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Bild 1. Säkerhetskrok för livlina, med infästningsskena.

Benders säkerhetskrok ger en säker infästning 
av livlina när man arbetar på tak vid målning,  
service, reparationer, justeringar m m. 

Säkerhetskroken levereras komplett med infäst-
ningsskena, skruvar och beslag. 

Infästningsskenan monteras så att nedre delen av 
säkerhetsskroken vilar över en läkt på nedre delen 
av takpannan. Infästningsskenan är beräknad till 23 
mm läkt, vid tjockare läkt måste en förhöjningsläkt 
monteras under skenan, se bild 4.

Infästningsskenan skruvas i takstolen med hjälp 
av 4 st 6,5 x 80 mm rostfri borrskruv, säkerställ 
att skruven träffar mitt i takstolen. Ett krav är att 
skruven får gott fäste i takstolen, minimum är att 
30 mm av skruven ska gå ner i bjälken. 

Säkerhetskroken och fästklämman skruvas ihop 
med 2 st M8 x 20 rostfri maskinskruv. Fästklämman 
justeras sidledes så att säkerhetsskroken ligger 
i takpannedalen. Skruven dras åt så att god 
klämeffekt uppnås. Övre takpannan bör jackas ur 
för att säkerställa tätheten.

Obs! En säkerhetslina ska alltid häktas fast i den 
nedersta böjen på kroken, så att man är säker på att 
den inte kan hoppa av.

Benders Säkerhetskrok är certifierad enligt 
SS EN 517.

artikelnummer
säkerhetskrok 0701..

Fakta
Material: Varmförzinkad stål
Yta: Polyester
Färg: svart och tegelröd
Vikt:  säkerhetskrok 1,32 kg
 Infästningsskena 1,84 kg

Bild 2. Montering av infästningsskena.

Bild 3. Montering av säkerhetskrok i infästningsskena.

takpanna

Säkerhetskrok

Maskinskruv
8 x 20 mm

Infästningsskena
6,5 x 80 mm 
borrskruv

Fästklämma

I denna ögla skall 
säkerhetslinan fästas.

Säkerhetskroken vilar 
över läkt på nedre 
delen av takpannan.

Bild 4. Vid 45 mm läkt skall en 22 mm läkt läggas under skenan på 
takstolen där skenan fästes.


