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Väggkonsol

Innehavare/Tillverkare/Leverantör
Pa-So Produkler i Avesta, AB, Krongjutaregatan 17,774 35 Avesta

Produktnamn
Pa-So Väggkonsol art. 77 A

Produktbeskrivning
Enligt bilaga till detta certifikat. Teknisk dokumentation enligt underlag till SP nr P805527

Kravspecifikation
Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling AFS 1990:12 Ställningar, 6 g (SPs
certifieringsregler SPCR 05zt), SS-EN 12810-1

Tillåten belastning
Lastklass 3 (2,0 kN/m2), med förutsättningar enligt produktbeskrivningen

Märkning
Stlillningen skall vara varaktigt märkt med Pa-So och årtal (2 siffror).

Giltighetstid
Detta typkontrollintyg gäller liingst till och med den 3 mars 2019

övrigt
DeH typkontrollintyg utfärdades första gången 3 mars 2009

Bdråå den 3 mars 20A9
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Typkontrollintyg utfärdat av ackrediterat certifieringsorgan

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Posfadress

SP

Box 857

501 15 Borås

Tfn / Fax org.nunner Epost / tntenret A*rediterade certifieringsorgan ubes av SWEDAC (Styrelsen för ackreditering och teknisk
010-516 50 00 556464S874 info@sp.se kontroll)' enligt lag.

033-13 55 02 ',vnw.sp.se Detta typkontrollintyg får endast återges i sin helhet, om inte SP i förväg skriftligen godkänt



Bilaga till

E E R T I F I K -4. T ITYPKONTROLLINTYG

Nr 16 97 02
daterat den 3 mars 2009

Produktbeskrivning Pa-So väggkonsol

Utformning

Pa-So väggkonsol monteras på vägg där det finns båirande reglar eller motsvarande i väggen och
f<jrses med ställningsplan av träplank samt skyddsräcken av triireglar samt tillträdesled av t.ex.
stege.

Dimensioner

Konsolens horisontaldel
Förstärkning ar av horisontaldelen
Räckesstolpe
Konsolsträva
Konsolens väggdel
Räcken

perforerat steg 110x30x1,5 mm
fyrkantrör 30x L5x2 mm

32x32x2,5 mm
40x20x2mm

U-profil 50x50x3 mm
Träreglar K18 45x95 alt. 30x150 mm

Förutsättningar

1. Maximal höjd till väggkonsolen iir 5 m över mark. Maximalt avstånd mellan väggkonsoler
är 1,8 m vid användning av stlillningsplank K18 med tjocklek 45 mm eller ställningsplank
K18 med tjocklek45 mm.

2. Maximal utbredd last på väggkonsolens arbetsplan tir 1,5 kN/m2 (lastklass 2).

3. Vid höjder över 2,0 m skall väggkonsolen vara försedd med tvåledigt skyddsräcke och
fotlister på langsida och gavlar. Räckets höjd över arbetsplanet skall vara minst 1 meter
(>950 mm) och det fria vertikala avståndet mellan någon del dlirunder får inte vara större än
470 mm. Räcket ska vara f?ist vid stolpe/vägg på sådant sätt att det inte oavsiktligt kan
rubbas ur sitt läge.

4. Konsolen skall fiistas med skruv i väggens stomsystem, t.ex. stående tråireglar. Inf?istningen
skall ha en dimensionerande bärförmåga per väggkonsol av 4,0 kN utdragshållfasthet per
skruv på det översta ftistet (2 slcuvar) och 6,5 kN tvitrkrafthållfasthet totalt på alla f?isten.

5. Tilltrade till väggkonsolen kan ske inifrån byggnad, via lutande stege, rullställning e dyl.

6. Väggkonsolen får ej användas som tillträdesled till andra konstruktioner.

Monteringsinstruktion

Monteringsinstruktion skall medfölja väggkonsolen då den avlämnas till anviindaren.

Användning

Väggkonsolen är endast avsedd för tillftilliga och kortvariga arbeten.

Övrigt

Typkontrollintyget gäller för väggkonsoler med tillverkare och leverantör enligt 5{uonq
typkontrollintyget och vilkas material, dimensioner och utfrirande överensstämmer ö - * o

med dgt granskade underlaget. 
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SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Posfadress Tfn / Fax Orgnummer E-post / lnternet
SP 010-516 50 00 556464-6874 info@sp.se
Box 857

501 15 Borås
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Ackrediterade certifieringsorgan utses av SWEDAC (Styrelsen för ackreditering och teknisk
kontroll), enligt lag.

Detta typkontrollintyg får endast återges i sin helhet, om inte SP i förväg skriftligen godkänt
annat

033-13 55 02 \,l rVVt/.Sp.Se


