
Bruksanvisning

NO

 0123  EN 361:2002, EN 358:2000 

STRIPE COMFORT
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STRIPE COMFORT, STRIPE COMFORT CLICK, 
STRIPE COMFORT CLICK LIGHT
fang- /redningsbelte

KORT BESKRIVELSE

FORSKRIFTSMESSIG BRUK

Fangbeltene i serien STRIPE COMFORT brukes
kun til sikring av en person 
• mot styrt i styrtfarlige områder, f.eks. på stiger, 

stillas, tak, plattformer
• ut fra et fareområde gjennom opp- eller nedfiring
• Brukstemperatur: -20 °C til +80 °C.
• STRIPE COMFORT CLICK (VA): 
 egnet for sjøvannområder o.l.
• STRIPE COMFORT CLICK LIGHT (aluminium): 
 ikke egnet i eksplosjonsområder!

Anbefalt forbindelsesmiddel
• Fangapparat iht. EN 353-2 eller EN 353-1
• Falldemper-forbindelsesmiddel iht. EN 354  

eller EN 355
• Fallsikringsblokk iht. EN 360

En hver annen bruk g jelder som ikke- 
forskriftsmessig. For skader som resultat av 
dette tar ikke firmaet BORNAK noe ansvar. Kun 
brukeren har ansvar for dette.

BRUK

• Fanging
• Holde tilbake fra styrtkant
• Redde (aktivt og passivt)
• Stige i stigebeskyttelse EN 353-1
• Plassere

UTSTYR

• Fangmalje på baksiden
• Fangsløyfer på fremsiden
• Holdemaljer på siden
• Ventral festemalje
• Høyfast polyester beltebånd
• Kraftflyt optimert CNC-sømdanner
• Spenne EASY GLIDE av stål for regulering av 

størrelse på skulderbelter
• Beltelåser med lengderegulering av benbelter 

og brystbelte
 STRIPE COMFORT: 
 Sikringslåser av stål
 STRIPE COMFORT CLICK: 
 CLICK låser av edelstål
  STRIPE COMFORT CLICK LIGHT: 
 CLICK låser av aluminium
• Oppbevaring beltebåndende
• Polstring for komfort ved hoftene
• Universal str. (XS - XL)
• Apparatpose for oppbevaring og for transport

TILBEHØR

• Spesial-karabinkrok HEART LIGHT

Med forbehold om tekniske endringer



NO

KORT BESKRIVELSE

PRODUKTMARKERING

På produktet finner du følgende markeringer:

NYTTELAST

Maksimalt brukerantall er 1 person.

Fangbeltene i serien STRIPE COMFORT ble  
testes og sertifisert for brukstilfeller, hvor  
falldempende forbindelsesmiddel (f.eks. iht.  
EN 354 og EN 355) innleder maks. innvirkning på 
6 kN i fangmaljene og fangsløyfene. 

Ved brukervekt over normen satt på 100 kg må 
den fysiologiske sikkerhetsvurderingen bevises  
nøyaktig. Det må brukes et forbindelsesmiddel 
som er tilpasset brukervekten noe, som på 
grunn av den høye brukervekten, ikke får  
overstige maks. innvirkning på 6 kN. Dersom 
dette aspektet  garanteres,  og dermed  
overbelastes ikke sikringskjeden, er det tillatt å 
bruke STRIPE beltet mer brukervekt på over  
100 kg.

Logo

Produktnavn / 
variant

Produkttype

Størrelse
Artikkel nr.
Charge /
produksjonsår
Serie nr.
Nyttelast

QR - kode
EN normer

CE merke

Kontakt

Bruksanvisning
må leses / observeres
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Bensløyfer

Fangmalje på baksiden

Festesløyfer
fremside

Oppbevaring
beltebåndende
(alternativ festing 
med elastisk sløyfe)

Lås, alt etter utførelse:
- Sikringslås
- CLICK lås

EASY GLIDE spenne

Markering/
etikettlomme

Brystbelte

Skulderbelte

STRIPE COMFORT, STRIPE COMFORT CLICK

Holdemaljer
på siden

Ventral 
festemalje

Magebelte
Skyve/klemme spenne

Setebelte



NO

Bensløyfer

Fangmalje på baksiden

Festesløyfer
fremside

Lås, alt etter utførelse:
- Sikringslås
- CLICK lås

EASY GLIDE spenne

Markering/
etikettlomme

Brystbelte

Skulderbelte

STRIPE COMFORT CLICK LIGHT

Holdemaljer
på siden

Ventral 
festemalje

Magebelte
Skyve/klemme spenne

Setebelte

Oppbevaring
beltebåndende
(alternativ festing 
med elastisk sløyfe)
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SIKKERHETSBESTEMMELSER

Liv står i fare dersom sikkerhetshenvisningene
ignoreres!
• Personlig verneutstyr (PVU) må ikke brukes 

ved feil/mangler, heller ikke små feil/mangler.
• Skadet, styrtbelastet, tvilsomt PVU eller  

sikkerhetsapparater må øyeblikkelig tas ut av 
bruk. Kontroller må kun utføres av en sakkyndig 
eller et avtaleverksted autorisert skriftlig av 
BORNACK. Dette skal dokumenteres i testkortet.

