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STRIPE BASIC, 
STRIPE BASIC CLICK, STRIPE BASIC CLICK LIGHT
Opvang - / Reddingsgordel

KORTE BESCHRIJVING

BEOOGD GEBRUIK

De harnassen van de serie STRIPE BASIC dienen 
uitsluitend voor de beveiliging van één persoon
• tegen vallen in gebieden met gevaar van  

vallen, bijv. ladders, steigers, daken, platforms
• uit een gevarengebied door op- of afdalen
• Inzettemperatuur: -20 °C bis +80 °C.
• STRIPE BASIC CLICK (VA):
 geschikt voor zeewatergebieden e.a.
• STRIPE BASIC CLICK LIGHT (Alu):
 niet geschikt in ex-gebieden!

Aanbevolen verbindingsmiddelen
• Remhaak conform EN 353-2 of EN 353-1
• Valdemper-verbindingsmiddelen conform  

EN 354 of EN 355
• Hoogtebeveiligingsapparaat conform EN 360

Ieder ander gebruik geldt als niet beoogd. Voor 
hieruit voortvloeiende schades is de firma  
BORNACK niet aansprakelijk. Het risico hiervan 
draagt alleen de gebruiker.

TOEPASSING

• Opvangen
• Weghouden van de rand
• Redden (actief en passief)
• Klimmen in kabelklimbeveiliging

UITRUSTING

• verankeroog op de rug
• druppellussen aan de voorzijde
• hoogwaardige polyester gordelband
• krachtstroming geoptimaliseerde CNC- 

naadfiguren
• Klemgesp EASY GLI DE van staal  voor  

grootteverstelling van de schoudergordel
• Gordelsluiting met lengteverstelling van de
 beengordels en de borstgordels 
 STRIPE BASIC: Insteekframesluiting van staal 
 STRIPE BASIC CLICK: CLICK sluitingen van  
 roestvast staal
 STRIPE BASIC CLICK. LIGHT: CLICK sluitingen van
 aluminium
• Gordelbandeinde-bewaring
• Universele grootte (XS - XL)
• Gereedschapstas voor opslag en voor  

transport

ACCESSOIRES

• Speciale-karabijnhaak HEART  LIGHT

Technische wijzigingen voorbehouden



NL

Beenlussen

Verankeroog op de rug

Voorzijdige Stoplussen

Gordelbandeinde- 
bewaring

Sluiting afhankelijk van 
uitvoering
- Insteekframesluiting
- CLICK sluiting
- CLICK LIGHT sluiting

EASY GLIDE
Klemgesp

Markering/
etiket

Borstgordel

Schoudergordel

Zitgordel
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KORTE BESCHRIJVING

PRODUCTIDENTIFICATIE

Op het product vindt u de volgende identificatie:

LAADVERMOGEN

Het maximale gebruikersaantal bedraagt  
1 persoon.

De harnassen van de serie STRIPE BASIC worden 
getest en goedgekeurd voor gebruik waarbij de 
valdempende verbindingsmiddelen (bijv.  
conform EN 354 en EN 355) een maximale  
impact van 6 kN in de verankeringen en  
druppellussen veroorzaken.

Bij gebruikersgewichten boven het nominaal 
aangenomen van 100 kg moet de fysiologische 
geschiktheid expliciet geverifieerd worden. Er 
moet een op het gebruikersgewicht afgestemd 
verbindingsmiddel worden gebruikt, welk  
ondanks het hoge gebruikersgewicht een  
maximale impact van 6 kN niet overstijgt. 
Wordt dit aspect gewaarborgd en daarmee de 
veiligheidsketen niet overbelast, is gebruik van 
de STRIPE BASIC gordel met gebruikersgewich-
ten boven 100 kg toegestaan.

Logo

Product-
naam / variant

Productsoort

Grootte
Artikelnr.
Partij / 
fabricagejaar 
Serienr. 
Laadvermogen

QR - code 
EN normen 
CE teken

Contact

Gebruiksaanwijzing 
lezen
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VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 

Bij niet naleven van de veiligheidsvoorschriften 
bestaat levensgevaar!
• De persoonlijke beschermingsuitrusting (PSA) 

ook bij kleine gebreken niet meer gebruiken.
• Beschadigde, gevallen, twijfelachtige PSA  

of veil igheidsapparaten direct buiten   
gebruik nemen. Controle alleen door een  
deskundige en/of een schriftelijk door  
BORNACK geautoriseerde werkplaats. Dit moet 
op de controlekaart worden gedocumenteerd.

