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STRIPE COMFORT



2 | 3

STRIPE COMFORT, STRIPE COMFORT CLICK, 
STRIPE COMFORT CLICK LIGHT
Sikkerheds- og redningssele

KORT BESKRIVELSE

FORMÅLSBESTEMT ANVENDELSE

Sikkerhedsselerne i serien STRIPE COMFORT  
tjener udelukkende til sikring af en person
• mod nedstyrtning i områder med fare for nedstyrt-

ning, f. eks. stiger, stilladser, tage og platforme 
• fra en farezone ved fald eller rappelling 
• Anvendelsestemperatur: -20° C til +80° C 
• STRIPE COMFORT click (VA): 

egnet til havområder eller lign. 
• STRIPE COMFORT CLICK LIGHT (Alu): 

ikke egnet til udendørs områder!

Anbefalet fæstningsudstyr
• Sikkerhedsudstyr ifølge EN 353-2 eller EN 353-1 
• Falddæmper-fæstningsudstyr ifølge EN 354 

eller EN 355 
• Højdesikringsudstyr ifølge EN 360 

Enhver anden anvendelse anses som afvigende 
fra bestemmelserne. Firmaet BORNACK hæfter 
ikke for skader som følge heraf. Risikoen for 
dette bæres udelukkende af brugeren.

ANVENDELSE

• Opfangning 
• Tilbagehold fra afsatser 
• Redning (aktiv og passiv) 
• Klatring i faldsikring EN 353-1 
• Positionering 

UDSTYR

• D-ring på bagsiden 
• sikringsløkker på fronten 
• holdeøskner på siden 
• ventral fæstningsøsken 
• kraftigt selebånd af polyester 
• kraftoptimerede CNC-sømme 
• EASY GLIDE klemmespænde af stål ti l  

justering af størrelse på skulderselen 
• Selelukninger med længdejustering af  

benselerne og brystselen 
• STRIPE COMFORT: Rammelåse i stål
• STRIPE COMFORT CLICK: 

CLICK-låse i rustfrit stål
• STRIPE COMFORT CLICK LIGHT: 

CLICK-låse i aluminium 
• Holdere til seleender 
• Polstring til hoftekomfort 
• Universalstørrelser (XS - XL) 
• Udstyrspose til opbevaring og transport 

TILBEHØR

• Specialkarabinhager HEART LIGHT

Tekniske ændringer forbeholdes
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KORT BESKRIVELSE

MÆRKNING AF PRODUKTET

Den følgende mærkning findes på produktet:

NYTTELAST

Den maksimale nyttelast udgør 1 person.

Sikkerhedsselerne i serien STRIPE COMFORT er 
testet og certificeret for anvendelser, hvor det 
falddæmpende fæstningsudstyr (f. eks. ifølge 
EN 354 og EN 355) foranlediger et maksimalt 
stød på 6 kN i D-ringene og sikringsløkkerne.

Hvis brugerens vægt overstiger de normativt 
fastsatte 100,0 kg skal den fysiologiske  
egnethed påvises udtrykkeligt. Der skal  
anvendes fæstningsudstyr som er afstemt til 
brugerens vægt, og som ikke overstiger et stød 
på 6 kN trods brugerens høje vægt. Såfremt 
dette aspekt sikres, og sikringskæden dermed 
ikke overbelastes, er det tilladt at anvende  
STRIPE-selen med en brugervægt på over  
100,0 kg.

