
o Klass B – Max 30° eller max 60° vid fallöjd < 2 m
o Klass C – Max 45° eller max 60° vid fallhöjd < 5 m

Vinkel på skyddsräcken stämmer med avsedd klass (I-Guide GuardLite General,
EN13374 §5.2)
Tillåtet C/C avstånd överskrids inte (I-Guide)
Fritt utstick av räckesledare överskrider inte 1/4 av tillåtet C/C (I-Guide)
Höjden på skyddsräcken är minst en meter (EN13374 §5.1.3)
Fotlister finns och är minst 150 mm höga (EN13374 §5.1.4)
Öppningar under fotlist är mindre än 20 mm (EN13374 §5.1.4)
Max öppningar i skyddsräcken överskrids inte (EN13374 §5.2)

o Klass A – max 470 (250 om mellanledare inte används)
o Klass B – max 250 mm
o Klass C – max 100 mm

Eventuella öppningar i överledare är max 120 mm
(EN13374 §5.1.3)
Öppningar mellan räcke och byggnad är max 120 mm (EN13374 §10.2)
Skyddsräckesfästen är korrekt förankrade i strukturen (I-Guide)
Strukturen har erforderlig beskaffenhet (I-Guide)

C-GUIDE
GUARDLITE

o

Infästningar klarar max belastning med rätt säkerhetsfaktor enligt I-Guide och är
installerade enligt infästningstillverkarens instruktioner

Produktspecifikt GuardLite (I-Guide)

o
o
o
o
o
o

Stolpar är förankrade i skyddsräckesfästena med GuardLock
Om Active Lock används så är dessa åtdragna
Holdern är justerad och åtdragen i rätt höjd
Räcken är förankrade i holdern
Skruvar och tvingar är åtdragna med rätt moment
Om träledare använd så är dessa av rätt dimension och kvalitet
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Produktspecifikt GuardLite MAXI (I-Guide)
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CG-GuardLite-1604

Om C/C är större än 6 m så är förstärkningsskruv monterad
Höjden på Aluminiumstolpen är rätt och överskrider inte maxvärden
Justerbara stolpen är åtdragen på båda ställen med rätt moment och karbinhake
n är monterad på avsedd plats
Fixeringsstolpe är korrekt monterad med låst låspinne
Räcken är förankrade i holdern
Paneler är korrekt monterade med ihakning av övre koppling samt låst sprint i
nedre koppling