• Taubeskyttelsen (fangbelte) er en del av det 
personlige verneutstyret mot styrt, og skal  
tildeles en bestemt person.

• PVU får kun brukes av utdannede personer 
som er kjent med materien. De må være  
utdannet innen sikker omgang med PVU og 
vite om de mulige farene ved bruk.

• Iht. forskriftene for forebygging av ulykker 
(UVV) er det nødvendig for brukere av PVU 
mot styrt (kategori 3) med en teoretisk  
opplæring og en praktisk trening. Bruk  
opplærings- og utdanningskompetansen til 
BORNACK treningssentre for dette:

 hotline@bornack.de.
• Tilbehør fra andre produsenter får kun brukes 

etter godkjenning av BORNACK, og får ikke  
påvirke funksjonen og sikkerheten ti l  
verneutstyret.

• Klær og sko må tilpasses bruks- og værforholdene.
• Må kun brukes i optimal helsetilstand.  

Helsemessige innskrenkninger kan påvirke 
sikkerheten til brukeren ved arbeid i høyder og 
dybder.

• PVU må beskyttes mot påvirkninger fra varme 
(f.eks. sveiseflamme eller sveisegnister,  
sigarettglo) og kjemikalier (f.eks.syrer, lut,  
oljer,) og mekaniske påvirkninger (f.eks. skarpe 
kanter) ved lagring, bruk og transport.

• Før arbeidsstart må en plan for redningstiltak  
opprettes av den ansvarlige personen. I denne 
planen skal det beskrives hvordan en  

forulykket person kan reddes raskt og sikkert, 
og hvordan førstehjelpsforsyningen garanteres. 
En redning må utføres i løpet av 10 til 30  
minutter. BORNACK hjelper deg med å  
opprette skreddersydde redningsplaner og 
innlemmer din redningsplan i treningen som 
skal gjennomføres: hotline@bornack.de.

• De lokale sikkerhetsforskriftene (f.eks. i Tyskland;  
retningslinjene til yrkesorganisasjonene BGR 
198 og BGR 199) i tillegg til bransjegyldige 
forskrifter for forebygging av ulykker (UVV) 
skal overholdes.
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HENVISNINGER FØR BRUK

   Kontrollen må absolutt  
gjennomføres før hver bruk!

• Dersom det konstateres de minste mangler/
feil på PVU før bruk, så får dette PVU ikke  
lenger brukes. 

En PVU-komponent med mangler får kun  
kontrolleres eller repareres i et avtaleverksted til 
firmaet BORNACK. Kompatibilitet og bruk av 
den ventrale festebøylen skal kontrolleres iht. 
bruksanvisningen til fangapparatet som skal 
brukes, på den faste føringen. Ytterligere  
informasjoner finner du på side 9.

VISUELL KONTROLL

Kontroller for integritet og fullstendighet:
• Er alle sømmer fullstendige og uskadet?
• Har tekstilkomponenter synlige eller følbare 

skader?
• Har beslagdeler,  maljer,  klemmer eller  

karabinkroker skader? Er de bøyde?
• Er produktmarkeringen leselig?
• Er siste sakkyndige inspeksjon ikke lengre enn 

1 år siden?

FUNKSJONSKONTROLL

• Virker lukkingene?
• Fungerer karabinlåsen og dennes sikring?
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FORBEREDELSE

A Fangbelte løftes inn i fangmaljen påbaksiden. 
Alle beltelåser må væreåpne. Beltebånd må 
henge fritt ogmå ikke fordreies.

B Fangbeltet tas på som en jakke: Armene 
gjennom skulderbeltene. Lukk brystbelte.

OBS:
Når fangsløyfene på fremsiden brukes, må begge 
sløyfene føres sammen med karabinkroken iht. 
EN 362.

C Lukk magebelte. Vær obs på henvisningene 
for å lukke magebeltet, alt etter beltevariant 
på side 10/11.

D Stille inn skulderbelter. Beltet justeres på 
kroppen, slik at setebeltet er under baken.