Logo

Produkt-
navn / Variant

Produkttype

Størrelse
Artikelnr.
Charge /
Produktionsår
Serienr.
Nyttelast

QR-kode
EN-normer

CE-
mærkning
Kontakt

Læs / Følg brugsanvisningen 
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Benløkker

D-ring på bagsiden

Forankringsløkker
på fronten

Holdere til
seleender
(valgfri fiksering med 
elastiske løkker)

Lukning alt efter
udførsel:
- Rammelås
- CLICK-lås

EASY GLIDE 
Klemmespænde

Mærkning /
Mærkatlomme

Brystsele

Skuldersele

STRIPE COMFORT, STRIPE COMFORT CLICK

Holdeøskner 
på siden

ventral 
fæstningsøsken

Mavesele
Skyde-klemme-spænde

Sædesele
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Benløkker

D-ring på bagsiden

Forankringsløkker
på fronten

Lukning alt efter
udførsel:
- CLICK LIGHT-lås

EASY GLIDE 
Klemmespænde

Mærkning /
Mærkatlomme

Brystsele

Skuldersele

STRIPE COMFORT CLICK LIGHT

Holdeøskner på 
siden

ventral
fæstningsøsken

Mavesele
CLICK LIGHT-lås

Sædesele

Holdere til seleender
(valgfri fiksering med 
elastiske løkker)
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SIKKERHEDSBESTEMMELSER

Det kan være livsfarligt ikke at overholde  
sikkerhedsbestemmelserne!
• Det personlige sikkerhedsudstyr (PSU) må ikke 

anvendes længere selv ved mindre mangler. 
• Beskadiget, faldbelastet, tvivlsomt PSU eller 

sikkerhedsudstyr skal straks tages ud af brug. 
Kontroller må kun udføres af en sagkyndig  
eller af et værksted, som er skriftl igt  
autoriseret af BORNACK. Dette skal dokumen-
teres på kontrolkortet. 

• Faldbeskyttelsen (sikkerhedsselen) er en del af 
det personlige sikkerhedsudstyr  mod  
nedstyrtning og skal tildeles til en bestemt 
person. 

• PS U  m å  ku n  a nve n d e s  a f  u d d a n n e t  
personale, som er fortrolige med området.  
De skal være sikre under håndteringen af PSU, 
og skal være underrettet om de mulige risici 
ved anvendelsen. 

• I henhold til forskrifterne om forebyggelse  
af ulykker er en teoretisk uddannelse og  
praktisk træning af brugere af PSU mod  
nedstyrtning (kategori 3) påkrævet. Gør i  
denne forbindelse brug af uddannelses-  
og træningskompetencen i BORNACKs  
træningscentre: hotline@bornack.de. 

• Tilbehør fra andre producenter må kun  
anvendes efter samtykke fra BORNACK og må 
ikke begrænse sikkerhedsudstyrets funktioner 
og sikkerheden. 

• B ek l ædning o g  fo dtøj  ska l  t i lpasses  
anvendelsen og vejrforholdene. 

• Må kun anvendes ved en optimal sundhedstil-
stand. Sundhedsmæssige begrænsninger kan 
forringe brugerens sikkerhed ved arbejde i 
højden og dybden. 

• Ved opbevaring, anvendelse og transport skal 
PSU beskyttes modvarmepåvirkning (fra f. eks. 
svejseflammer eller -gnister, cigaretgløder) 
samt kemikalier (f. eks. syrer, lud, olier) og  
mekaniske påvirkninger (f. eks. skarpe kanter).

• Før arbejdet påbegyndes skal de ansvarlige 
udarbejde en plan for redningsforanstaltninger. 
Deri skal det fastholdes, hvordan en forulykket 
person kan reddes sikkert og hurtigt og  
hvordan man sikrer førstehjælpstiltag. En  
redning skal finde sted inden for 10 til  
30 minutter. BORNACK understøtter dig med  
udarbejdelsen af målrettede redningsplaner 
og indbygger træning, der skal gennemføres, i 
din redningsplan: hotline@bornack.de. 

• De lokale sikkerhedsforskrifter (f.  eks.  
direktiverne fra de faglige sammenslutninger 
BGR 198 og BGR 199 i  Tyskland) samt  
forskrifterne for forebyggelse af ulykker, som 
er gældende for branchen, skal overholdes. 
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ANVISNINGER FØR ANVENDELSEN

  Gennemfør en obligatorisk kontrol 
før hver anvendelse!

