Säker användning av stegar
Före användning
•

Innan du använder en stege, kontrollera alltid visuellt att produkten är hel och inte har några
deformationer, sprickor eller lösa skarvar. Klättra aldrig på en trasig stege.

•

Om stegen har sidostöd, kontrollera att de är låsta i öppet-position.

Säker användning
•

Använd stegen på ett jämnt underlag så att den står stadigt och rakt. Sträck dig inte utanför
stegen och hoppa inte på den; stegen kan stjälpa om du flyttar din tyngdpunkt utanför den.

•

Klättra upp på stegen endast från marken eller från ett annat fast underlag jämförbart med
marken. Underlaget ska vara sådant att stegen inte kan falla omkull eller stjälpa om
underlaget stjälper, glider eller sviktar.

•

A-formade fristående stegar eller bockar får inte användas för ”genomgång”, om de inte är
särskilt tillverkade för ändamålet. Stegen är avsedd att användas för arbete från plattformen
till vilken man alltid ska klättra nedifrån, med hjälp av stegens egna steg eller pinnar.

•

Håll hela tiden i sidoprofilerna medan du klättrar, och klättra alltid med ansiktet mot stegen.

•

Stegen tål en statisk belastning på 150 kilogram.

•

När du arbetar på en fristående stege utan plattform, ska du aldrig stå på de två översta
pinnarna/stegen. Luta dig mot dem med benen. Släpp inte greppet om stegen, även om du
lutar med benen mot de översta pinnarna/stegen.

•

När du arbetar på en anliggande stege, ska du aldrig stå på de tre översta pinnarna/stegen.
Luta dig mot dem med benen. Släpp inte greppet om stegen, även om du lutar med benen
mot de översta pinnarna/stegen.

•

När du klättrar på en tredelad kombistege, klättra inte högre än till den A-formade
stegkomponentens kopplingspunkt. Den översta säkra platsen är den översta pinnen på den
A-formade stegkomponenten.

•

Rätt lutvinkel för en anliggande stege är 75 °. På stegar tillverkade av Suomi-Tikkaat hittar
du enkelt den rätta vinkeln. Stegens fyrkantiga pinnar är monterade så, att fotstegen är
vågräta när stegen står i rätt vinkel.

•

Snö och jord som fastnar på skosulorna orsakar halka, trots stegens halkskyddsmönster.
Också eventuell is som bildas på stegen gör ytan hal. Stampa av skorna och avlägsna snö
och is från stegens yta innan du klättrar på den.

•

Stegen får användas endast på underlag med gott grepp och där stegen står stabil och rak.
Till exempel löst grus, is och olja försämrar betydligt greppet på stegens halkskydd, eller
kan helt avlägsna dess grepp.

Förvaring av stegen
•

Förvara stegen skyddad från fukt så förlänger du dess livslängd.

Ordet ”stege” i texten avser stegar, trappställningar och bockar.