Lukk bensløyfer.
Bensløyfene hentes frem enkeltvis gjennom 
skrittet og lukkes. Beltebåndet strammes slik 
at en hånd kan stikkes mellom beltebånd og 
benet.

Kontroller at fangbeltet sitter riktig. Skulderbelter 
og benbelter må ligge mot kroppen, men  
ikke for trangt. Skulderbeltebånd må ha  
samme lengde. Fangmaljen på baksiden må  
sitte i midten mellom skulderbladene.  
Gjennomfør ev. ”hengeforsøk” med fangbeltet. 
Ved behov etterjusteres belteinnstillingen.

STRIPE COMFORT I BRUK

A B

C D
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Ledig overlengde av beltebånd rulles opp med
beltebåndets oppbevaring og sikres.

OBS: Ta hensyn til rulleretningen!
Belteender som rulles opp feil innskrenker 
klemmevirkningen til spennen!

STIGE MED STIGEBESKYTTELSESINNRETNINGER

Bruk med medløpende fangapparat på fast 
føring (EN 353-1)
Som primær festetype for medløpende  
fangapparater skal de to sammenfattede  
fangsløyfene fremme iht. EN 361 brukes.
Dersom det brukes andre stigebeskyttelser enn 
de godkjente av BORNACK RS-S05 eller RS-H05 
må det gjennomføres en fareformidling/ 
kompatibilitetskontroll av bruker for å kunne 
bruke ventral festemalje (testet iht. EN 813 pkt.
5.3 og pkt 5.4). 

Bruk med medløpende fangapparater på  
bevegelig føring (EN 353-2)
Medløpende fangapparat på bevegelig føring 
må festes på de to sammenfattede fangsløyfene 
fremme eller fangmaljen bak.

Ved undervisning må man henvise spesielt om 
de mulige dødelige farene av forutsebar  
feilbetjening (f.eks. skli  ned stiger pga.  
manipulasjon av medløpende fangapparat inkl. 
fast føring ”stigesurfing”/ uaktsom pålegging 
av belte). Spesielle statlige, lokale, lovmessige 
ytterligere opplysninger,  som f.eks.  fra  
ulykkesforsikring, må observeres. Ventral  
festemalje må ikke brukes med rednings eller  
redningsløfteapparater iht. EN 341/ EN 1496, 
tauinnstillingsinnretninger iht. EN12841 og  
falldempere iht. EN 355/354 og medløpende 

STRIPE COMFORT I BRUK

fangapparater inkl. bevegelig føring EN 353-2.

F.eks. RS-S05
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SPENNE EASY GLIDE

Denne spennen brukes kun til lengdeinnstilling 
av beltebåndet.
• Vipp opp spennen.
• Trekk i åpent beltebånd for stramming, helt til 

ønsket posisjon er oppnådd.
• For løsning vippes spennen opp og trekk  

i denne. Etter at spennen slippes forblir  
belteposisjonen som den er.

SIKRINGSLÅS

Denne låsen brukes til å lukke og stille inn  
benbeltene.
• Innstikksrammen stikkes inn diagonalt gjennom 

den store rammen. Se til at beltebåndenden 
ligger oppe.

• Spennens ramme vippes litt opp.
• Trekk i tilsvarende beltebånd, helt til ønsket 

posisjon er nådd. Etter beltebåndet slippes, 
forblir posisjonen som den er.

CLICK LÅS /
CLICK LIGHT LÅS

Denne låsen brukes til å lukke og stille inn  
benbelter eller magebelte.
• Med tomler og pekefingre fra begge hender 

skyves spennen lett sammen og låsevingen 
trykkes. Er CLICK låsen trukket, så kan den ikke 
åpnes.

• For stramming trekkes løs beltebåndende, 
helt til ønsket posisjon er oppnådd.

• For løsning av innstilling vippes spennen litt 
opp, og beltebåndet trekkes.

LÅSER I BRUK

Stramme Løsne



NO

SKYVE/KLEMME SPENNE

Denne låsen brukes til å stille inn magebeltet 
på STRIPE COMFORT CLICK LIGHT:

E  Beltebåndets ende til magebeltet trekkes 
gjennom den firkantede rammen på venstre 
polstringsende. Føres tilbake gjennom den 
ventrale festemaljen frem til spennen

F  Klemmeskyver åpnes med tommel og  
pekefinger. Magebeltets bånd føres bakfra 
gjennom klemmemekanismen (pilmarkering 
1 på klemmen.) Slipp klemmeskyver. For  
justering av løs beltebåndende trekkes det i 
ønsket posisjon. Før beltebåndet gjennom  
åpning 2 (se pil markering). For å løsne  
spennen,  v ippes  denne med 180°  og  
klemmeskyver trekkes bakover med tommel 
og pekefinger.

