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KARTA TECHNICZNA 

SECUMAX  SIATKA ZABEZPIECZAJĄCA 

 

OPIS PRODUKTU 
Siatka jest wykonana z atestowanej stali konstrukcyjnej 

zabezpieczonej antykorozyjnie powłoką cynkową. Składa 

się z prętów pionowych Φ5mm oraz prętów poziomych 

Φ6mm. W dolnej części pręty poziome mają średnicę 

Φ4mm, a splot został zagęszczony do wysokości 150mm, 

aby spełnić wymagania normy PN-EN 13374. Siatka 

została przystosowana do użytkowania z uchwytami: 

wkręcanym, wkręcanym bocznym, uniwersalnym, 

przeciwwagowym, bocznym, wbijanym i traconym. 

Wykonanie na siatce logo klienta dostępne na zapytanie. 

 
ZASTOSOWANIE 
Siatka jest przeznaczona do zapewnienia ochrony przed 

upadkiem z wysokości osób i narzędzi. Wykorzystując 

siatkę nie ma konieczności stosowania desek 

balustradowych i krawężnikowych. 

 
 

SPOSÓB MONTAŻU / UŻYTKOWANIA 
Siatkę należy zamocować na haczykach słupka za pomocą 

otworów w siatce tak, aby po zamontowaniu jej dolna krawędź 

znajdowała się na konstrukcyjnym elemencie nośnym. Montażu 

dokonujemy od strony przestrzeni roboczej. 

 
PRZECHOWYWANIE / TRANSPORT 
Nie działać substancjami powodującymi zniszczenie czy korozję 

stali lub powłoki cynkowej. Chronić przed uszkodzeniami 

mechanicznymi. Przechowywać w pomieszczeniach 

zabezpieczonych przed wilgocią i opadami atmosferycznymi. 

Transportować przy użyciu kosza transportowego. 

 
DOKUMENTY ODNIESIENIA 
- Oświadczenie zgodności na użycie atestowanych materiałów 

oraz wykonanie zgodne z dokumentacją projektową; 

- Dokumentacja Techniczno- Ruchowa. 
 

  

DANE TECHNICZNO-HANDLOWE 

Nazwa Szerokość 
B [mm] 

Jednostka 
[szt.] 

Masa 
[kg] 

Numer artykułu 

Siatka zabezpieczająca 2200 2200 
1 

14,8 BH-SX-00-0-00912 

Siatka zabezpieczająca 2500 2500 18,5 BH-SX-00-0-23905 
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2021.11.30/130 
Niniejsza karta katalogowa została opracowana przez firmę FORBUILD SA i pozostaje własnością firmy 

Przedruk, kopiowanie oraz udostępnianie karty katalogowej w całości bądź części osobom do których nie jest kierowana, bez pisemnej zgody  

firmy FORBUILD SA są zabronione. 

Podstawa prawna –Dz. U. Nr 24/1994 poz. 83 z późniejszymi zmianami. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 


