SERTIFIKAT
C900712

Fotspindel
Innehaver/Produsent/Leverandør

Mesa Materiell AS
Bekkeveien 11, 3240 Sandefjord, Norge

Produktnavn
Fotspindel modell T8

Produktbeskrivelse
I henhold til side 2 i dette sertifikatet. Teknisk dokumentasjon i henhold til underlag til RISE,
nr. P107880.

Sertifisering
RISE bekrefter at produktene som sertifikatet omfatter er kontrollert og er i samsvar med kravene i
Arbeidstilsynets forskrift om konstruksjon, utforming og fremstilling av arbeidsutstyr og kjemikalier
(produsentforskriften), utgave 22. des 2016 nr. 1837, § 4-1 til 4-4. (RISEs sertifiseringsregler SPCR 064
datert 2020-02-03), NS-EN 12810-1:2003 med tilhørende standarder og NS-EN 74-3:2007.

Tillatt belastning
Forutsetninger i henhold til produktbeskrivelsen.

Merking
Fotspindelene skal merkes med varig og synlig merking f.eks. ved preging i henhold til nedenstående:
T8, navn på sertifikatutsteder RISE, produksjonsår (2 siffer) og sertifikatnummer C900712, i henhold til
T8RISE22 C900712.

Gyldighetstid
Sertifikatet gjelder høyst til og med 2032-07-04.

Annet
RISE utfører en årlig inspeksjon av sertifiserte stillaskomponenter i henhold til avsnitt 5 i SPCR 064.

Martin Tillander

2022-06-30
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SERTIFIKAT

Produktbeskrivelse for fotspindel modell T8
Utforming
Fotspindel T8 består av et gjenget stålrør, fotplate og en spindelmutter for høydejustering.
Fotspindelen er produsert i ulike høyder og dimensjoner.
Komponent
Fotspindel T8 Ø33,7
Fotspindel T8 Ø38,0

Mål (mm)

Dimensjoner (mm)

Artikkelnummer

1000, 665, 385
1000, 800, 665

Ø33,7
Ø38,0

34000010, 34000011, 34000019
34000012, 34000016, 34000014

Vilkår ved bruk
1.

Fotspindel T8 må ikke benyttes i stillas der bredden på stillaset er større enn 1,30 m.

2.

Den ytre diameter av fotspindel T8 må være større eller minst like stor som den fotspindelen
stillasesystemets eget sertifiseringsdokument benytter.

3.

Den maksimale justeringshøyden for fotspindel T8 bestemmes av det aktuelle stillassystemets
eget sertifiseringsdokument.

4.

Ved sertifiseringen er monterings- og bruksveiledningen utgave 23.06.2022 – Versjon 01 på
norsk gransket.

Monterings- og bruksveiledning
Monterings- og bruksveiledningen på norsk skal følge med produktet ved omsetning.

Anvendelse
Sertifikatet gjelder for produkt med produsent i henhold til sertifikatet og med materiale, dimensjoner
og utførelse som stemmer overens med det sertifiserte eksemplaret.
Sertifikatet skal følge med produktet ved omsetning.
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