OPPBEVARING FOR BELTEBÅNDENDE

Oppbevaringen for beltebåndenden brukes til å 
oppbevare ledig beltebåndende sikkert.
• B e l t e b å n d e t  v i k l e s  u t o v e r  r u n d t  

oppbevaringsspennen, helt til det er ca. 1 cm 
til beltebåndlåsen eller spennen.

• Gummibåndet føres bak det juster te  
beltebåndet og plaststopperen settes inn i 
sporet.

OBS: Ta hensyn til rulleretningen!
Belteender som rulles opp feil innskrenker 
klemmevirkningen til spennen!

LÅSER OG OPPBEVARING FOR BELTEBÅNDENDE I BRUK

E

F
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GENERELLE HENVISNINGER

GODKJENNING

Samsvar med EF-direktiv 89/686/EØS
”Personlig verneutstyr”

Modellkontroll og produksjonsovervåkning av:
TÜV Süd, Product Service GmbH
Ridlerstr. 65, 80339 München 
CE 0123

Kvalitetssikringssystem sertifisert iht.
DIN EN ISO 9001

Produksjonsovervåkning av teknisk kontrollorgan 
Kategori III

REGELMESSIGE KONTROLLER

Dette PVU må kontrolleres minst en gang i året 
av en sakkyndig. Resultatet må dokumenteres i 
testkortet på slutten av denne bruksanvisningen.

DISTRIBUSJON

Forhandler må sørge for at bruksanvisningen 
m e d l e ve re s  p å  s p rå ke t  s o m  b r u ke s  i  
bestemmelseslandet. Oversettelser skal  
autoriseres av BORNACK.

SERVICE

For spørsmål angående sikker bruk av dette 
PVU eller angående ytterligere tjenesteytelser 
fra BORNACK, henvender du deg til:
hotline@bornack.de

Vi hjelper deg gjerne videre:
 - Sakkyndige kontroller
 - Fareanalyse
 - Redningsplaner
 - Opplæringer og trainings

VEDLIKEHOLD

Bevegelige deler (f.eks. på karabinkroker, klikk- 
låser og andre apparater) holdes rene. Ledd 
smøres ev. lett inn med symaskinolje (uten  
harpiks). Vedlikeholdet får kun utføres av  
utdannede, sakkyndige personer. Henvisningene 
i denne bruksanvisningen, og - hvis finnes – i 
vedlikeholdsveiledningen skal følges nøye.  
Velpleid beskyttelsesutstyr holder lengre!

RENGJØRING

Fuktig PVU må lufttørkes, ikke ved kunstige  
varmekilder. Metallkomponenter gnis tørre 
med et tørkle. Tilskitnede stoffkomponenter 
(f.eks. fangbelter, og tau) rengjøres med lunket 
vann og litt fint vaskemiddel. Deretter skylles 
det  grundig rent  og lufttørkes.  Andre  
rengjøringsmidler er ikke tillatte! For ev.  
desinfeksjoner ber vi deg om å kontakte e-post 
hotline: hotline@bornack.de
Etter kontakt med saltvann må PVU holdes vått, 
helt til det kan skylles grundig med destillert 
vann.
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GENERELLE HENVISNINGER

.LEVETID / KASSABEL

Anbefalinger for bruk av PVU mot styrt i  
industriområder:

Maksimal lagringstid før første bruk;
belter: inntil 3 år.

(Ved optimale lagringsbetingelser, f.eks. beskyttet 
mot lys, tørt, normalt klima)

Maksimal brukstid fra første bruk;
belter: inntil 10 år.

Regelmessig eller intensiv bruk og/eller ekstreme 
bruksbetingelser, som f.eks. skarpe kanter og 
kjemiske påvirkninger, fører til en redusert  
brukstid. Entreprenøren  skal garantere dette i 
fareanalysen på arbeidsplassen og ta hensyn til 
dette. Entreprenøren skal garantere at de  
maksimale fristene overholdes gjennom  
dokumentasjon av første igangsetting i  
sjekklisten eller tau dagboken.

Ytterligere opplysninger finnes i BORNACK  
dokument ”Kassable PVU-komponenter av 
stoff” under www.bornack.de.

REPARASJON

Reparasjoner får kun utføres av produsenten.

LAGRING

Fuktig PVU må tørkes før lagring. Lagres tørt og 
beskyttet mot lys. PVU må ikke lagres i nærheten 
av ovner. Permanente temperaturer på over  
+50 °C har en negativ påvirkning på stoffmaterialers 
fasthet, og forkorter levetiden. PVU må ikke 
komme i kontakt med aggressive stoffer (f.eks. 
oljer, fett, syrer, kjemikalier, osv.) PVU må lagres 
i apparatkoffert eller beltepose.

