Valbeveiliging
Verhuur, verkoop,
onderhoud & certificering

Uw veiligheid begint bij goed onderhouden
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Altijd veilig & efficiënt aan de slag

veiligheidsmateriaal, waar valbeveiliging een
cruciaal onderdeel van uitmaakt.
Total Safety biedt u deze producten aan in verhuur
en verkoop, waarnaast er gezorgd wordt voor het
onderhoud en de certificeringen van uw eigen
materiaal.
Een partner met een totaalpakket waar u op kan
rekenen.
§§ Harnasgordels (2 / 3 bevestigingspunten)
§§ Valstopapparaten (band, kabel)
§§ Reddings-, combinatie- & afdaalapparaten
§§ Verbindingen & bevestigingen
(vanglijn, begeleidingslijn, driepoten,...)
§§ Klimmaterialen

Gecontroleerd, getest, gereinigd
Na gebruik wordt het materiaal streng gecontroleerd en
getest. Total Safety beschikt hiervoor over de nodige
middelen om in te staan voor een kwalitatief onderhoud
van uw persoonlijke valbeveiligingsmiddelen.
Multibrand
Heeft u bepaalde voorkeuren of is merkonafhankelijkheid een beslissende factor? De voornaamste merken
zijn bij Total Safety aanwezig. Wij stellen u het merk
waar u zich goed bij voelt ter beschikking.
Gecertificeerd
U bent zeker dat uw materialen op ieder moment
voldoen aan de strengste eisen van de fabrikant en de
wetgever. Status en historiek zijn perfect traceerbaar en
we kunnen steeds de nodige certificaten en officiële
documenten voorleggen. Wij registreren nauwgezet wie
welke activiteiten uitvoert en zorgen voor de nodige
certificeringen.
Gedetailleerde tracking
Elke handeling wordt nauwkeurig bijgehouden, zodat
we van al het materiaal een uitermate gedetailleerde
geschiedenis kunnen opvragen. Dit levert u een
exact beeld op van de nazichts-, onderhouds- &
certificeringswerkzaamheden die op uw valbescherming
uitgevoerd worden.

Diverse categorieën
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De volgende categorieën worden eveneens verzorgd
op dezelfde, kwalitatieve manier waar Total Safety
bekend om staat:
§§ Reddingsapparaten
§§ Valstopapparaten
§§ Harnassen
§§ Harnasgordels
§§ Verbindingen & bevestigingen
§§ Klimmateriaal
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Vakbekwaamheidseisen
Niet zomaar iedereen mag bepaalde onderhoudstaken aan valbeveiliging uitvoeren:
§§ Keuringen en onderhoud aan valblokken moeten uitgevoerd worden door personen met een fabrikantenopleiding keurmeester.
§§ Onderhoud aan een rollgliss afdaalapparaat moet uitgevoerd worden door een door Capital Safety
geautoriseerd servicecenter.
§§ Reparaties aan Ekman harnassen moeten uitgevoerd worden door de fabrikant of leverancier.
Total Safety maakt hier deel van uit.
§§ Onderhoud aan P&P harnassen en koorden moeten door een deskundig persoon uitgevoerd worden.

Onderhoudsprocedure
§§ Visuele check - er wordt gekeken of er enige negatieve punten gevonden kunnen worden. 			
Worden er negatieve punten gevonden, dan wordt eerst gezocht naar de oorzaak, en daarna opgelost.
§§ (Eventuele) reparatie - hiervoor worden alleen onderdelen en gereedschappen gebruikt die zijn voorgeschreven
door de fabrikant. Bij de vervanging van verschillende componenten wordt altijd direct gecontroleerd of deze
naar behoren werken. Na de reparatie wordt Loctite gebruikt voor de definitieve afsluiting. Vervolgens wordt er
een valcontrollertest uitgevoerd, vooraleer de rollgliss grondig getest wordt.
§§ Testen - een dynamische test op het valblok om het functioneren ervan te beoordelen.
§§ Reinigen/drogen - synthetische banden met een mild schoonmaakmiddel. De onderdelen worden met
ontvetter, staalwol of fijn schuurlinnen gereinigd om geen schade te veroorzaken.
§§ Opslag/verzending - bij het product wordt de handleiding en het testcertificaat bijgevoegd, waarna een sticker
op het apparaat geplakt wordt waarop de huidige en de volgende keuringsdatum vermeld staat.
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See what a difference Total Safety can make to your safety, operational and financial performance.
Our mission is to ensure the safe Wellbeing of Workers Worldwide (W3).
For more information, visit TotalSafety.net or e-mail us at info-be@totalsafety.com.
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