
DEX NDRI 02 – NL – Ind.02 - Support flexible drisse AMS - Page 1/1 

FLEXIBELE VALBEVEILIGING MET ANKERLIJN 
TYPE NDRI ... 
CONFORM NORM EN 353-2: 2002 
ALGEMENE INSTRUCTIES 

Productiedatum : 
Verkoopdatum : 
Datum van ingebruikneming : 
Naam gebruiker : 
Serienummer : 

VERZEKER U ER VOOR ELK GEBRUIK VAN: 
• dat de flexibele ankerlijn goed bevestigd is

(achtknoop of genaaide lus aan het bovenste
uiteinde en eindaanslag aan het onderste
uiteinde),

• dat de lijn geen beschadigingen vertoont (breuk,
beschadigd omhulsel, kapotte draad of snoer,
abnormale slijtage, chemische of thermische
spanning, verbranding, ...),

• dat de EU markering aanwezig is (op het
bovenste gedeelte van de lijn),

• dat het materiaal wordt onderworpen aan een
jaarlijkse controle die wordt uitgevoerd door een
bevoegde en door de bedrijfsleider daartoe
aangewezen persoon.

NOOIT: 
• de lijn gebruiken voor andere doeleinden dan

flexibele valbeveiliging,
• wijzigingen aanbrengen aan onderdelen van de

lijn of deze vervangen,
• meer dan één verbindingsstuk bevestigen aan

de ring van de lijn (lus bovenaan de lijn),
• de flexibele drager (lijn) bevestigen aan een

structuur met een weerstand van minder dan
1000 daN (1000 kg),

• onder een scherpe hoek met de lijn laten werken
zonder mechanische beveiliging,

• werken boven het bevestigingspunt van de
flexibele drager (lijn).

DIT PRODUCT DIENT: 
• te worden gebruikt met een harnas,

verbindingsstuk, en Néofeu valbeveiligingslijn.
De producten dienen te voldoen aan de
geldende EU normen.

• onderworpen te worden aan een periodieke
controle van de onderdelen volgens de
aanwijzingen bij het product,

• te worden opgeslagen en getransporteerd in een
rottingsbestendige zak,

• te worden verbonden aan een stevig
bevestigingspunt (weerstand minimaal 10 kN
door middel van verbindingsstukken conform de
geldende EU normen) ter hoogte van de lus aan
het bovenste uiteinde.

• aan een gebruiker persoonlijk toegewezen te
worden,

• opgeslagen te worden buiten bereik van grote
warmtebronnen (direct of indirect, op een droge
en geventileerde plaats, buiten bereik van UV-
straling).

• Bijbehorende onderdelen van textiel dienen op
natuurlijke wijze gedroogd te worden, buiten
bereik van een directe of indirecte warmtebron.

GEBRUIK 
 Verbind het aan de bovenste lus vastgemaakte 
verbindingsstuk met een stevig bevestigingspunt 
(weerstand 10kN). 
Rol de lijn af over de benodigde lengte. 
Verbind de Néofeu valbeveiliging met de lijn en het harnas. 
Voorzie de lijn indien nodig van ballast. 
Het geheel dient te worden gebruikt door goed opgeleide 
personen. 
Gebruiken met een verbindingsstuk conform de norm op 
verbindingsstukken. 
Het product dient te worden vernietigd na: 

• een val,
• in geval van twijfel over de 

betrouwbaarheid. 

ONDERHOUD EN OPSLAG 
• Voor reiniging geen gebruik maken van andere

producten dan neutrale zeep en water.
• Geen oplosmiddelen of chemische producten

gebruiken.
• Opslaan in een droge en geventileerde ruimte,

buiten bereik van enige directe of indirecte
warmtebron en ultraviolette straling.

• Het product op natuurlijke wijze laten drogen na
nat worden in de regen, in een droge en
geventileerde ruimte zonder warmtebron.

In kennis gestelde instantie voor EU typeonderzoek: 
APAVE SUDEUROPE SAS N° 0082 
Postbus 3  
F33370 ARTIGUES près BORDEAUX - Frankrijk 

In kennis gestelde instantie tijdens de fase van 
productcontrole: 
AFNOR Certification  
11, Rue Francis de Pressensé  
FR 93571 LA PLAINE SAINT DENIS Cedex – Frankrijk 