TRANSPORT

PVU må lagres i apparatkoffert eller beltepose.
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Testkortet skal fylles ut komplett av den 
sakkyndige ved den årlige kontrollen.

Dette testkortet garanterer ikke at alle 
testkriterier er komplette, og den erstatter 
ikke den sakkyndiges ansvar for å bedømme 
den totale tilstanden.

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

T E S T K O R T
FOR ÅRLIG OVERVÅKNING

 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

1. år

2. år

3. år

4. år

5. år

6. år

7. år

8. år

9. år

10. år

Dato Underskrift
Neste

kontroll Årsak for kontroll

Type, produktnavn: ___________________

Produksjonsdato: ____________________

Serie nr.: ___________________________

Kjøpedato: _________________________ 

Dato for 1. bruk: _____________________

Kassabel senest: _____________________

Bruksområde: _______________________
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T E S T K O R T
FOR ÅRLIG OVERVÅKNING

 

Fyll vennligst ut:

1.
år

2.
år

3.
år

4.
år

5.
år

6.
år

7.
år

8.
år

9.
år

10.
år

Beltebånd uskadet?

Sømdanner uskadet?

Beltebåndender sikret/ 
omsydd?

Beslagdeler komplett 
til stede og uskadet?

Ingen misforminger på 
metalldeler?

Plastdeler komplett 
til stede og uskadet?

Spenne EASY GLIDE ikke  
misformet og fritt bevegelig?

Beltelåser CLICK ikke  
misformet/tilskitnet/ 
funksjonsdyktig?

Karabinkroker finnes og er ikke 
skadet/funksjonsdyktige?

Bruksanvisning finnes?

Produktmarkering leselig?

Annet:

I orden

Sperret         
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EF SAMSVARSERKLÆRING

 

EF SAMSVARSERKLÆRING   
 
 
Produsenten, eller hans autoriserte representant i EU  
 
BORNACK GmbH & Co KG 
Bustadt 39 
D-74360 Ilsfeld / Germany 
 
erklærer hermed at det personlige verneutstyret nevnt nedenfor  

 
fangbelte  
BORNACK STRIPE 
 i versjonene  
uten festemalje EN 358/EN 813   
 STRIPE BASIC  
 STRIPE BASIC CLICK  
 STRIPE BASIC CLICK LIGHT  
med festemalje EN 358/EN 813 og hoftepolstring  
 STRIPE COMFORT  
 STRIPE COMFORT CLICK  
 STRIPE COMFORT CLICK LIGHT  
 
tilsvarer kravene til EF-direktiv 89/868 EØS og, hvis gjeldende, tilsvarer den harmoniserte 
normen etter nasjonal rett  norm EN 361, EN 358, EN 813 (iht. artikkel 8.4. angående 
personlig verneutstyr)

 

 
 er identisk med PVU som er gjenstand av   

CE modellsertifisering  
nr. P5 12 03 40506 094

 
 
  
 utstedt av 

 ct Service GmbH 
 Certificeringsinstantie CE 0123     
 Ridlerstr. 65 
 D-80339 München  
 
 produksjonsovervåkningen iht. art. 11, punkt B til EF-direktiv 89/686 EØS

underligger overvåkning av det tekniske kontrollorgan
   

 Ridlerstr. 65 
 D-80339 München  

 
10.07.2012  
 
BORNACK GmbH & Co KG 
 
 
 
 
 
Klaus Bornack  
Ledelse



NO

Notiser:
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Notiser:

 



NO

Notiser:

 



BORNACK GmbH & Co.KG
Bustadt 39
74360 Ilsfeld
Germany

Tlf.:     + 49 (0) 70 62 / 26 90 0-0
Faks:  + 49 (0) 70 62 / 26 90 0-550
info@bornack.de
www.bornack.de

BORNACK Schweiz
Oholten 7
5703 Seon, AG
Switzerland

Tlf.:     + 41 (0) 62 / 886 30 40
Faks:  + 41 (0) 62 / 886 30 41
info@bornack.ch
www.bornack.ch

FALLSTOP
Utstyr for sikring og 
redning i høyder og dybder 

SAFEPOINT
Stedsfaste sikringssystemer
for arkitektur og industri

© BORNACK – Med forbehold om tekniske endringer
Kopiering, også uttrekksvis, kun etter skriftlig tillatelse
Stand: 10/2013 GAL Nr. 000 012 ebo


