
SAFECLAMP® MODULÄRT HANDRELINGSSYSTEM 

Safeclamp® är ett modernt sammansatt alternativ till 
konventionella galvaniserade ledstångssystem. Tillverkad 
av Glasarmerad polymer (GRP) 
Det Modulära-systemet Safeclamp® bygger på utdragna 
rör med en diameter på 50 mm, & 5 mm tjockt för rejäl 
styrka och seghet och sammanfogas med en rad särskilt 
utformade GRP-gjutna beslag för att skapa det kompletta 
ledstångssystemet.

Glasfiberröret kan snabbt kapas till rätt längd och 
tillsammans med övriga delar i Safeclamp® 
sortimentet har det aldrig gått snabbare att bygga ett 
komplett skydd till en rimlig kostnad och med en 
hållbarhet som långt överskrider motsvarande 
lösningar i stål och Aluminium. 

Den speciella mutter och bultkombinationen 
säkerställer att både bulthuvudet och muttern är 
infällda inom de gjutna beslagen och behåller den 
släta ytan för säker oavbruten handhållning.
 
För ytterligare säkerhet kan också rördelarna med 
hjälp av lim sättas samman för en sömlös bindning.

Safeclamp® finns i gul färg som standard. Grått finns 
tillgängligt på begäran.
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FÖRDELAR
Högkvalitativa konstruktioner i 
hållbart komposit.
Ingen Termal expansion. 
Tillverkat helt enligt dina önskemål
Eller platsbyggt.
Ingen korrosion.
Icke Konduktivt
Enkel installation
Underhållsfritt
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MATERIALSPECIFIKATION

Safeclamp® Handreling har testats enligt mycket hårda 
regler och funnits godkända med deflektions och 
lasttester enligt BS 7818: 1995 Class 2A. En kopia på 
certifikatet kan visas vi förfrågan

Alla Safeclamp® komponenter är pigmenterade 
genom hela materialet, och kräver inte någon 
sekundär behandling såsom målning eller 
rostskyddsbehandling. Alla ytrepor är mindre synliga, 
och eventuella ytskador är lätta att reparera. Vår 
standard färg är Säkerhetsgul, men finns även som 
Stålgrå vid begäran.

Alla Safeclamp® komponenter tillverkas med en hög 
kvalitativ UV-hämmare för att förhindra färg, eller 
materialnedbrytning.

Lätt att transportera till svåråtkomliga platser. 
Safeclamp® är exceptionellt tålig, och har är mycket 
stöttålig vilket minskar risken för permanenta skador 
och deformation. Safeclamp® är cirka 60% lättare än 
en motsvarande lösningar i Galvaniserat stål.

Brittisk standard

100% pigmentering

UV Stabil

Låg vikt och stöttålig 

SAFECLAMP® MODULÄRT HANDRELINGSSYSTEM 

Tillverkad i enlighet med vårt ISO 9001 ackrediterade 
Kvalitetsledningssystem, är den strukturella 
integriteten hos det angivna materialet av mycket hög 
kvalitet. 
En livslängd på 25 år förväntas, men garanteras inte 
och baseras på ett antal variabler: miljö-, 
installationsprocess, underhåll, belastning och 
trafikförhållanden. Vid specifika installationer kan en 
betydligt högre livslängd garanteras. 

Kvalitetsgaranti
GRP är resistent mot ett brett spektrum av kemikalier, 
över ett brett temperaturspektrum. GRP kan tillverkas 
med hjälp av olika hartssystem för att uppnå specifika 
kemiska resistenta egenskaper. Se 
kemikaliebeständighetsdiagram DS-DST-10

Kemikalieresistans

Alla våra produkter innehåller ett brandhämmande 
additiv och uppfyller Euro Klass 1 och ISO11952-2. Är 
likvärdigt ASTM E84 klass 1 och BS476 del 7class2 
flammspridning för att ge en 30 minuters brinntid.

Brandskydd

FÖR MER INFO 
Email: info@decksafe.se

Besök:  www.decksafe.se
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3 Way Corner 
SC-CR-3W-90-YE

SC1

SC3

SC5

SC7

SC2

SC4

SC6

SC8

90° corner fitting, often used 
where top rail meets corner upright 
on level sites. Often paired with 
type SC5.

90° corner joint, often used on 
middle rail on level sites and often 
paired with a 3-way Corner (SC1)

90° joint, often used to join 
intermediate uprights to top rails on 
level sites. This fitting can be used 
where through tube (horizontal in 
photo) has to be joined within the 
fitting. Where such a joint is not 
required, SC1 can often be used as 
an alternative.

90° angle fitting, often used where 
top rail meets end upright on level 
sites or for 90-degree corners

90° butt joint, often used to join 
intermediate uprights to top rails 
and middle rails to end uprights 
on level sites. This fitting cannot 
be used where through tube 
(horizontal in photo) has to be 
joined within the fitting 

Base flange, usually used for 
uprights on level sites. 12mm 
Diameter Fixing holes suit a wide 
range of common mechanical 
and chemical masonry , which are 
available upon request.

90° joint, often used between mid-
rail and uprights on level sites and 
often paired with type SC3 or SC2. 
The through tube (vertical in photo) 
cannot be joined within the fitting

A side-mount fitting, often used to 
attach guardrail uprights to walls, 
staircases and ramps.

4 Way Corner 
SC-CR-4W-90-YE

3 Way Long T Piece 
SC-LT-3W-90-YE

90 Degree Elbow
SC-EB-2W-90-YE

3 Way T Connection 
SC-CN-3W-90-YE

Pedastal
SC-EB-2W-90-YE

4 Way Connection
SC-CN-4W-90-YE

Sidemount Bracket
SC-BK-SM-YE
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SAFECLAMP® MODULÄRT HANDRELINGSSYSTEM 

FÖR MER INFO 
Email: info@decksafe.se

Besök:  www.decksafe.se
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4 Way Universal Joint
SC-UJ-4W-YE

Universal 3 Way
SC-UJ-3W-YE

Universal Joint
SC-UJ-2W-YE

Kickplate
PR-KP-150-15-03-YE

Safeclamp Bolt Set

Safeclamp Tube
SC-RT-50-50-05-YE
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A versatile swivel fitting, useful for 
awkward applications where angles 
cannot be accommodated by angle 
fittings. The through-tube cannot be 
joined within the fitting.

A versatile swivel fitting, useful 
for awkward applications where 
angles cannot be accommodated by 
adjustable angle fittings.

A versatile fitting, often used where 
a horizontal rail is joined to a sloping 
section

A GRP toe board profile. 150mm High 
by 15mm thick.

A M6 x 60mm A2 Stainless Steel 
Socket button head bolt, and Blind 
Riv Nut. Our recommended fixing.

 A FRP / GRP 50mm O/D Tube, with 
5mm wall thickness. Ideal for Top Rail, 
Mid-Rail or Stanchions

SC9

SC11

SC13 SC14

SC10

SC12
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FÖR MER INFO 
Email: info@decksafe.se

Besök:  www.decksafe.se
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SAFECLAMP® MODULÄRT HANDRELINGSSYSTEM 
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Självstängande grindar

GRP Stängsel

GRP Greting

Vertikallejdare

Relaterade Produkter
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