• Konstateres selv de mindste mangler på PSU 
ved kontrollen før anvendelsen, må dette PSU 
ikke længere anvendes.  Et beskadiget  
PSU-komponent ,  må kun kontrolleres  
og istandsættes på et værksted, som er  
autoriseret af BORNACK. 

Kompatibiliteten og anvendelsen af den  
ventrale fæstningsøsken skal kontrolleres for 
fast føring via brugsanvisningen til det  
sikkerhedsudstyr, der skal anvendes. Du finder 
yderligere informationer på side 9.

VISUEL KONTROL

Kontrolleres for integritet og fuldstændighed:
• Er alle sømme i hel stand og uden skader? 
• Er tekstilkomponenter synligt eller mærkbart 

beskadiget? 
• Er beslagdele, øskner, spænder eller karabin-

hager beskadiget? Er de bøjede? 
• Er produktmærkningen læsbar? 
• Er den seneste inspektion ved en sagkyndig 

foregået for mere end 1 år siden? 

FUNKTIONSKONTROL

• Er låsene i god stand? 
• Er karabinlåsen og dennes sikring funktions-

dygtig? 
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FORBEREDELSE

A Løft  s ikkerhedsselen på D-ringen på  
bagsiden. Alle selelukninger skal være åbne. 
Selebåndene skal hænge frit og må ikke være 
snoede. 

B Tag sikkerhedsselen på som en jakke: Armene 
gennem skulderselerne. Luk brystselen. 

 

ADVARSEL: 
Når forankringsløkkerne på forsiden anvendes, 
skal begge løkker samles sammen med karabin-
hagen ifølge EN 362.

C Luk maveselen. 
Følg anvisningerne til lukning af maveselen 
alt efter selevariant på side 10/11. 

D Indstil skulderselerne. 
Justér selen til kroppen således, at sædeselen 
sidder under bagdelen. 

Luk benløkkerne. 
Indfør benløkkerne enkeltvist fortil gennem 
skridtet og luk dem. Stram selebåndet  
således, at man kan stikke en hånd ind  
imellem selebåndet og benet. 

Kontrollér sikkerhedsselens tilpasning.  
Skulderseler og benseler skal ligge tæt til 
kroppen, men må ikke stramme til. 
Skulderselebåndene skal indstilles i samme 
længde. D-ringen på bagsiden skal sidde 
midt mellem skulderbladene. Udfør i givet 
fald et hængende forsøg med sikkerhedsselen. 
Efterindstil  evt .  selejusteringen efter  
behov. 

ANVENDELSE AF STRIPE COMFORT

A B

C D
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Oprul den frie ekstra længde på selebåndet 
med holderen til seleender, og fastgør denne.

ADVARSEL: 
Vær opmærksom på oprulningsretningen!
En forkert oprullet seleende indskrænker  
klemmevirkningen på klemmespændet!

STIGNING MED FALDSIKRINGSUDSTYR

Anvendelse med medløbende sikkerhedsudstyr 
på fast føring (EN 353-1)
Som primær fæstningstype til medløbende  
sikkerhedsudstyr skal man anvende de to  
samlede forankringsløkker på fronten ifølge  
EN 361.
Anvendes andre faldsikringsliner end RS-S05 
eller RS-H05, som er godkendt af BORNACK, 
skal der til anvendelsen af den ventrale fæst-
ningsøsken (kontrolleret ifølge EN 813 pkt. 5.3 og 
pkt. 5.4) gennemføres en risikoundersøgelse og 
kompatibilitetskontrol af den ansvarlige for 
brugeren.

Anvendelse med medløbende sikkerhedsudstyr 
på bevægelig føring (EN 353-2)
Medløbende sikkerhedsudstyr på bevægelig 
føring skal fæstnes på de to samlede forankrings-
løkker på fronten eller på D-ringen på bagsiden.

