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GAPGUARD - PRODUCT BESCHRIJVING EN REGLEMETERINGEN. 
 

NIEUW kosteneffectief veiligheidsproduct dat het risico op vallende voorwerpen reduceert en 
uitglijden, struikelen en vallen wegens gaten voor nutsvoorzieningen helpt te voorkomen. 

  
Probleemstelling 
 

Voor nutsvoorzieningen die door permanente of tijdelijke platformen lopen, zijn openingen in de vloer 
nodig.  
Deze vloeropeningen creëren gaten tussen de voorziening en het platform. 
Gereedschap en materialen kunnen door deze gaten naar beneden vallen en de mensen die daaronder 
aan het werk zijn, verwonden. 
Deze gaten kunnen ook een risico op struikelen vormen. 
Mensen die het risicogebied betreden, lopen het gevaar dat ze gekneld raken tussen de voorziening en 
het platform. 
 

De oplossing 
 

“GAPGUARD” is een unieke manier om uw vloeropeningen voor nutsvoorzieningen op een veilige 
manier af te dekken. 
Iedereen kan ons gepatenteerde systeem installeren, zonder dat daarvoor speciaal gereedschap nodig 
is. De plaatsing neemt slechts enkele minuten in beslag en biedt meteen bescherming tegen vallende 
voorwerpen. 
De uiterst zichtbare kleuren zorgen voor een vroegtijdige waarschuwing voor het naderende gevaar en 
helpen zo om uitglijden, struikelen en vallen te voorkomen. 
Doordat Gapguard bovendien geschikt is voor hergebruik, is het een snelle en kosteneffectieve tijdelijke 
of permanente oplossing. 
 

Kenmerken 
 

• Veilig, snel, aanpasbaar, tijdelijk of permanent gebruik, opnieuw bruikbaar en kosteneffectief. 
• Vervaardigd uit HDPE met brandvertragende eigenschappen 
• Compatibel met offshoreplatformen, elektriciteitscentrales, chemische installaties, raffinaderijen, en 
  alle bouwwerven. 
• Voldoet aan de Europese normen met betrekking tot de ‘voorschriften voor werken in de hoogte’, meer 
bepaald betreffende vallende voorwerpen (10.(1)) en veiligheid op werkplatformen (5.(b) en 5.(c)).  
 

Voorschriften voor werken in de hoogte - (DIR. 2001/45/EC) (K.B. 31/08/2005) (ARAB Art. 434) 
 

Vallende voorwerpen:  
10.(1) Iedere werknemer dient, wanneer dat nodig is om te vermijden dat een persoon gewond raakt, 
geschikte en toereikende stappen te nemen om, voor zover dat redelijkerwijs uitvoerbaar is, het vallen 
van materialen of voorwerpen te voorkomen. 
 

Veiligheid op werkplatformen:  
5.(b) Een werkplatform moet voorzien zijn van een geschikt oppervlak en moet in het bijzonder zo 
opgebouwd zijn dat het oppervlak van het werkplatform vrij is van gaten - (i) Waardoor iemand zou 
kunnen vallen; (ii) Waardoor materialen of voorwerpen zouden kunnen vallen en iemand verwonden; 
 

5.(c) Werkplatformen moeten zo worden opgebouwd en gebruikt, en in die staat worden onderhouden, 
om, voor zover dat redelijkerwijs uitvoerbaar is, het volgende te voorkomen - (i) Het risico op uitglijden of 
struikelen; of (ii) Het vastgeklemd raken van een persoon tussen het werkplatform en een nabijgelegen 
structuur. 
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