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STRIPE BASIC, 
STRIPE BASIC CLICK, STRIPE BASIC CLICK LIGHT
Fång- / räddningssele

KORT BESKRIVNING

AVSEDD ANVÄNDNING

Fångselarna i serie STRIPE BASIC används  
uteslutande för säkrande av en person
• mot fall i utsatta områden, t.ex. stegar,  

ställningar, tak, plattformar.från ett farligt 
område genom upp- eller nedfirning.

• Användningstemperatur: -20 °C till +80 °C.
• STRIPE BASIC CLICK (VA): lämpar sig för  

havsvattenområden o.dyl.
• STRIPE BASIC CLICK LIGHT (alu): lämpar sig ej 

för explosionsutsatta områden!

Rekommenderade fästdon
• Fånganordning enl. EN 353-2 eller EN 353-1
• Falldämparfästdon enl. EN 354 eller EN 355
• Höjdsäkringsanordning enl. EN 360

All annan användning är icke avsedd användning. 
För skador som blir följden av sådan användning 
tar företaget BORNACK inget ansvar. Det sker 
på användarens egen risk.

TILLÄMPNING 

• Uppfångning
• Skydd mot fallkant
• Räddning (aktiv och passiv)
• Klättring i linklätterskydd

UTRUSTNING

• Fångögla på baksidan
• Fångslingor på framsidan
• Höghållfast polyesterband
• Kraftflödesoptimerade CNC-sömmar
• Fästspänne EASY GLIDE av stål för inställning 

av storleken på axelbanden
• Bandlås med längdinställning av ben- och 

bröstsele
 STRIPE BASIC: Ramlås av stål
 STRIPE BASIC CLICK: CLICK lås av ädelstål
 STRIPE BASIC CLICK LIGHT: CLICK lås av 
 aluminium
• Förvaring av bandändarna
• Universalstorlek (XS - XL)
• Packpåse för förvaring och transport

TILLBEHÖR

• Specialkarbinhake HEART LIGHT

Rätten till tekniska ändringar förbehållen.
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Benslinga

Fångögla på baksidan

Fästslingor fram

Förvaring av
bandändarna

Lås beroende på utförande
- Ramlås
- CLICK lås
- CLICK LIGHT lås

EASY GLIDE 
klämspänne

Märkning/etikett

Bröstband

Axelband

Grenband
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KORT BESKRIVNING

PRODUKTMÄRKNING

På produkten återfinns följande märkning:

NYTTOLAST

Det maximala antalet användare är 1 person.

Fångselarna i serie STRIPE BASIC har testats och 
certif ierats för t i l lämpningsfall  där de  
falldämpande fästdonen (t.ex. enl. EN 354 och 
EN 355) överför en maximal uppfångningsstöt 
på 6 kN till fångöglorna och fångslingorna. 

Vid användarvikter över de normativt uppsatta 
100 kg bör den fysiologiska lämpligheten vara 
explicit specificerad. Ett fästdon avstämt till  
användarvikten måste användas, vilket inte 
överskrider en maximal uppfångningsstöt på  
6 kN trots den höga användarvikten. Om denna 
aspekt säkerställs och säkerhetskedjan därmed 
inte överbelastas, medges användning av  
STRIPE BASIC-band med användarvikt över 100 kg.

Logotyp

Produkt-
namn/ variant

Produktslag

Storlek
Artikelnummer
Parti/ 
Tillverkningsår
Serienummer
Nyttolast

OR-kod
EN-standarder
CE-märkning

Kontakt

Läs bruksanvisningen
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SÄKERHETSBESTÄMMELSER

Om säkerhetsbestämmelserna inte följs 
uppstår livsfara!
• Använd inte fallskyddsutrustningen om den 

uppvisar även den minsta lilla skada.
• S ka d a d e ,  fa l l b e l a s t a d e ,  tv i ve l a k t i g a  

fallskyddsutrustningar eller säkerhetsanordningar 
skall omedelbart tas ur bruk. Kontroll endast 
genom sakkunnig eller en av BORNACK  
skriftligen auktoriserad avtalsverkstad. Detta 
skall dokumenteras i provningskortet.

• Linskyddet (fångselen) ingår i den personliga 
skyddsutrustningen mot fall och skall användas 
endast av en och samma person.

• Fallskyddsutrustningen får användas endast 
av utbildade personer som är förtrogna med 
ämnet och som är säkra på hur utrustningen 
skall användas, och som har fått utbildning på 
de möjliga riskerna i användandet.