Under undervisningen skal man særligt henvise 
ti l  den eventuel dødelige risiko ved en  
forudsigelig fejlbetjening (f. eks. at man glider 
ned af stiger grundet manipulering af det  
medløbende sikkerhedsudstyr inklusiv fast 
føring „stigesurfing“ / uagtsom placering af  
selen). Man skal overholde de særlige statslige, 
lokale, juridiske supplerende angivelser, såvel 
som angivelserne fra ulykkesforsikringssels- 
kaberne. 

Den ventrale fæstningsøsken må ikke anvendes 
med rednings- hhv. redningsløfteudstyr ifølge

EN 341 / EN 1496, lineindstillingsudstyr ifølge  
EN 12841 samt falddæmpere ifølge EN 355 / 354 
og medløbende sikkerhedsudstyr, herunder  
bevægelig føring ifølge EN 353-2.

ANVENDELSE AF STRIPE COMFORT

f. eks. RS-S05
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KLEMMESPÆNDE EASY GLIDE

Dette spænde bruges udelukkende t i l 
længdeindstilling af selebåndet.
• Vip spændet op. 
• For at stramme trækkes i det åbne selebånd, 

indtil den ønskede position er nået. 
• For at løsne vippes spændet op og der trække 

i det. Når man slipper spændet fastholdes 
selebåndets position. 

RAMMELÅS

Denne lukning bruges til lukning og indstilling 
af benselerne.
• Indsæt stikrammen diagonalt gennem den 

store ramme. Sørg for at selebåndets ende  
ligger foroven. 

• Vip let på spændets rammer. 
• Træk i det pågældende selebånd, indtil den 

ønskede position er nået. Når man slipper 
selebåndet fastholdes positionen. 

CLICK-LÅS / CLICK LIGHT-LÅS

Denne lås bruges til lukning og indstilling af 
benselerne og maveselen.
• Skub spænderne let sammen med tommel- og 

pegefinger på begge hænder og tryk på lukke-
vingerne. Hvis CLICK-låsen er trækbelastet, kan 
den ikke åbnes. 

• For at stramme trækkes i de løse seleender, 
indtil den ønskede position er nået. 

• For at løsne indstillingen vippes let på  
spændet, og trækkes i selebåndet. 

ANVENDELSE AF LUKNINGER

Stramme Løsne
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SKYDE-KLEMME-SPÆNDE

Denne lukning bruges ti l  indstil l ing af  
maveselen på STRIPE COMFORT CLICK LIGHT:

E Træk seleenden på maveselen gennem  
rammen i højre hjørne på venstre polstring-
sende. Før den gennem den ventrale fæst-
ningsøsken tilbage til spændet.

F Åbn klemmeskyderen med tommel-og  
pegefinger. Før maveselebåndet bagfra  
gennem klemmemekanismen (pilemarkering 
1 på spændet.) Slip klemmeskyderen. For at 
justere trækkes den løse seleende til den  
ønskede position. Før selebåndet videre  
gennem åbning 2 (se pilemarkeringen). For at 
løsne spændet vippes det 180° og klemmes-
kyderen trækkes bagud med tommel-og  
pegefingeren. 

HOLDER TIL SELEENDE

Holderen til seleender bruges til sikker fast-
holdelse af de løsthængende seleender.
• Oprul selebåndet om holdebøjlen, indtil en  

afstand på ca. 1 cm til selelukningen og til 
spændet. 

• Før gummibåndet omkring det justerede 
selebånd, og indsæt plastikstiften i noten. 

ADVARSEL: 
Overhold oprulningsretningen!   
En forkert oprullet seleende begrænser  
klemmespændets klemmevirkning!

LÅSE & HOLDERE TIL SELEENDER UNDER ANVENDELSE

E

F
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GENERELLE ANVISNINGER

GODKENDELSE

Konformitet med EF-direktivet 89/686/EØF 
„Personligt sikkerhedsudstyr“

Typekontrol og produktions kontrol ved:
TÜV Süd, Product Service GmbH 
Ridlerstr. 65, 80339 München 
CE 0123

Kvalitetsstyringssystem certificeret ifølge  
DIN EN ISO 9001

Produktionskontrol via notificeret organ i  
Kategori III

REGELMÆSSIGE KONTROLLER

Nærværende PSU skal kontrolleres af en  
sagkyndig mindst en gang om året. Resultaterne 
skal dokumenteres i kontrolkortet i afslutningen 
af denne brugsanvisning.

