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Návod na použitie lešení JUST Typ 46 a 47
Lešenia sú vhodné len pre použitie osobami.
Nosnosť :
Typ 46: 200 kg/m2
Typ: 47: 150 kg/m2
Nerovnosti terénu je potrebné zabezpečiť proti náhodnému prejazdu.
Lešenie chráňte pred poškodením agresívnymi prostriedkami, silným vetrom, extrémnymi teplotami a
vlhkosťou ako aj mechanickým poškodením - nárazmi, pádmi a pod.
Bezpečnostné opatrenia: už pro začatí stavby je potrebné lešenie kotviť na objekt alebo použiť výložníky.
Vhodné výložníky prípadne balastové záťaže zistíte z prospektu. Podľa pravidiel európskej normy HD
1004 je prípustná max. výška na volnom priestranstve 8m a v uzavretých priestoroch 12m.
Iné, resp. vyššie stavby sú možné pokonzultácii s dodávateľom.
Pojazdné výložníky je nutné zabrzdiť.
Kolesá pred zaťažením zabrzdiť.
Výstup a zostup je možný len po vnútornej strane lešenia.
Všetky diagonálne a horiziontálne vzpery sa nasadzujú zvnútra von, resp. zhora nadol.
Pracovná podlaha je najvyšší bod na státie. pri každej pracovnej podlahe je potrebné umiestniť
horizontálne vzpery ako oporu pre ruky a kolená ako aj lemové dosky.
je zakázané zriaďovať mostíky medzi lešením a objektom, ako aj medzi dvoma lešeniami.
Pokiaľ je možné, upevniť lešenie na fasádu.
Nedostavané lešenie treba opatriť varovným nápisom "Výstup na lešenie zakázaný"
Dbať na bezpečnú vzdialenosť od elektrických vedení. Pred prvým použitím resp. stavbou je potrebné
zaškolenie našimi pracovníkmi. Návod uchsovajte pri lešení.
Previerka lešenia - pred stavbou:
1. Preštudovať návod, dodržať stavebný postup
2 Skontrolovať miesto: priestor zabezpečiť zábranami proti vstupu osôb, vozidiel (súhlas úradov?)
3. Kontrola dielov:
- použiť len originálne diely JUST
- sú všetky diely ?
- sú všetky diely funkčné?
4. Preveriť nosnosť podkladu
5. Overiť možnosť ukotvenia lešenia na fasádu
6. Overiť odbornú spôsobilosť poverených osôb.

Postup kontroly pojazdných lešení - počas používania
1.

Po ukončení práce zabezpečte lešenie proti vstupu nepovolaných osôb (detí..). Zabezpečte
lešenie tak, aby nemohlo prísť k nárazom, prípaden ku stretu s vozidlami.
Pre výstupom na lešenie skontrolovať kopletnosť a správnosť stavby.
Overiť, či počas prestávky neboli odstránené niektoré diely.
Poškodené diely okamžite vymeňte, chýbajúce doplňte.
Skontrolujte správnosť postavenia výložníkov.
Skontrolujte kotvenie a balastové záťaže.
Skontrolujte horizontálne a vertikálne postavenie lešenia.
Overte, či sú kolesá zabrzdené.
Overte nosnosť podkladu.
Presvedčte sa, či stavba zodpovedá popisu v návode.
Pred pojazdom sa presvedčte, či sa nenachádzajú na trase prekážky.
Počas pojazdu sa na lešení nesmú nachádzať osoby ani materiál.
Po pojazde lešenia opäť skontrolovať nosnosť podkladu ako aj kontakt kolies s podkladom a
výložníky.
Opätovne skontrolovať zabrzdenie kolies.
Ak je to možné, lešenie ukotviť.
Lešenie sa nesmie používať počas silného vetra a v zlom počasí.
Neprekračujte najvyššie dovolené zaťažene lešenia.
Nepripevňujte na lešenie žiadne zdvíhacie zariadenia, pokiaľ to nieje v zvláštnom návode
povolené.
Skontrolovať na podlahách poistky proti nadvihnutiu.
Zakazuje sa skákať na podlahách.
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Pri každej nejasnosti kontaktujte dodávateľa.
Výrobca:
JUST LEITERN AG, Bundesstrasse B14, A-3424 Zeiselmauer
Tel: 02242/704 08, Fax: 02242/72-507

Typ 46
Hliníkové lešenie 0,75 m 1/85 / 2,45 / 3,05 m

Typ 47
Hliníkové lešenie 0,75 m 1/85 / 2,45 / 3,05 m
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Koleso s nátrubkom (7) nasadiť do rámu (1)
Nasadiť podľa obrázku diagonálne vzpery (4)
Podlahu bez otvoru (6) zavesiť na spodnú priečlu
Zabrzdiť kolesá (7) a pomocou závitov nastaviť lešenie do roviny
Nasadiť ďalšie rámy (1) a zaistiť poistnými čapmi
Zavesiť diagonálne vzpery ako je vyznačené na obrázku
Upevniť 4 ks výložníkov (A) pod uhlom 45° a zaistiť proti
pootočeniu. Ak je potrebné, umiestniť balastové záťaže. Typ
výložníkov a počet záťaží viď prospekt. Zavesiť dve horizontálne
vzpery (5) na priečle nad prípojným miestom výložníkov.
Zavesiť medzipodlahu a zaistiť. Odstup dvoch podláh max. 4 m.
Nasadiť ďalšie dva rámy (1) a zaistiť čapmi.
Zavesiť diagonálne vzpery (4) podľa obr.
Horizontálnu vzperu (5) ako zábradlie pre medzipodlahu nasadiť
na 4-tú priečlu nad medzipodlahu.
Ak používame medzipodlahu ako pracovnú podlahu, je potrebné
nasadiť horizontálnu vzperu (5) ako aj kolennú zábranu a taktiež
nasadiť aj lemové dosky (8)
V rovnakom poradí pokračovať až do výšky pracovnej podlahy
Zavesiť a zaistiť pracovnú podlahu s otvorom (6)
Nasadiť a čapmi zaistiť zábradlové rámy (3)
Horizontálne vzpery (5) nasadiť ako zábradlie a kolennú zábranu.
Nasadiť lemové dosky (8)
Pred začatím prác skontrolovať správnosť stavby
Demontáž prebieha v opačnom poradí. Diely nezhadzovať.
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