• De beveiliging om aan een kabel vast te  
maken (harnas) is onderdeel van de persoonlijke 
beschermingsuitrusting tegen vallen en moet 
a a n  é é n  b e p a a l d e  p e r s o o n  w o r d e n  
toegekend.

• De PSA mag alleen door opgeleide personen 
worden gebruikt, die vertrouwd zijn met de 
materie. Ze moeten zeker in de omgang met 
de PSA en over de mogelijke gevaren bij het 
gebruik onderwezen zijn.

• Overeenkomstig de voorschriften voor de  
ongevallenpreventie (UVV) is voor gebruikers 
van PSA tegen vallen (categorie 3) een  
theoretische opleiding en praktische training 
vereist. Gebruik hiervoor de scholings- en  
educatieve competentie van de BORNACK 
trainingscentra: hotline@bornack.de.

• Accessoires van andere fabrikanten mag alleen 
met toestemming van BORNACK worden  
gebruikt en mag de werking en veiligheid van 
de beschermingsuitrusting niet beïnvloeden.

• Kleding en schoenen moeten zijn aangepast 
aan de inzet en de weersomstandigheden.

• Inzet uitsluitend bij optimale gezondheids-
toestand. Gezondheidsbeperkingen kunnen 
de veiligheid van de gebruiker bij het werken 
op hoogten en diepten beïnvloeden.

• PSA bij opslag, inzet en transport voor de  
invloed van hitte (bijv. lasvlam of -vonken,  

gloed van sigaretten) en chemicaliën (bijv.  
zuren, logen, oliën) en mechanische invloeden 
(bijv. scherpe kanten beschermen.

• Voor aanvang van de werkzaamheden moet 
door de verantwoordelijke persoon een plan 
voor reddingsmaatregelen worden opgesteld. 
Daarin moet worden vastgelegd hoe een  
persoon snel en veilig gered kan worden en 
hoe de eerste hulp verzekerd wordt. Een  
redding moet binnen 10 tot 30 minuten  
gebeuren. BORNACK ondersteunt u met  
de opstel l ing van op maat gemaakte  
reddingsplannen en bouwt uw reddingsplannen  
in de te verzorgen trainingen in: 

 hotline@bornack.de.
• De plaatselijke veiligheidsvoorschriften  

(bijv. in Duitsland de richtlijnen van de  
beroepsgenootschap BGR 198 en BGR 199) en 
de voor de branche geldige voorschriften voor 
ongevallenpreventie (UVV) moeten in acht 
worden genomen.
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AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK

  Controle voor ieder gebruik  
absoluut uitvoeren!

• Als bij de controle voor het gebruik ook maar 
de geringste gebreken vastgesteld, mag deze 
PSA niet meer worden gebruikt. Een PSA- 
component met gebreken mag alleen in een 
werkplaats van firma BORNACK worden  
gecontroleerd of gerepareerd.

ZICHTCONTROLE

Op integriteit en volledigheid controleren:
• Zijn alle naden volledig en onbeschadigd?
• Hebben textielcomponenten zichtbare of  

voelbare schade?
• Hebben beslag, ogen, gespen, karabijnhaak 

schade? Zijn ze verbogen?
• Is de productidentificatie leesbaar?
• Is de laatste deskundige-controle niet ouder 

dan 1 jaar?

WERKINGSCONTROLE

• Zijn de sluitingen gangbaar?
• Is de karabijnsluiting en zijn zekering  

functioneel?
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VOORBEREIDING

A Harnas aan het verankeroog op de rugzijde 
optillen. Alle gordelsluitingen moeten open 
zijn. Gordelbanden moeten vrij hangen en 
mogen niet gedraaid zijn.

B Harnas als een jas omslaan: Armen door de 
schoudergordels.

C Borstgordel sluiten.