SALG

Forhandleren skal  sørge  for  at  levere  
brugsanvisningen på destinationslandets 
sprog. Den pågældende oversættelse skal  
godkendes af BORNACK.

SERVICE

Ved forespørgsler om en sikker anvendelse af 
dette PSU eller om supplerende tjenesteydelser 
fra BORNACK bedes du venligst henvende dig 
til: hotline@bornack.de
 
Vi hjælper dig gerne videre: 

 - Kontroller ved sagkyndige
 - Risikoanalyse  
 - Redningsplaner
 - Uddannelse og træning

VEDLIGEHOLDELSE

• Bevægelige dele (f. eks. på karabinhager, 
CLICK-låse og andet udstyr) skal holdes rene. 
Smør i givet fald leddene med en smule  
symaskineolie (uden harpiks).

• Vedligeholdelsen må kun udføres af sagkyndige 
personer. Anvisningen i denne brugsanvisning 
og i vedligeholdelsesvejledningen, såfremt 
denne findes, skal følges.

• Velplejet sikkerhedsudstyr holder længere!

RENGØRING

• Lufttør fugtigt PSU, men ikke på kunstige  
varmekilder. Gnid metalkomponenter tørre 
med en klud.

• Rengør snavsede tekstilkomponenter (f. eks. 
sikkerhedsseler og liner) med lunkent vand og 
en smule skånsomt vaskemiddel. Skyl dem 
derefter klare i rigeligt vand og lad dem luft-
tørre. Andre rengøringsmidler er ikke tilladte!

• For desinfektion bedes du venligst henvende 
dig til e-mailhotlinen: hotline@bornack.de

• Efter kontakt med saltvand skal PSU holdes 
vådt, indtil det kan skylles omhyggeligt med 
destilleret vand.
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GENERELLE ANVISNINGER

.DRIFTSLEVETID / DEPONERINGSMODNING

Anbefalinger til anvendelse af PSU mod  
nedstyrtning til erhvervsmæssige formål:

Maksimal opbevaringsvarighed før den første 
anvendelse
Seler: Op til 3 år

(Ved optimale opbevaringsbetingelser, f. eks. 
beskyttet mod lys, tørt, normalt klima)

Maksimal anvendelsesvarighed fra den første 
anvendelse
Seler: Op til 10 år

Regelmæssig eller intensiv anvendelse og / eller 
ekstreme anvendelsesforhold, som f. eks. skarpe 
kanter og kemiske påvirkninger fører til en  
reduceret anvendelsesvarighed. Arbejdsgiveren 
skal sikre dette i risikoanalysen for arbejdspladsen, 
og tage højde for det.

Arbejdsgiveren skal sørge for overholdelse af de 
maksimale frister via dokumentation for den 
første idriftsættelse i kontrolkortet og line- 
protokollen.

Du finder yderligere informationer i BORNACKs 
tekst „Deponeringsmodning for PSU-tekstil-
komponenter“ på www.bornack.de.

REPERATION

• Reparationer må kun udføres af producenten.

OPBEVARING

• Tør fugtigt PSU før opbevaringen. Opbevares 
tørt og beskyttet mod lys.

• Opbevar ikke PSU i nærheden af varmelegemer. 
En vedvarende påvirkning fra temperaturer  
på over +50° C har en negativ effekt på  
tekstilmaterialernes stabilitet, og forkorter 
driftslevetiden.

• Bring ikke PSU i kontakt med aggressive  
stoffer (f. eks. olier, fedt, syrer, kemikalier).  
Opbevar PSU i udstyrstasken eller i seleposen.

TRANSPORT

• Transportér PSU beskyttet i udstyrstasken  
eller seleposen.
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Kontrolkortet skal udfyldes helt af den  
sagkyndige ved den årlige kontrol.