• Enligt föreskrifterna för olycksförebyggande 
krävs teoretisk utbildning samt praktisk  
övning för användare av fallskyddsutrustning 
(kategori  3) .  Använd utbildnings- och  
träningskompetensen som B OR NACK  
utbildningscentra har att erbjuda: 

 hotline@bornack.de.
• Tillbehör från andra tillverkare får användas 

endast med godkännande från BORNACK och 
får inte påverka skyddsutrustningens funktion 
och säkerhet.

• Klädesplagg och skodon måste anpassas till 
användningen och väderförhållandena.

• Utrustningen får användas endast av personer 
som är fullt friska.

• Hälsorelaterade begränsningar kan påverka 
användarens säkerhet vid arbete i högt och 
lågt belägna områden.

• Skydda fallskyddsutrustningen vid lagring,  
användning och transport mot inverkan  
från värme (t.ex. svetslågor eller -gnistor,  
cigarrettglöd) samt kemikalier (syror, luter,  

oljor etc.) och mekanisk påverkan (vassa  
kanter o.dyl.).

• Innan arbetet börjar måste den ansvariga  
personen ta fram en plan för räddningsåtgärder. 
Här måste det anges hur en olycksdrabbad 
person kan räddas på ett snabbt och säkert 
sätt och hur första hjälpen-åtgärderna skall 
säkerställas. Räddning måste ha skett inom  
10 till 30 minuter. BORNACK hjälper till med 
framtagning av skräddarsydda räddningsplaner 
och integrerar din räddningsplan i  de  
utbildningar som skall genomföras. 

 hotline@bornack.de.
• Beakta lokala säkerhetsföreskrifter (t.ex. i Tyskland 

direktiven från yrkessammanslutningarna  
BGR 198 och BGR 199) samt i branschen  
gällande föreskrifter för olycksförebyggande.
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ATT TÄNKA PÅ FÖRE ANVÄNDNINGEN

  En kontroll måste ovillkorligen  
göras före varje användning!

• O m  m i n s t a  l i l l a  f e l  u p p t ä c k s  p å  
fallskyddsutrustningen vid kontrollen före  
användningen, får denna fallskyddsutrustning 
inte längre användas.  En komponent  
som uppvisar brister får  kontrolleras  
resp. repareras endast vid en av BORNACK  
auktoriserad verkstad.

VISUELL KONTROLL

Kontrollera att allting är komplett och oskadat:
• Är alla sömmar fullständiga och oskadade?
• Uppvisar de textila komponenterna synliga 

eller kännbara skador?
• Uppvisar beslag, öglor, spännen eller karbinhakar 

synliga skador? Är de böjda?
• Är produktmärkningen läslig?
• Är den senaste inspektionen genom sakkunnig 

inte äldre än 1 år?

FUNKTIONSKONTROLL

• Är låsen lätta att manövrera?
• Är karbinlåset och dess säkring funktionsdugliga?
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FÖRBEREDELSER

A Lyft upp fångselen i den bakre fångöglan. Alla 
bandspännen skall vara öppna. Banden  
måste hänga fritt och får inte vara vridna.

B Ta på fångselen som en jacka: armarna  
genom axelbanden.

C Stäng bröstbandet.

OBS:
Om fångslingorna på framsidan används,  
måste båda slingorna sammanföras med  
karbinhaken enl. EN 362. 

Ställ in axelbandet.
Justera bandet på kroppen så att grenbandet 
sitter under sätet.

Stäng benslingorna.
Hämta upp benslingorna en och en genom  
grenen framåt och stäng dem. Spänn bandet så 
att det går att få in en hand mellan band och ben.

Kontrollera hur fångselen sitter.
Axelband och benband skall ligga an mot  
kroppen men inte trycka emot. Axelbanden 
m å s t e  va ra  l i ka  l å n g a .  Få n g ö g l a n  p å  
ryggen måste befinna sig i mitten mellan  
skulderbladen. Prova ev. att hänga med  
fångselen. Justera banden om så krävs.

Rulla upp den överblivna bandlängden med 
bandändesförvaringen och säkra. 

ANVÄNDNING AV STRIPE BASIC 

A B

C

OBS! Beakta upprullningsriktningen!
En felaktigt upprullad bandände begränsar 
klämspännets verkan!
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KLÄMSPÄNNE EASY GLIDE

Detta spänne används endast till att ställa in 
längden på bandet.
• Luta spännet.
• För att spänna åt: dra i det öppna bandet tills 

att önskad position har nåtts. För att lossa: 
luta spännet och dra i det. När du släpper 
spännet bibehålls bandets position.

RAMLÅS

Detta lås används till att stänga och ställa in 
benbanden.
• Sätt i ramen diagonalt längs den stora ramen. 

