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Informácie o správnom používaní rebríkov podľa normy EN 131
Táto informácia pre používateľov popisuje bezpečné používanie rebríkov. Pred použitím rebríka by
ste si tieto pokyny mali kvôli vlastnej bezpečnosti pozorne prečítať.
Rebríky JUST sa skúšajú a vyrábajú podľa medzinárodnej normy EN 131. Táto tiež definuje
niektoré pravidlá pre používateľa na zaistenie bezpečného používania vášho produktu.

Pred použitím rebríka:
a.) Dokážete používať rebrík? Určité zdravotné podmienky, príjem liekov, užívanie
alkoholu alebo drog môžu pri používaní rebríka viesť k ohrozeniu bezpečnosti.

b.) Pri preprave rebríkov na strešných nosičoch alebo v nákladných automobiloch
zabezpečte, aby rebríky boli správne umiestnené a upevnené , aby sa zabránilo
poškodeniu.
c.) Po dodaní rebríka, pred každým použitím rebríka skontrolujte jeho stav a funkciu
všetkých častí.

d.) Pred každým použitím vykonajte vizuálnu kontrolu rebríka, či nie je poškodený
a či je bezpečné jeho použitie
e.) Pri profesionálnom používaní je potrebná pravidelná kontrola (pozri tiež
ÖNORM Z1510, bezpečnostné normy – periodická kontrola ).
f.) Zabezpečte, aby rebrík bol vhodný pre dané použitie.
g.) Nepoužívajte poškodené rebríky.
h.) Odstráňte všetky nečistoty z rebríka, napr. mokré farby, nečistoty, oleje alebo
sneh.
i.) Pred použitím rebríka v práci by sa pri hodnotení rizika mali zohľadniť
právne predpisy, ktoré sú platné v krajine použitia.

Pokyny pre stavbu a umiestnenie rebríka

a.) Rebrík musí byť umiestnený v správnej polohe, napr. správny uhol pre príložné
rovné rebríky : uhol sklonu približne 1: 4 alebo 65 až 75 stupňov, priečky majú byť
vodorovné a dvojité rebríky úplne otvorené.

b.) Bezpečnostné poistky musia byť pred použitím skontrolované a zaistené.

c.) Rebrík musí stáť na rovnom, vodorovnom a nepohyblivom povrchu.

d.) Príložný rovný rebrík by sa mal oprieť o rovný, pevný povrch a pred použitím je
potrebné ho zaistiť pripevnením stabilizátora alebo použitím vhodného zariadenia
na zabezpečenie stability.

e.) Rebrík sa nikdy nesmie presúvať zhora nové miesto.
f.) Pri používaní rebríka berte do úvahy nebezpečenstvo kolízie, napr. s chodcami,
vozidlami alebo dverami. Pokiaľ je možné, zabezpečte dvere (ale nie núdzové
východy) a okná v pracovnom priestore.
g)Identifikujte všetky riziká, ktoré predstavuje elektrické zariadenie v pracovnej
oblasti, napr. nadzemné vedenia vysokého napätia alebo iné odkryté elektrické
zariadenia.
h) Rebrík musí byť umiestnený na nohách, nie na priečkach alebo schodoch.
i.) Rebríky sa nesmú umiestňovať na klzké povrchy (napr. ľad, hladké povrchy alebo
jasne znečistené pevné povrchy), pokiaľ dodatočné opatrenia nezabránia skĺznutiu
rebríka alebo znečistené oblasti sú dostatočne čisté..

Pokyny pre použitie rebríka
a.) Neprekračujte maximálne možné zaťaženie rebríka.

b.) Nenakláňajte sa z rebríka; používateľ má stáť v strede rebríka ( udržovať svoje
telo – brucho ) medzi stojinami rebríka a oboma nohami stáť na tej istej priečke.

c.) Bez ďalšieho zabezpečenia vo väčších výškach, napr. pripevnenia alebo použitia
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vhodného zariadenia na zabezpečenie stability neprestupujte z rebríka.
d.) Neprekračujte z dvojdielnych rebríkov na iný povrch.

e.) Nepoužívajte horné tri priečky príložného rovného rebríka na státie.

f.) Nepoužívajte horné dve priečky dvojitého rebríka ako postojné priečky, ktorý
nemá plošinu a madlo pre ruku a koleno

g.) Nepoužívajte horné štyri priečky rebríka s vysunutým prídavným dielom rebríka

h.) Rebríky by sa mali používať iba na krátkodobú ľahkú prácu.
i.) Na nevyhnutné práce pod elektrickým napätím používajte nevodivé rebríky.
j.) Nepoužívajte rebrík vonku za nepriaznivých poveternostných podmienok, napr.
pri silnom vetre, daždi, snežení a i.
k.) Urobte preventívne opatrenia, aby sa na rebríku nehrali žiadne deti.
l.) Pokiaľ je to možné, zamknite dvere (ale nie núdzové východy) a okná v pracovnej
oblasti.
m.) Pri zostupovaní alebo vystupovaní buďte vždy otočený tvárou k rebríku.

n.) Pri vystupovaní a zostupovaní z rebríka sa bezpečne držte rebríka. Pridržiavajte
sa počas práce na rebríku alebo zoberte ďalšie bezpečnostné opatrenia, ak sa
nemôžete pridržiavať.
o.) Nepoužívajte rebrík k premosteniu

p.) Pri pohybe po rebríku noste vhodnú obuv.
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q.) Vyhnite sa nadmernému bočnému zaťaženiu, napr. pri vŕtaní do muriva
a betónu

r.) Nezdržiavajte sa na rebríku príliš dlho bez pravidelných prestávok (únava
predstavuje riziko).
s.) Rebríky používané na dosiahnutie vyššej úrovne musia byť vysunuté aspoň 1 m
nad výstupným bodom a musia byť zabezpečené v prípade potreby.

t.) Pri používaní rebríka nepracujte so zariadením a predmetmi , ktoré sú ťažké
alebo je s nimi ťažká manipulácia.

u.) Nevykonávajte práce, ktoré spôsobujú bočné zaťaženie rebríka / schodov, napr.
vyvarujte sa bočného vŕtania cez pevné materiály (napr. Murivo alebo betón).

v.) Držte jednou rukou pri práci na rebríku alebo, ak to nie je možné, podniknite
ďalšie bezpečnostné opatrenia.

Opravy, údržba a skladovanie
Opravy a údržbárske práce na rebríku musia byť vykonané kompetentnou osobou a v súlade s
pokynmi výrobcu. (Znalá osoba je osoba, ktorá má znalosti na vykonávanie opráv alebo
údržbárskych prác, napr. Účasťou na školení od výrobcu).
Pri oprave a výmene dielov, napr. nohy, v prípade potreby kontaktujte výrobcu alebo predajcu.
Rebríky by sa mali skladovať v súlade s pokynmi výrobcu.
Rebríky vyrobené z termoplastického, termosetového plastu a vystuženého plastu alebo
obsahujúce tieto látky by sa mali skladovať mimo priameho slnečného žiarenia.
Drevené rebríky by sa mali skladovať na suchom mieste a nemali by byť natreté nepriehľadnými a
nepriepustnými nátermi.
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