Dette kontrolkort fremsætter ingen  
fordring om kontrolkriteriernes fuldstæn-
dighed. Og fritager ikke den sagkyndige fra 
dennes bestemmelse af den samlede  
tilstand.

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

K O N T R O L K O R T
TIL ÅRLIG OVERVÅGNING

 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

1. år

2. år

3. år

4. år

5. år

6. år

7. år

8. år

9. år

10. år

Dato Underskrift
Næste
kontrol Årsag til kontrol

Type / Produktnavn: __________________

Fremstillingsdato: ___________________

Serienr.: ___________________________

Købsdato: __________________________ 

Dato for 1. anvendelse: ________________

Deponering senest: __________________

Anvendelsesområde: _________________
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K O N T R O L K O R T
TIL ÅRLIG OVERVÅGNING

 

Udfyld venligst:

1.
år

2.
år

3.
år

4.
år

5.
år

6.
år

7.
år

8.
år

9.
år

10.
år

Selebånd ubeskadiget?

Sømme ubeskadiget?

Ender på selebånd sikret / 
omsyet?

Beslagdele fuldt disponible og 
ubeskadigede?

Ingen deformeringer på  
metaldele

Kunststofdele fuldstændigt
disponible og ubeskadigede?

Klemmespænde EASY GLIDE
ikke deformeret og frit  
bevægeligt?

CLICK-selelås ikke  
deformeret / snavset /  
funktionsdygtigt?

Karabinhage disponibel og 
ikke beskadiget /  
funktionsdygtig?

Brugsanvisning disponibel?

Produktmærkning læsbar?

Øvrigt

I orden

Låst
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EF-KONFORMITETSERKLÆRING

 

CE-konformitetserklæring   
 
 
Fabrikanten eller dennes autoriserede repræsentant, bosiddende i EU
 
BORNACK GmbH & Co KG 
Bustadt 39 
D-74360 Ilsfeld / Tyskland  
 
erklærer hermed, at det i det efterfølgende betegnede personlige sikkerhedsudstyr 

 
Sikkerhedssele 
BORNACK STRIPE 
 i versionerne  
uden forankringsøsken  
 STRIPE BASIC 
 STRIPE BASIC CLICK 
 STRIPE BASIC CLICK LIGHT 
med forankringsøsken  
 STRIPE COMFORT  
 STRIPE COMFORT CLICK  
 STRIPE COMFORT CLICK LIGHT  
 
opfylder kravene i EF-direktiv 89/686 EØF, og såfremt korrekt, 
de efter national lovgivning harmoniserede normer EN 361, EN 358, EN 813, 
(i henhold til Artikel 8.4. for personligt sikkerhedsudstyr) 

 
 identisk med PSU, som er genstand for

CE-typegodkendelse
Nr. P5 12 03 40506 094 

   
  
   
  

udstedt af 
TÜV Product Service GmbH Zertifizierungsstelle CE 0123 
Ridlerstr. 65 
D-80339 München 

 
  
      
  
  
 

underlagt produktionskontrol i henhold til Art. 11, Punkt B i EF-direktiv 89/686 EØF, overvåget,
af det notificerede kontrolorgan 
TÜV Produkt Service GmbH Ridlerstr. 65 
D-80339 München 

 
  
  
  

 
10.07.2012 
 
BORNACK GmbH & Co KG 
 
 
 
 
 
Klaus Bornack  
Direktionen  









DA

Noter:

 



18 | 19

Noter:
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BORNACK GmbH & Co.KG
Bustadt 39
74360 Ilsfeld
Tyskland

Tel    + 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

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

FALLSTOP
Udstyr til sikring og redning  
i højden og dybden

SAFEPOINT
Stationære sikringssystemer  
til arkitektur og industri

© BORNACK – Tekniske ændringer forbeholdes
Genoptryk, også delvist, kun efter skriftlig godkendelse
Status: 02/2014 GAL Nr. 000 012 ebo