Se till att bandets ände ligger upptill.
• Luta spännets ram något.
• Dra i resp. band tills att önskad position  

har nåtts. När du släpper bandet bibehålls  
positionen.

• Dra åt den fria bandänden ordentligt.

CLICK LÅS /
CLICK LIGHT LÅS

Detta lås används till att stänga och ställa in 
benbanden.
• Skjut ihop spännet lätt med båda händernas 

tummar och pekfingrar och tryck på låsvingarna. 
Om CLICK låset är dragbelastat kan det inte 
öppnas.

• För att spänna: dra i den lösa bandänden tills 
att önskad position har nåtts.

• För att lossa: luta spännet något och dra i 
bandet.

ANVÄNDNING AV BANDLÅSEN

Spänn Lossa
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FÖRVARING AV BANDÄNDARNA

Förvaringen är avsedd att hålla den fria  
bandänden på en säker plats.
• Linda bandet utåt runt förvaringsspännbucklan, 

tills ca 1 cm avstånd till bandlåset resp.  
spännet.

• Led runt gummibandet bakom det justerade 
bandet och sätt i plastproppen i spåret.

OBS! Beakta upprullningsriktningen!
En felaktigt upprullad bandände begränsar 
klämspännets verkan!

ANVÄNDNING AV BANDFÖRVARINGEN
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ALLMÄNNA HÄNVISNINGAR

GODKÄNNANDE

Överensstämmelse med EU-direktiv 89/686/
EEG „Personlig skyddsutrustning“

Typprovning och tillverkningskontroll genom:
TÜV Süd, Product Service GmbH
Ridlerstr. 65, 80339 München
CE 0123

Kvalitetssäkringssystem certifierat enl.  
DIN EN ISO 9001

Tillverkningskontroll genom anmält organ  
kategori III

REGELBUNDNA KONTROLLER

Föreliggande fallskyddsutrustning måste  
kontrolleras av sakkunnig minst en gång per år. 
Resultatet skall dokumenteras i checklistan i 
slutet av denna bruksanvisning.

FÖRSÄLJNING

Återförsäljaren skall tillse att bruksanvisningen 
medlevereras på destinationslandets språk. 
Resp.  översättning skal l  godkännas av  
BORNACK.

SERVICE

Vid frågor om ett säkert användande av  
denna personliga skyddsutrustning, eller om 
kompletterande tjänster från BORNACK, vänligen 
kontakta: hotline@bornack.de

Vi hjälper dig gärna:
 - Kontroller genom sakkunnig
 - Riskanalys
 - Räddningsplaner
 - Kurser och utbildningar

UNDERHÅLL

Håll rörliga delar (t.ex. på karbinhake, CLICK lås 
och andra enheter) rena. Olja ev. in länkar lätt 
med (hartsfri) symaskinsolja. Väl omhändertagna 
skyddsutrustningar håller längre!
Underhållet får utföras endast av utbildad  
specialistpersonal. Instruktionerna i denna 
bruksanvisning ,  och om sådan finns,  i  
underhållsanvisningen skall följas strikt.
Väl omhändertagna skyddsutrustningar håller 
längre!

RENGÖRING

Lufttorka fuktig fallskyddsutrustning, torka  
den inte vid konstgjorda värmekällor. Torka  
metallkomponenterna torra med en trasa. 
Smutsiga textila komponenter (t.ex. fångsele 
och lina) rengörs med ljummet vatten och en 
aning fintvättmedel. Skölj sedan ordentligt tills 
att vattnet är klart och låt lufttorka. Andra  
rengöringsmedel är inte tillåtna!
Vid ev. desinfektion, kontakta e-post-hotline: 
hotline@bornack.de 
E f t e r  k o n t a k t  m e d  s a l t v a t t e n  s k a l l  
fallskyddsutrustningen hållas våt tills att  
den kan sköljas i rikligt med destillerat vatten. 
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ALLMÄNNA HÄNVISNINGAR

LIVSLÄNGD / UTBYTESTIDPUNKT

Rekommendationer för användning av personlig 
fallskyddsutrustning i industrin:

Max. lagringsperiod före första användning
Band: upp till 3 år

(Vid optimala lagringsförhållanden t.ex.  
ljusskyddat, torrt, normalt klimat)

Max. brukstid från första användning
Band: upp till 10 år

Regelbunden eller intensiv användning och/ 
eller extrema insatsförhållanden såsom vassa 
kanter och  kemisk inverkan leder till en  
minskad brukstid. Ägaren skall säkerställa och 
beakta detta i riskanalysen för arbetsplatsen.
Ägaren skall, genom att dokumentera det första 
användningstillfället i kontrollkortet resp. loggen, 
säkerställa att de maximala tidsperioderna  
efterlevs. 

