Utfällbar räddningsstege
*INSTALLATIONS, ANVÄNDNINGS OCH UNDERHÅLLSANVISNING*

Delar:

1. Utfällbar räddningsstege, grunddel
2. Utfällbar räddningsstege, förlängning
3. Fästskruvar vägg
4. Fästskruvar för förlängningsdel
5. Extrabeslag
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Utfällbar räddningsstege
*INSTALLATIONS, ANVÄNDNINGS OCH UNDERHÅLLSANVISNING*

Allmänt
Den utfällbara räddningsstegen innefattar alltid en
grunddel (1). Grunddelar och förlängningar (2) kan
fogas samman så att önskad längd uppnås.
Fästdetaljerna
Fästdetaljer för:
- trävägg: VVS-skruv 7x50
- betong- och tegelvägg: ankarbult enligt säljarens
instruktion
- förlängning (4): M6x12 RST-skruvar och låsmuttrar
- specialfall (t ex bilderna A och B): extrabeslag
Fästhöjd
Öppningssprinten bör hamna 1500 - 1900 mm
ovanför golvytan. Obs! Översta stegpinnens höjd
över räcke skall vara ca 300 mm.

Användning
Stegen är avsedd att användas som provisorisk utrymningsväg. Ingenting får sättas fast eller hängas
upp på den.
Stegen öppnas genom att dra ut öppningssprinten.
Sprinten sitter i stegens överände samt vid varje
förlängningsskarv (varje våning). När sprinten dras
ut öppnas stegen vid öppningsstället och nedåt.
Stegen går inte att öppna nerifrån.
Nedklättring på stegen skall ske försiktigt, kroppen
ska hållas intill stegpinnarna. Flytta en fot eller
hand i taget.
Tillse att alla som kan tänkas behöva stegen som
nödutgång får instruktion om dess funktion och genomför övning så att alla får pröva på före ett ev
nödläge.

Översyn och underhåll
Efter montage kontrollera stegens funktion med
provöppning vid varje element. Om sprinten eller
stegens nedfällning går trögt, kontrollera stegens
rakhet med lodsnöre. Kontrollera stegens funktion
årligen!

Installation
Stegen fixeras i översta fästet lodrätt till rätt höjd
på jämn väggyta. På träfasad skall minst ett fäste
placeras över regel.
Sedan stegens övre ände är fastsatt gäller det att
kontrollera avståndet mellan stegen och väggen.
Överstiger mellanrummet 3 mm, skall distansbrickor läggas efter behov mellan fästen (3) och väggen.
Brickorna förhindrar att stegen böjs när övriga fästen skall monteras. En böjd stege blir oanvändbar
då den inte kan stängas ordentligt.

Fastsättning plåt-isolering-plåt -element
Fastsättning med 16 mm gängstång och
extrabeslag (5) enligt bild A.

Fastsättning lättbetongvägg + 150 mm Styrofoam
Fastsättning med 16 mm gängstång och extrabeslag (5) enligt bild B. Fästmassa Würth WIT-C 140. Fästinstruktion från
leverantören.
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