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Trotec ongeval-zichtbarrièrewand
gebruiksaanwijzing

De Trotec ongeval-zichtbarrièrewanden worden standaard in een 
robuuste draagtas geleverd. 

Haal de ongeval-zichtbarrièrewand uit de 
draagtas en leg deze voor u op de vloer, en 
maak de nylon spanband los. Zie foto 2.  
 
De ongeval-zichtbarrièrewand hoeft in deze 
fase nog niet op de werklocatie te liggen, 
 omdat de wand ook na het opbouwen en 
voor de verankering probleemloos kan 
worden verschoven. 

Leg de ongeval-zichtbarrièrewand zo neer 
dat de vier aluminium schijven (A) voor u 
liggen, zoals u op de afbeelding kunt zien. 

Pak nu met beide handen de bovenste 
framestangen (B) en zet de  
ongeval-zichtbarrièrewand  
omhoog.

1.

2.

3.

4.

Voor het afbouwen neemt u 
de spanning van de stangen 
weg door de framestangen 
(B) naar u toe te trekken en 
met de andere hand het doek 
boven vast te houden.

7.

Vouw de wand nu op de grond ineen en 
gebruik de nylon spanriem om de wand te 
comprimeren en doe deze vervolgens in de 
draagtas. 

8.

Opbouwen

Afbouwen 

Nu spant u na elkaar de 
 zijwanden totdat alle elemen-
ten gespannen zijn.  
De ongeval-zichtbarrièrewand 
is nu opgebouwd en gereed 
en kan eventueel nog met de 
 extra verkrijgbare  accessoires, 
telescoopstangen, haringen, 
magneten en spanriemen 
worden vastgezet.

Houdt de twee bovenste framestangen met beide handen vast 
en stap met een voet op de rode PVC-strepen (C), zodat de 
twee onderste framestangen ook gestabiliseerd worden. Druk 
nu met een been of uw knie de aluminium schijf naar buiten 
(A), zodat het doek onder spanning komt te staan. Conclusie: 
De vier frame einden dienen gestabiliseerd te worden voordat u 
de stangen op spanning brengt.

5.

6.

Aanwijzingen betreffende verzorging, onderhoud, bewaring en reparatie van Trotec zichtbarrièrrewanden 
Verzorging
Het materiaal bestaat uit extreem belastbaar polyesterdoek. Voor de reiniging, ook bij sterke vervuiling, enkel water en geen 
reinigingsmiddel of sopjes gebruiken. 
Onderhoud
Het doek en het fiberglasframe net als de aluminium schijven zijn in principe onderhoudsvrij.
Bewaring
De wand moet vanwege hygienische en houdbaarheidsredenen voor het verpakken in de draagtas of voor de bewaring  volledig 
droog zijn. Indien door weersomstandigheden een droging voor het verpakken of bewaring niet mogelijk is, moet zo snel 
 mogelijk,echter uiterlijk binnen 12 uur, alles opnieuw worden opgebouwd, totdat alles volledig gedroogd is. Indien dit niet gebeurt, 
bestaat gevaar op het ontstaan van vochtvlekken.
Reparatie
Zou in het gebruik in de praktijk, een scheur of gat onstaan,kan men de zichtbarrièrrewanden met de bij Trotec verkrijgbare 
 werktent-reparatieset repareren. 

Geen enkel gedeelte van deze informatie mag in welke vorm dan ook zonder onze schriftelijke goedkeuring gereproduceerd of met gebruik van electronische systemen 
verwerkt,gekopieerd of verspreid worden. Technische veranderingen voorbehouden. Alle rechten voorbehouden. De voorliggende informatie werd met vereiste zorgvuldigheid 
uitgewerkt; wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor fouten of weglating. © Trotec 2016 
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