Mer detaljerad information återfinns i 
BORNACK: s dokument „Utbytestidpunkt  
fö r  t e x t i l a  k o m p o n e n t e r  i  p e r s o n l i g  
fallskyddsutrustning“ på www.bornack.de. 

REPARATIONER

Reparationer får utföras endast av tillverkaren.

FÖRVARING

Torka fuktig fallskyddsutrustning före förvaring.
Förvaras ljusskyddat och torrt.
Förvara inte fallskyddsutrustningen i närheten 
av värmeelement.
Konstant inverkande temperaturer på över  
+50 °C har en negativ effekt på hållfastheten 
hos det textila materialet och förkortar  
livslängden.
Låt inte fallskyddsutrustningen komma i  
kontakt med aggressiva ämnen (oljor, fetter, 
syror, kemikalier). 
Skyddad förvaring i utrustningslåda eller  
packpåse.

TRANSPORT

Skyddad transport i utrustningslåda eller  
packpåse.
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Provningslistan skall fyllas i fullständigt vid 
den årliga provningen genom sakkunnig.

Denna provningslista gör inga anspråk på 
provningskriteriernas fullständighet och 
friskriver inte sakkunnig från dennes beslut 
om det generella skicket. 

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

P R O V N I N G S K O R T
För årlig genomgång

 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

År 1

År 2

År 3

År 4

År 5

År 6

År 7

År 8

År 9

År 10

Datum Underskrift
Nästa 

provning Orsak till provning

Typ produktnamn: ___________________

Tillverkningsdatum: __________________

Serienummer: ______________________

Inköpsdatum: _______________________ 

Datum för 1:a användningstillfället: ______

Utbyte senast: ______________________

Användningsområde: _________________
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P R O V N I N G S K O R T
För årlig genomgång

 

Fyll i så här:

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10

Bandet oskadat?

Sömmar oskadda?

Bandändar säkrade/ 
omlindade?

Beslagsdelar kompletta och 
skadade?

Ingen deformering av  
metalldelar?

Plastkomponenter kompletta 
och oskadade?

Klämspänne EASY GLIDE ej  
deformerat och fritt rörligt?

Bandlås CLICK ej deformerade/
smutsiga/funktionsdugliga?

Karbinhake finns och ej  
skadad/funktionsduglig?

Finns bruksanvisning?

Produktmärkning läslig?

Övrigt:

OK

Spärrat
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FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

 

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE   
 
 
Tillverkaren eller dess auktoriserade, inom EU verksamma representant 
 
BORNACK GmbH & Co KG 
Bustadt 39 
D-74360 Ilsfeld / Tyskland 
 
förklarar härmed att nedan angivna, personliga skyddsutrustning   

 
fångsele  
BORNACK STRIPE 
 i versionerna  
utan anslagsögla EN 358/EN 813   
 STRIPE BASIC 
 STRIPE BASIC CLICK 
 STRIPE BASIC CLICK LIGHT 
med anslagsögla EN 358/EN 813 och höftdyna  
 STRIPE COMFORT  
 STRIPE COMFORT CLICK   
 STRIPE COMFORT CLICK LIGHT   
 
uppfyller kraven i EU-direktiv 89/686 EEG och att, om relevant, uppfyller den i nationell 
lagstiftning harmoniserade standarden EN 361, EN 358, EN 813 (enl. art. 8.4. i personlig 
skyddsutrustning)

 

 
 är identisk med den personliga skyddsutrustning som omfattas av 

CE-typprovscertifiering 
nr P5 12 03 40506 094

  
 

 
  
 utfärdad av 

 ct Service GmbH 
 Certificeringsinstantie CE 0123     
 Ridlerstr. 65 
 D-80339 München  
 
 omfattas av produktionsövervakning enl. art. 11, punkt B i EU-direktiv 89/686 EEG, 

kontrollerad av anmält testinstitut 

 
  
 Ridlerstr. 65 
 D-80339 München  

 
10 juli 2012  
 
BORNACK GmbH & Co KG 
 
 
 
 
 
Klaus Bornack  
Affärsledning
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Anteckningar:

 



BORNACK GmbH & Co.KG
Bustadt 39
74360 Ilsfeld
Tyskland

Fon  + 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
Schweiz

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

FALLSTOP
Utrustning för säkring och räddning 
på hög- och låghöjdsarbete 

SAFEPOINT
Stationära säkerhetssystem  
för arkitektur och industri

© BORNACK – Tekniska ändringar förbehållna
Eftertryck, även utdragsvis, endast med skriftligt tillstånd
Utgåva 10/2013 GAL Nr. 000 011 ebo