LET OP:
Als de druppellussen aan de voorzijde worden 
gebruikt, moeten de beide lussen samen met 
de karabijnhaak conform EN 362 samengepakt 
worden.

Schoudergordel instellen.
De gordel zo aan het lichaam aanpassen, dat de 
zitgordel onder het zitvlak zit.

Beenlussen sluiten.
Beenlussen individueel door de stap naar voren 
halen en sluiten. De gordel zo spannen, dat één 
hand tussen gordel en been kan worden gestoken.

Zit van het harnas controleren.
Schoudergordels en beengordels moeten op 
het lichaam aansluiten, maar niet knellen.
De schoudergordels moeten even lang  
afgesteld zijn. Het verankeroog op de rug moet 
midden tussen de schouderbladen zitten. Evt. 
hangtest met het harnas uitvoeren. Indien  
nodig de gordelafstelling aanpassen.

Vrije overlengte van de gordels met de  
gordel-bewaring oprollen en zekeren.

STRIPE BASIC IN GEBRUIK

A B

C

LET OP Oprolrichting in de gaten houden!
Een verkeerde opgerolde gordel beperkt de 
klemmende werking van de klemgesp!
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KLEMGESP EASY GLIDE

Deze gesp dient uitsluitend voor de lengtever-
stelling van de gordel.
• Gesp kantelen.
• Om strakker te maken, aan de open gordel 

trekken, tot de gewenste positie bereikt is. Om 
losser te maken, gesp kantelen en daaraan 
trekken. Na loslaten van de gesp blijft de  
gordelpositie behouden.

INSTEEKFRAMESLUITING

Deze sluiting dient voor het sluiten en istellen 
van de beengordels.
• Insteekframe diagonaal door het grote frame 

steken. Er op letten, dat de gordel boven ligt.
• Frame van de gesp licht kantelen.
• Aan de betreffende gordel trekken, tot de  

gewenste positie bereikt is. Na het loslaten 
van de gordel blijft de positie behouden.

• Vrije gordel strak trekken.

CLICK SLUITING / CLICK LIGHT SLUITING

Deze sluiting dient voor het sluiten en istellen 
van de beengordels.
• Met de duimen en wijsvingers van beiden 

handen de gespen licht samenschuiven en 
druk op de vergrendelingsvleugels geven. 
Staat de CLICK sluiting onder spanning, kan 
geen openingsprocedure volgen.

• Voor het spannen aan het losse gordeleind 
trekken, tot de gewenste positie bereikt is.

• Voor het losser maken van de instelling de 
gesp licht kantelen en aan de gordel trekken.

GORDELSLUITINGEN IN GEBRUIK

Strakker 
maken        Losser maken 
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GORDELBANDEINDE-BEWARING 

De gordelbandeinde-bewaring dient voor de 
veilige opslag van de vrije gordel.
• De gordel naar buiten om de bewaringsgreep 

rollen, tot ca. 1 cm afstand van de gordelsluiting 
of tot de gesp.

• Elastiek achterlangs de afgestelde gordel  
voeren en de kunststof stopper in de groef 
steken.

LET OP Oprolrichting in de gaten houden!
Een verkeerde opgerolde gordel beperkt de 
klemmende werking van de klemgesp!

GORDELBANDEINDE-BEWARING IN GEBRUIK
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ALGEMENE AANWIJZINGEN

GOEDKEURING

Conformiteit met de EG richtlijn 89/686/ EWG
„Persoonlijke beschermingsuitrustingen“

Typekeuring en productiecontrole door:
TÜV Süd, Product Service GmbH
Ridlerstr. 65, 80339 Munich
CE 0123

Kwaliteitsmanagementsysteem gecertificeerd 
conform
DIN EN ISO 9001

Productiebewaking door geregistreerde  
instantie van categorie III

REGELMATIGE CONTROLES

De onderhavige PSA moet minstens eenmaal 
per  jaar  door  een deskundige worden  
gecontroleerd. Het resultaat moet in de  
checklist aan het einde van de gebruiksaanwijzing 
worden gedocumenteerd.

