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PRODUCTINFORMATIEFICHE Steiger Allround metselsteiger 

Fabrikant : 
(naam / adres) 

Layher NV 
Mouterij 6 
2550 Kontich 
www.layher.be      -     mail@layher.be 

Afbeelding 

Link naar site: http://www.layher.nl/wp-
content/uploads/2016/03/BE_Metselsteiger_NL.pdf 

Beschrijving: 
- Type
- Hoogste belastingklasse

Klik hier als u tekst wilt invoeren. 
☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6 

Werkvloer: 
Breedteklassen Breedte van de werkvloeren in m 
☐ SW06 0,60 < w < 0,90 

☐ SW09 0.90 < w < 1.20 

☐ SW12 1.20 < w < 1. 0 

☐ SW15 1.50 < w < 1.80 

☐ SW18 1.80 < w < 2.10 

☐ SW21 2.10 < w < 2.40 

☐ SW24 > 2.40

☐ Ja Vloeren getest / geschikt voor 
dynamische belasting 
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Leuningen: 
Beschikbare leuningvoorzieningen: 
☐ Geïntegreerde leuningsystemen 

☐ Stellingbuize

☐ Hekwerk 

☐ V ormontageleuningen 

Toegang: 

Soort toegang Benaming Aanduiding 
Ladder LA ☐

Trap ST ☐

Ladder of trap LS ☐

Bijkomende 
uitrustingsmiddelen: Bijkomende uitrustingen Aanduiding 

Mogelijkheid tot het plaatsen van een 
binnenleuning (boven-, tuss nleuning en 
plint) indien de afstand tussen de gevel 
en stelling meer is dan 20 cm. 

☐

Consoles ☐

Verankeringstoebehoren ☐

Mogelijkheid om afschermingen  te 
plaatsen (winddoorlatende zeilen, 
doeken, …)  

☐

Geschikte uitrusting voor het monteren 
van takels of lieren 

☐

Voorzieningen voetgangersdoorgang ☐

Signalisatievoorzieningen ☐

Andere: … ☐
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Bij te leveren documenten conform KB Arbeidsmiddelen voor tijdelijke werken op 
hoogte 31/08/2005 
Documenten Beschikbaar 
Opbouwinstructies/werkmethode veilige montage/demontage zonder dat de 
gebruikers hiervoor bijkomende risico’s dienen te nemen 

☐

Schematische voorstelling (schema en details) van de montage en correct 
gebruik 

☐

Verankeringsschema ☐

Berekeningsnota of verwijzing naar conformiteitsverklaring NBN EN 12810 
en 12811 

☐

Checklist te controleren punten ingebruikname en periodieke controles ☐

Lijst van de onderdelen ☐

Manier van opslag en onderhoud ☐

Criteria voor vervanging en afkeuring ☐

Conformiteitsverklaring norm 
Gecertificeerd volgens norm NBN EN 12810 en 12811 ☐

Getest volgens norm NBN EN 12810 en 12811 ☐

Geen certificering of test ☐

Certificaat opgemaakt door: DIBT Deutsches Instituit fur Bautechnik. 

Aanvullingen vanwege de fabrikant 
ISO 9001 certificering. 

Datum Opgemaakt door:A. van Meer 
04-03-2016

Deze fiche maakt deel uit van de catalogus die kadert in de campagne ‘Veilig Werken op Hoogte’ van  Constructiv (2015-2017) 

Deze catalogus verzamelt de informatie die door de fabrikanten, invoerders of leveranciers is verstrekt. Constructiv draagt geen enkele 
verantwoordelijkheid voor de correctheid van de verstrekte informatie. Indien mocht blijken dat de informatie die via de catalogus wordt 
aangeboden, onvolledig of onjuist is, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. 

Als de in deze catalogus opgenomen informatie tekortkomingen of fouten vertoont, zal Constructiv de grootst mogelijke inspanning leveren 
om dit zo snel mogelijk te corrigeren. 

De informatie die in deze fiche is opgenomen wordt verstrekt door de fabrikant/leverancier en valt onder zijn volledige 
verantwoordelijkheid.  Constructiv kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook direct of indirect voorvloeiend uit het 
gebruik van de catalogus of van de in de catalogus ter beschikking gestelde informatie. 
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