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ALU-RULLESTILLADS
produktblad

Alu-Rullestillads
Den sikre arbejdsplads

Fodlistebeslag til en sikker og
hurtig montering af fodlisterne.

Kløerne på håndlisterne / diagonalerne, gør det nemt at af– og
påmontere dem.

Rammerne låses sikkert med selvlåsende clips.

HOVEDREGLERNE for rullestilladser
Rullestilladser skal forsynes med rækværker, når arbejdsplateauet er mere end 2
meter over terræn. Rækværkerne består
altid af hånd-, knæ– og fodliste. Håndliste
1 meter over arbejdsplateauet, knælisten
50 cm over og fodlisten skal have en højde
på min. 15 cm.
Afstanden fra terræn til første dæk må være op til 4,40 meter (!). Afstanden mellem
efterfølgende dæk på rullestilladset må
højst være 4 meter. Hvis der er over 2 meter mellem
dækkene skal der monteres
en håndliste pr. meter, som sikring mod
nedstyrtning.
Det er anerkendt praksis, at man kan undlade fodbrædtet på transportdæk, (se eksempel på bagsiden - første dæk) men
husk altid fodliste på arbejdsplateauet.

Arbejdsplateauet skal fylde stilladset helt
ud i bredden. Ofte bruges der på brede
rullestilladser kun et dæk op igennem stilladset undtagen på øverste arbejdsplateauet. Den går ikke. Et arbejdsplateau i et
bredt rullestillads består af to dæk!!!
En god tommelfingerregel til hvordan stilladset skal sikres mod væltning er, at hvis
stilladsets arbejdsplateau er højere oppe
end 2,5 gange stilladsets bredde, skal der
være monteret støtteben. Dette gælder
stilladser opstillet udendørs. Indendørs
skal der være støtteben, hvis højden overstiger 3,5 gange stilladsets bredde.

Opsætning af stilladset (kryds o.l.) skal
opsættes efter anvisning.

efterfølgende
max 400 cm

Adgang op i stilladset skal ske ad stige eller
trappe indvendigt i stilladset. Har stilladsets
rammer tværribber med afstand mellem 23
og 30 cm, må disse anvendes som adgangsvej.
Hjulene på rullestilladset skal altid være
låst, når du arbejder fra det. Ikke noget med
at undlade at låse hjulene og trække stilladset frem ved hjælp af f.eks. vandrør eller
andet.
Det er meget farligt.

Max 440 cm

Stilladsunderlaget skal være jævnt og kunne bære stilladset. Stilladset skal altid stå i
lod og må ikke kunne vippe.

HUSK, HUSK
Opstilling og ændring af rullestilladser
højere end 3 meter, må kun udføres af
personer, der har gennemført en rullestilladsuddannelse.
De 3 meter regnes til dækket, hvor du står
og arbejder.
De fleste AMU skoler har en rullestilladsuddannnelse, som har en varighed af 1 dag.

På tegningen ses der kun 1 kryds som
afsværtning.
Det er naturligvis IKKE nok.
Husk altid at følge opstillingsvejledningen.
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