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Op iedere buitenste staander van een triangelbrugleuning zitten een tweetal ringen gelast. Boven deze ringen dient een
draaikoppeling(=10) te worden bevestigd met de koppeling naar buiten toe.
Vervolgens zet u de afschermpaal(= 11) vast met behulp van de twee draaikoppelingen(=10) die per buitenstaander van de
triangelbrugleuning bevestigd zijn. U zet de palen dusdanig dat u gemakkelijk bij de bovenzijde van de afschermpalen kan.
Het afschermkleed legt(=12) u op de grond uit. U doet vervolgens een horizontaal(=13) door zowel de onder- als bovenzoom.
®

Vervolgens rolt u het kleed(= 12) op en tilt deze op de vloer het artilan systeem Triangelbrug . U hangt vervolgens het kleed
tussen één van de ringen die op de bovenkant van de afschermpaal(=11) gelast zijn met behulp van de horizontaal(=13).
Het afschermkleed heeft aan de bovenkant een gelaste zoom. Het klittenband dient aan de buitenkant van het kleed gevestigd te
zijn.
Draag er zorg voor dat het kleed goed (niet op z'n kop of binnenste buiten) hangt opdat het kleed u zo optimaal mogelijk kan
beschermen tegen weersinvloeden.
U hangt het kleed over de leuning heen en bevestigt een losse horizontaal(=13) tussen de ringen gelast halverwege c.q. in de
hoek van de afschermpaal(=11). U zet vervolgens de afschermpalen(= 11) op de juiste hoogte en u klikt de horizontaal(=13),
bevestigd in de onderste zoom van het kleed(=12), vast tussen de ringen gelast onderaan de afschermpaal(=11).
Indien uw afscherming uit meerdere kleden bestaat, kunt u deze aan elkaar bevestigen door middel van het klittenband bevestigd aan
de zijflappen van het kleed. Voor extra stevigheid kunt u ook door middel van tie-ribs het kleed aan de afschermpaal bevestigen
middels de ringen die in de zijflappen opgenomen zijn.
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LET OP!!


Bij afgeschermde steigers oefent de wind een ongekende kracht uit. Het is van groot belang
dat steigers goed verankerd worden. Raadpleeg hiervoor het Publicatieblad AI21.
Dit is te verkrijgen bij uitgeverij SDU tel. 070 -378 98 84.



Bij windkracht 3 â 4 is toepassing van " dichte" afscherming niet meer verantwoord.



De afscherming met aan de onderzijde windreductiedoek kan, mits steiger en
afschermconstructie goed geborgd worden, blijven staan tot windkracht 6.



Een steigersysteem met afscherming moet altijd verankerd zijn. Zie ommezijde uitleg verankeren van de artilan
werkbrugsysteem Triangelbrug® met het artilan Afschermsysteem.



Opbouw geschiedt door mensen die voldoende gekwalificeerd zijn, dan wel voldoende vertrouwd zijn met de
opbouw van dit afschermsysteem.



Beschadigde of verkeerde onderdelen mogen niet worden gebruikt. Onderhoud het materiaal goed en laat bij twijfel
uw fabrikant controleren.



Steigermateriaal dient jaarlijks gekeurd te worden. En bij intensief gebruik is het noodzakelijk meer dan 1x per jaar het
materiaal te inspecteren.



Hiermede komen alle vorige uitgaven te vervallen.
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Het verankeren van de artilan Triangelbrug®
met zijn afscherming tegen de gevel
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