
SafeKeeper  SIKRINGSNETT FOR FASTMONTERT UTSTYR

FOR MER INFO:  
www.safekeeper.no

Merket iht. Produsentforskriften om krav 
til blant annet identifisering av produsent/importør 
og største tillatte belastning.

SafeKeeper 
tilfredsstiller Beste Praksis 
(SfS: Håndboka)

Fordeler: 

Sikringsmidler skal være dimensjonert i henhold til de belastninger 
som kan oppstå hvis utstyr faller ned. Sikringsmidler skal ikke brukes 
til løfting.

Til sikringsvaier skal det benyttes rustfri eller syrefast ståltau, 
for eksempel 7x19, 6x7 – AISI 316.

Sikringsvaiere skal produseres med presslåser og bløtt øye 
i hver ende i henhold til standard

Koblingsstykker tilkoblet sikringsvaier bør være korrosjonsbestandig.

C-ledd(hurtigkobling) eller sjakler anbefales benyttet som koblingsstykke 
for sikring av fastmontert utstyr.

Lengden på sikringsmidlet skal være så kort som mulig for å minimere 
potensiell fallenergi.

Sikringsstropper for verktøy og medbrakt utstyr som leveres med 
påmonterte koblinger, skal ha låsing og øye.

•  RYKKTESTET MED 3. PARTS GODKJENNING
•  SIKKERHETSFAKTOR 2:1
•  FORSKJELLIGE VEKTGRUPPER
•  VARIG ID- MERKING
•  SKJEMA FOR ANSVARLIG MONTERING 
    OG KONTROLL

•  KORROSJONSBESTANDIG
•  VAIER OG NETT I SYREFAST 316
•  VÆR- OG TEMPERATURBESTANDIG
•  RASK OG ENKEL MONTERING
•  100% RESIRKULERBART MATERIALE

FORHANDLER:

SafeKeeper
 SIKRINGSNETT FOR 
 FASTMONTERT UTSTYR



SafeKeeper  SIKRINGSNETT FOR FASTMONTERT UTSTYR

SafeKeeper er en anbefalt løsning for sikring av fastmontert utstyr 
der det er fare for fallende gjenstander, som følge av for eksempel 
vibrasjon, korrosjon eller andre ytre påkjenninger.

SfS: Anbefalt praksis kap. 4.5, 4.6 og 8

SafeKeeper er et komplett system som består av sikringsnett 
og vaier med C-ledd. Sikringsnett og vaier er produsert i 316 
syrefast. Nettene er produsert i flere fasonger og vaier- 
dimensjoner, tilpasset ulike objekter. Komponentene er sam-
mensatt etter størrelse og vekt til de belastninger som kan 
oppstå. 

Systemet er dimensjonert i henhold til dødt rykk og testet 
med sikkerhetsfaktor 2:1. Alle tester er dokumentert og god-
kjent av 3. part. SafeKeeper er ID-merket med sporbarhet på 
produksjon, materialtype og vektgruppe for enkel montering. 
Bestillingsveiledning sammen med montering/bruks- 
anvisning følger Produsentforskriften.

SIKRINGSNETT TIL ALLE OBJEKTER SOM HAR BEHOV FOR SIKRING

NETTET HAR FLETTEDE MASKER 
SOM TILFREDSSTILLER KREFTENE
I DØDT RYKK MED SIKKERHETS-
FAKTOR 2:1.

SafeKeeper består av et 
komplett sikringssystem med 
sikkerhetsnett, vaier og C-ledd. 
Dette monteres slik illustrasjonen 
til høyre viser.


