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 Art. No: HP10509
Safety net made from nylon 2x10m (no toeboard).
Primarely used on scaffolds.

The safety net complies with EN 1263-1-Sys-
tem U with netsize 100mm.

The net can easily be fastened with the help of 
sewn-on straps. If necessary, loose straps can also 
be used as a complement HSS Art.Nr. HP10519.

Weight: 10kg
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Skyddsnät 2x10m används primärt för montage på ställning.  
Skyddsnätet uppfyller standard EN 1263-1-System U med maskstorlek 100mm. 
Nätet kan lätt fästas in med hjälp av påsydda strappar. 
Vid behov kan även lösa strappar användas som komplement, HSS Art.Nr. 830512.

HSS Strapp- Art nr 830512

I följande montageexempel visas ett system med 
HSS Valvfot Art nr 830421, HSS Virkesstolpe Art nr 832071
och Fotlisthållare 830444. 
I botten sitter träfotlist och i toppen rörledare. Mellan dessa
monteras sedan nätet. 

POS 
NUMMER ARTIKELNUMMER

1 831435

2 831436

3 831428

4 831442

8 ISO 4014 - M12 x 60 
x 30-N

1803 - Med reservation för tekniska ändringar

INFO 830511 - SKYDDSNÄT 2x10m

11.95

SAFETY NET, SYSTEM U
Technical data, user- & product info

Avalible in multiple colors, blue is standard

HSS Strapp - HP10519

User instructions follows.
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1.

!

Nätets samtliga fyra sidor måste fästas i byggställningen med de insydda strapparna.
Ofta är det lättast att börja med ovansidan då det blir lättare att samla ihop eventuellt nätöverskott 
i botten. 

2.

3.

4.

Fortsätt samma förfarande hela nätets längd.
Samla ihop eventuellt överskott med strapparna. Tillse att även nätets vita kantlina tas med.

Flera nät kan skarvas antingen mot samma del av ställningen eller vid behov bara två nät utan 
att fästa in dem i ställningen med hjälp av nätens strappar om ingen lämplig del av ställningen 
finns att tillgå i närheten. 

Kontrollera nätmontaget med avseende på glipor och komplettera vid behov med lösa strappar. 
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All four sides of the net must be fastened to the scaffold with the sewn straps.
Often it is easiest to start with the top side as it will be easier to collect any net surplus
on the bottom.

Continue the same procedure the entire length of the network.
Collect any surplus with the straps. Make sure that the white border of the net is also includ-
ed.

Multiple nets can be spliced   either to the same part of the scaffold or only two nets if needed
to attach them to the scaffold using the net straps if no suitable part of the scaffold
are available nearby.

Check the net assembly for slips and supplement with loose straps if necessary.