DISTRIBUTIE

De handelaar moet er voor zorgen, dat de  
gebruiksaanwijzing in de taal  van het  
bestemmingsland meegeleverd wordt. De  
betreffende vertaling moet door BORNACK  
worden geautoriseerd.

SERVICE

Voor vragen over het veilige gebruik van deze 
PSA of aanvullende diensten van BORNACK 
kunt u contact opnemen met: 
hotline@bornack.de

We helpen u graag verder:
 - Expertise-onderzoeken
 - Gevarenanalyse
 - Reddingsplannen
 - Scholingen en trainingen

ONDERHOUD

Beweeglijke delen (bijv. karabijnhaken, CLICK  
sluitingen en andere apparaten) schoon 
houden. Gewrichten evt. met (harsvrije)  
naaimachine-olie spaarzaam oliën.
Het onderhoud mag alleen door opgeleide  
deskundige personen worden uitgevoerd. De 
aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing en, 
wanneer aanwezig, in de onderhoudshandleiding, 
moeten strikt worden nageleefd.
Goed onderhouden beschermingsuitrustingen 
gaan langer mee!

REINIGING

Vochtige PSA luchtig, niet aan kunstmatige 
warmtebronnen drogen. Metalen onderdelen 
met een doek droogwrijven.
Vervuilde textielcomponenten (bijv. harnassen 
en kabels) met lauwwarm water en weinig  
fijnwasmiddel reinigen. Daarna grondig  
afspoelen en laten drogen aan de lucht. Andere  
reinigingsmiddelen zijn niet toegestaan!
Voor desinfectie a.u.b. de E-mail-hotline  
gebruiken:Na contact met zout water, de PSA 
zolang nat houden, tot  kan worden gespoeld 
met gedestilleerd water.
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ALGEMENE AANWIJZINGEN

 LEVENSDUUR / VERWIJDERINGSMOMENT 

Aanbevelingen voor de inzet van de PSA tegen 
vallen in industrieel bereik: 

Maximale opslagduur voor het eerste gebruik  
Gordels: tot 3 jaar

(Bij optimale opslagomstandigheden bijv.  
beschermd tegen licht, droog, normaal klimaat)

Maximale gebruiksduur vanaf het eerste gebruik
Gordels: tot 10 jaar

Regelmatig of intensief gebruik en/of extreme 
gebruiksomstandigheden zoals bijv. scherpe 
kanten en chemische invloeden leiden tot een 
verkorte gebruiksduur. De ondernemer moet 
dat in de gevarenanalyse van de arbeidsplaats 
zeker stellen en in de gaten houden.
De ondernemer moet door de documentatie 
van de eerste ingebruikname in de checklist of 
het kabeldagboek het naleven van de maximale 
termijnen veiligstellen.

Verder informatie vindt u in het BORNACK- 
bericht „Verwijderingsmoment van textiel PSA- 
componenten“ onder www.bornack.de.

REPARATIE

Reparaties mogen alleen door de fabrikant  
worden uitgevoerd.

OPSLAG

Vochtige PSA voor de opslag drogen. Beschermd 
tegen licht en droog opslaan.
PSA niet in de buurt van verwarmingen opslaan. 
Permanent inwerkende temperaturen van meer 
dan +50 °C werken negatief op de stevigheid van 
het textiel materiaal en verkorten de levensduur.
PSA niet met agressieve stoffen (bijv. oliën,  
vetten, zuren, chemicaliën) in contact brengen. 
PSA in gereedschapskoffer of gordelbuidel  
beschermd opslaan.

TRANSPORT

PSA in gereedschapskoffer of gordelbuidel  
beschermd transporteren.
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De controlelijst moet bij de jaarlijkse  
controle door de deskundige volledig  
worden ingevuld.

Deze controlelijst ontheft geen aanspraak 
op volledigheid van de controlecriteria en 
ontbindt de moet niet van zijn beslissing 
over de totale toestand.

