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SC0984-15
Ställningsplattformar
Innehavare/Tillverkare/ Leverantör
Nordic Platform P/S, Norgesvej 49, DK-6100 Haderslev, DANMARK

Produktnamn
AIRSTEPS ställningsplattform La Bank 490.

Produktbeskrivning
Enligt sidorna 2-3 i detta typkontrollintyg. Teknisk dokumentation enligt underlag till SP,
nr 5P08943.

Kravspecifikation
Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 2013:4 Ställningar, 10 § (SPs certifieringsregler
SPCR 064) och SS-EN 12811-1.

Tillåten belastning
Lastklass 6 (6,0 kN/m²), med förutsättningar enligt produktbeskrivningen.

Märkning
Plattformarna ska vara försedda med varaktig märkning med tillverkningsår (minst 2 siffror),
”AIRSTEPS” och ”Nordic Platform”. Produkterna kan också förses med SP-märket enligt nedan.

Giltighetstid
Typkontrollintyget gäller längst till och med den 5 oktober 2026.

Övrigt
SP utför årlig kontroll av typkontrollerade ställningskomponenter enligt avsnitt 5 i SPCR 064.
Detta är första utgåvan av detta typkontrollintyg.

Typkontrollintyg nr. SC0984-15 utgåva 1, 2016-10-05

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Box 857, 501 15 Borås
Tfn: 010-516 50 00
E-post: info@sp.se www.sp.se

Ackrediterade certifieringsorgan bedöms och utses av Swedac.
Detta certifikat får endast återges i sin helhet, om inte SP i förväg skriftligen
godkänt annat.
Typkontrollintyget inklusive bilaga består av 3 sidor, där detta är sida 1.

T
Bilaga

Produktbeskrivning av Nordic Platform AIRSTEPS
ställningsplattformar
Utformning
Nordic Platforms ställningsplattformar är tillverkade i glasfiberarmerad profilerad kompositplast som utgör både bärande profil och gångyta och där endast ändbeslagen är av annat
material.
Plattformarna med PP-beslag i ändarna lyftsäkras med buntband. Plattformarna är avpassade
att kunna placeras på 48,3 mm ställningsrör. Ingående plattformar framgår av nedanstående
förteckning.
Plattformstyp
La Bank 490

Utformning

Längder

Glasfiberarmerad helgjutet tvärsnitt,
ändbeslag och krokar av polypropylen (PP)

1250, 1650,
1750

Dimensioner
Komponent

Dimensioner (mm)

La Bank 490

Längd×490×55×3/2,5

Villkor vid användning
1.

Dimensioner och tillåten belastning framgår av nedanstående tabell. Dimensionerande
bärförmåga erhålls genom multiplikation av tillåten last med partialkoefficienten γF =1,5.
Typ

Längd

Bredd

La Bank 490

(m)
– 1,75

(m)
0,490

Lastklass
6

Tillåten utbredd
last
(kN/m2)
6,0 (600 kg/m2)

Tillåten
delarealast
(kN/m2)
10,0 (1000 kg/m2)
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2.

Om plattformarna används i ställning med lägre klassning, får de inte belastas med högre
last än vad som är tillåtet för ställningen.

3.

Plattformarna ska vara säkrade mot oavsiktlig lyftning i båda ändar.

Monteringsinstruktion
Monteringsinstruktion ska medfölja plattformarna då de avlämnas till användaren.

Tillämpning
Typkontrollintyget gäller för plattformar med tillverkare enligt typkontrollintyget och vilkas
material, dimensioner och utförande överensstämmer med de typkontrollerade exemplaren.
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