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Gapguard installatie en gebruiksaanwijzing 
 

A. Geleverde Componenten 
2 X SS 2-10 gele basis  

4 Sets SS 2-10 rode inzetstukken  
2 X 6mm moeren / bouten / washers  

8 X 5mm zelfschroevende vijzen 
 

B. Installatie gids   
                                       STEP 1                                                                          STEP 2  
                  Selecteer de 2 meest aangepaste                                     De 2 rode inzetstukken in de  
                                rode inzetstukken.                                                  2 gele  basissen inklikken. 

                                             
 

                                       STEP 3                                                                           STEP 4 
               Gapguard rond de obstakels plaatsen                          De 2 basissen assembleren met moeren 
                en vasthechting gaten goed uitlijnen.                            bouten en washers en goed aansluiten. 

                                                     
 

                                       STEP 5                                                                    
             De 2 inzetstukken van buiten naar binnen                                      DE INSTALLATIE                                 
           assembleren met de zelfschroevende vijzen.                                       IS VOLTOOID. 
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C. Opmerkingen 
De gele basis en de rode inzetstukken kunnen onafhankelijk van elkaar gebruikt worden,  

in functie van de afmetingen van de openingen die moeten beveiligd worden. 
Voor kleinere openingen kan men alleen de rode inzetstukken gebruiken. 

 
D. Gapguard gebruiksaanwijzingen  

Gapguad SS2-10 is ontwikkeld voor gebruik bij openingen  
van 2 duim (5 cm) to 10 duim (25 cm). 

 
Het product kan geïnstalleerd worden met twee basisstukken en 2 inzetstukken, of,  

met één basis stuk en één inzetstuk, voor openingen die tegen of bij een wand staan. 
  

Gapguard is voorzien van meerdere gaten die zijn vasthechting mogelijk  
maken op het platform of de oppervlakte waar het product geïnstalleerd is. 

 
Periodieke visuele inspectie van het product is aanbevolen teneinde  

eventuele schade, slijtage of scheuren vast te stellen.  
 

De risico’s voor schade zijn afhankelijk van de omgeving waarin Gapguard geïnstalleerd is. 
Omgevingen met zware condities, heel lage temperaturen of intensief gebruik  

kunnen de risico’s voor schade, slijtage en scheuren verhogen.  
 

Bij vaststelling van belangrijke schade, slijtage of scheuren, die de integriteit 
van het product aantasten moet het product vervangen worden. 

 
Wanneer de gele basis meerdere keren herbruikbaar is, is het  

aanbevolen de rode inzetstukken alleen eenmalig te gebruiken. 
 

E. Belangrijke nota  
Gapguard moet NIET gebruikt worden om openingen te dekken die  

NIET voorzien zijn voor doorlaat van nutsvoorzieningen. 
 
 
 
 
 

VOOR MEER INFORMATIE NEEMT CONTACT MET: 
           _____________________________________________________________________________________________________________ 

Realize International Company  A.J.Slegerslaan, 48 Bus 1 - 1200 Brussel - België 
Post adres: Rue de Renipont, 28 - 1332 Genval – België  /  Tél. : +32 475 25 19 52 / Email : info@r-i-c.eu  
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