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Traditionelle systemer og 
opadrettede vindstrømme 
Traditionelle afspærringssystemer, der anvendes på tage, udfordres 
af ustabilitet og opadrettede vindstrømme, så de fl yver af tage ved 
vindhastigheder på helt ned til 80 km/t. Du kan få vejledning i, om din 
bygning er sårbar over for vindhastigheder af denne type, to steder: 

Den britiske vindlastnorm BS 6399-2: Code of practice for 
wind loads

 Det britiske center for bygningsvidenskab (BRE) bekræfter, 
at bygninger generelt konstrueres til vindhastigheder med 
en årlig sandsynlighed for overskridelse på 0,02 svarende 
til én vindhastighedsoverskridelse for hver 50 år. Hvis et 
afspærringssystem forventes at skulle stå på taget i et år eller 
derover, skal det opfylde de samme konstruktionsparametre. D-marc™ 105 – det vindbestandige 

afspærringssystem 
D-marc™ 105 kan modstå vindhastigheder på op til 168 km/t takket 
være det unikke design på foden og standeren, der også eliminerer 
potentielle skader forårsaget af svingninger.

Standeren

 Gitterstrukturen sikrer, at vinden cirkulerer rundt om og gennem 
systemet i stedet for at skubbe det omkuld.

 Det tre tilslutningstapper stikker ikke ud gennem foden og 
kommer derfor ikke i kontakt med tagkonstruktionen, hvilket 
sikrer, at taget ikke beskadiges, heller ikke selvom systemet 
skulle begynde at svinge.

 Der sidder en integreret krog, som ikke stikker ud, inden i 
gitterstrukturen, hvilket sikrer, at kæden ikke kan blive løftet af 
standeren i stærk blæst.

Foden

 Den trapezformede fod er aerodynamisk udformet med fi re 
pyramideformede sider med en hældning på 30°, der under 
omfattende vindtunneltestning viste sig at være den mest stabile form.

 Fodens underside er formet, så det sikres, at vægten fordeles 
langs hele omkredsen, og påvirkningen af opadrettede 
vindstrømme minimeres.

Traditionelt system D-marc-system 

Prognoser fra meteorologisk institut 

 Eftersom traditionelle afspærringssystemer bliver ustabile ved 
vindhastigheder på 80 km/t, er det en god ide at undersøge 
sandsynligheden for forekomsten af sådanne i Storbritannien. 
For et typisk britisk byområde, fx Coleshill i Midlands, viser tal fra 
det meteorologiske institut i Storbritannien, at dette er indtruffet 
77 gange i løbet af de seneste 10 år.
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Anvendelsesområder
D-marc™ 105 udgør et afspærringssystem til flade 
tage med en hældning på op til 10°. Systemet kan 
bruges til at forhindre adgang til fareområder under 
regelmæssig tagvedligeholdelse eller til at gøre 
adgang hen over taget sikker.  
Når det er nødvendigt at bevæge sig ud på et tag, 
er det de projekterendes pligt at udstikke en sikker 
rute, der bør markeres af et afspærringssystem.

D-marc™ 105 er blevet testet i vindtunnel på 
enkeltlags-, asfalt- og betontagoverflader, hvor 
produktet modstod vindhastigheder på over 168 km/t.

Lovgivning
D-marc™ 105 er klassificeret som en type 
kollektiv beskyttelse i henhold til det britiske 
arbejdstilsyns (HSE) risikostyringshierarki som 
fastlagt i britiske bestemmelser for arbejde i 
højden (Working at Height Regulations 2005 
(WAHR)). Kapitel 3 i WAHR 2005 illustrerer brugen 
af et afspærringssystem som et “eksempel på at 
træffe andre yderligere passende og tilstrækkelige 
foranstaltninger til forebyggelse af nedstyrtning”. 
Afspærringssystemet skal placeres på sikker 
afstand af nedstyrtningsfaren (normalt >2 m).

Vejledningen HSG33 om arbejdssikkerhed i 
forbindelse med tagarbejde (Health and Safety in 
Roofwork) angiver, at “hvor der ikke udføres arbejde 
ved kanten, kan afspærringsbarrierer opstilles på 
sikker afstand af kanten (normalt mindst 2 m), fx 
ved arbejde på et airconditionanlæg midt på et tag.”
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Et system, der anlægger en sikker 
rute til/fra en adgangstrappe.

Et system, der anlægger et sikkert 
område med henblik på regelmæssig 
vedligeholdelse.

Installation  
Der kræves ingen specifik træning for at installere 
systemet. Standeren stikkes i foden, og kæden 
sættes derefter på krogen på standeren og kædes 
sammen med den næste kædesektion med det 
medfølgende kædeled.

Der er ingen særlige komponenter til hjørner eller 
sving, idet systemet kan følge afspærringsområdet 
som anført, når stolperne placeres med 3 meters 
mellemrum.

Installatører skal sikre, at systemet placeres mindst 
2 m fra nedstyrtningsfarer, og sørge for at følge 
den praksis, der er fastlagt i britiske bestemmelser 
for arbejde i højden (Work at Height (Amendment) 
Regulations 2007) under installationen.

Fodlodderne er udformet med et bærehåndtag og 
vejer 16,8 kg hver.
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Fod 
Foden er fremstillet af genanvendte 

dæk og overholder BS 4790 
for brændbarhed, BS 1006 for 

UV-bestandighed og BS 7188 for 
skridsikkerhed. Vægt 16,8 kg 

Kæde og forbindelsesled
Plastkæden (25 m pr. pose) og forbindelsesleddene er komplet 

vejrbestandige og modstandsdygtige over for salt, kemikalier og frost. 
De er desuden lysægte, anti-magnetiske og kan anvendes 

i et temperaturområde på -10 ºC til +75 ºC.

Stander
Standerne er fremstillet 

af rustfrit 304-stål i 
henhold til EN 1.4301. 

Pulverlakeringsprocessen 
forlænger ikke blot levetiden, 
men giver også produktet en 

kvalitetspræget fi nish.

Systemkomponenter

Bestilling
For at beregne antallet af nødvendige standere og fødder skal den 
påkrævede systemlængde divideres med 3, hvorefter der lægges 1 til. 
For eksempel kræver et system med en længde på 21 m 8 standere 
og 8 fødder. Kæden leveres i længder a 25 m og kan tilskæres efter 
behov eller samles med de medfølgende kædeled. Bestillinger 
kan afgives og betales på vores website på www.D-marc.eu

Ved store bestillinger bedes du sende en e-mail til: 
info@www.d-marc.eu

Dimensioner
Når D-marc™ 105 er blevet monteret, dannes der et barrieresystem 
med en gennemsnitlig installationshøjde på 950 mm.

Størrelsen på de komponenter, der udgør systemet, gør det muligt at pakke 
systemet på en enkelt palle og derved minimere emballage og affald.
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