Fabrikant:
BORNACK GmbH & Co.KG
info@bornack.de
www.bornack.de

C O N T R O L E K A A R T
VOOR DE JAARLIJKSE CONTROLE

 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

1. Jaar

2. Jaar

3. Jaar

4. Jaar

5. Jaar

6. Jaar

7. Jaar

8. Jaar

9. Jaar

10. Jaar

Datum Ondertekening
Volgende
Controle Grond van de controle

Type productnaam: __________________

Fabricagedatum: ____________________

Serienr.: ___________________________

Aanschafdatum: ____________________ 

Datum van het 1e. gebruik: _____________

Verwijderingsmoment uiterlijk: _________

Inzetgebied: ________________________
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C O N T R O L E K A A R T
VOOR DE JAARLIJKSE CONTROLE

 

Alstublieft invullen:

1. 
Jaar

2.  
Jaar

3.  
Jaar

4.  
Jaar

5.  
Jaar

6.  
Jaar

7.  
Jaar

8.  
Jaar

9.  
Jaar

10. 
Jaar

Gordel onbeschadigd?

Naadfiguren onbeschadigd?

Gordels beveiligd/ 
omgezoomd?

Beslagdelen volledig aanwezig 
en onbeschadigd?

Geen vervormingen aan 
metalen delen?

Kunststof delen volledig  
aanwezig en onbeschadigd?

Klemgesp EASY GLIDE 
niet vervormd en vrij  
beweegbaar?

Gordelsluiting CLICK 
niet vervormd/vervuild/ 
functioneel?

Karabijnhaken beschikbaar en 
niet beschadigd/functioneel?

Gebruiksaanwijzing  
beschikbaar?

Productidentificatie leesbaar?

Overig:

In orde

Geblokkeerd
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EU DECLARATION OF CONFORMITY

 

CE Conformiteitsverklaring   
 
 
De fabrikant of zijn geautoriseerde, in de EU gevestigde vertegenwoordiger 
 
BORNACK GmbH & Co KG 
Bustadt 39 
D-74360 Ilsfeld / Duitsland 
 
verklaart hiermee, dat de hierna beschreven, persoonlijke beschermingsuitrusting  

 
Harnas  
BORNACK STRIPE 
 In de uitvoeringen  
zonder bevestigingspunten EN 358/EN 813   
 STRIPE BASIC  
 STRIPE BASIC CLICK  
 STRIPE BASIC CLICK LIGHT  
met bevestigingspunten EN 358/ EN 813 en heuppolster 
 STRIPE COMFORT   
 STRIPE COMFORT CLICK  
 STRIPE COMFORT CLICK LIGHT  
 
voldoet aan de eisen van EEG richtlijn 89/686 EWG en, indien van toepassing, voldoet aan 
de in nationale wetgeving geharmoniseerde norm EN 361, EN 358, EN 813 (overeenkomstig 
artikel 8.4 van de persoonlijke beschermingsuitrusting)

 

 
 identiek is aan de PSA, welke onderwerp is van de   

CE- typecertificering  
Nr. P5 12 03 40506 094

 
 
  
 uitgegeven door   

 ct Service GmbH 
 Certificeringsinstantie CE 0123     
 Ridlerstr. 65 
 D-80339 München  
 
 productie controle in overeenstemming met artikel 11, punt B van de EG-richtlijn 89/686 

EWG is onderworpen, bewaakt door het geregistreerde keuringsinstituut  
  
 Ridlerstr. 65 
 D-80339 München  

 
10.07.2012  
 
BORNACK GmbH & Co KG 
 
 
 
 
 
Klaus Bornack  
Bedrijfsleiding
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Aantekeningen:

 



BORNACK GmbH & Co.KG
Bustadt 39
74360 Ilsfeld
Germany

Telefoon  + 49 (0) 70 62 / 26 90 0-0
Fax            + 49 (0) 70 62 / 26 90 0-550
info@bornack.de
www.bornack.de

BORNACK Schweiz
Oholten 7
5703 Seon, AG
Zwitserland

Telefoon  + 41 (0) 62 / 886 30 40
Fax            + 41 (0) 62 / 886 30 41
info@bornack.ch
www.bornack.ch

FALLSTOP
Uitrusting om te beveiligen en
redden op hoogten en diepten

SAFEPOINT
Vaste beveiligingssystemen  
voor architectuur en industrie

© BORNACK – Technische wijzigingen voorbehouden
Herdruk, ook gedeeltelijk, slechts met schriftelijke toestemming
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