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NATURSTEN

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

A/S

FOR BELÆGNINGSSTEN I GRANIT

Leverandørbrugsanvisning efter Arbejdstilsynets anvisning nr. 2.4.0.1 afnovember 1998:
Leverandørbrugsanvisning

til byggekomponenter

Om levering af produkterne
Belægningssten fra Bent Vangsøe Natursten AIS leveres både som pallegods og i løs vægt. Kantsten og lignende leveres på palle, mens brosten I chaussesten leveres i løs vægt. Al levering sker
med lastbil og kun ad kørefast vej.

Produkternes vægt
Vægtangivelser for produkter fra Bent Vangsøe Natursten AIS:

Vare

Vægt

Pallegods

2500

kg I palle

*

Kløvede kantsten
10X 25 X 100cm

67,5

kg I stk.

*

Kløvede kantsten

97,0

kg I stk.

*

135,0

kg I stk.

*

27,0

kg I stk.

*

27,0

kg I stk.

*

2 -16

kg I stk.

12 X 30 X 100 cm
,---"

Faskantsten
17X 30 X 100cm
Granitfliser
-- ,-,

Bordursten
-,",

Løse sten

* Advarsel!
Vægten er for stor til manuel håndtering! Manuel håndtering vil overskride
Arbejdsmiljølovens bestemmelser om manuelle løft. Vægten udgør en ulykkesrisiko ved forkert håndtering og transport. Kræver tekniskel mekaniske
hjælpemidler og personlige væmemidler under lokal transport og sætning
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Transport og sætning af stenene
På grund af produkternes høje vægt skal der anvendes tekniske hjælpemidler under lokal transport
og arbejdet med sætning af stenene. For de tungeste af produkterne vil det være nødvendigt med
mekaniske/ motoriserede hjælpemidler. Til afkortning og anden tilpasning anbefales klipning frem
for skæring.
Her er eksempler på egnede hjælpemidler:

F6

F7
Mekanisk vacuumløfter

Manuel vacuumløfter

er ofte nødvendig

til de mindste emner

Find mange flere tekniske hjælpemidler i:

"Katalog over gode tekniske

hjælpemidler

i bygge- og anlægsbranchen"

(ISBN: 87-7952-008-1 eller download som PDF fra http://www.bar-ba.dk)

Personlige værnemidler under arbejdet

.

Arbejdet med sætning af produkterne medfører en risiko for klemning af hænder og fødder. Beskyt
derfor altid dig selv med passende arbejdstøj, arbejdshandsker og sikkerhedsfodtøj.

Brug altid sikkerhedsfodtøj

Brug altid kraftige arbejdshandsker

Bemærk!
Andet beskyttelsesudstyr kan være påbudt. Ved skæring med roterende værktøj kan både høreværn
og øjenværn være nødvendige.
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