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HARNASSEN 
 
In situaties waarin valgevaar dreigt en waarbij vanwege technische redenen of kortdurend werk 
voor de veilige toegang niet gezorgd kan worden, moet men gebruik van persoonlijke 
beschermingsmiddelen overwegen.  Z´n gebruik mag nooit geïmproviseerd zijn en zijn keuze 
moet specifiek in de betreffende veiligheidsmaatregelen voor die werkplek behandeld worden. 
 
Gebruiksaanwijzing 
Gebruik de antivalharnas (verder alleen harnas) niet zonder de gebruiksaanwijzing vooraf 
zorgvuldig te lezen. 
Deze gebruiksaanwijzing laat verschillende gebruiksmogelijkheden zien. Sommige bekende 
mogelijkheden van het onjuiste gebruik zijn afgebeeld en doorgestreept. Er bestaan nog vele 
andere mogelijkheden van het onjuiste gebruik, die hier niet genoemd zijn. De harnas mag 
uitsluitend op die manier gebruikt worden, zoals het op de niet-doorgestreepte afbeeldingen te 
zien is.  Elk ander gebruik is verboden en kan ongeluk of zelfs dood veroorzaken. Indien je 
problemen met het gebruiken hebt of iets niet begrijpt, graag contact met de PRODUCENT 
opnemen.  
 
Gebruik 
Let op: Voordat je het product gaat gebruiken, heb je speciale training nodig. 
Bij de harnas horen twee inbindelementen toe, bedoeld voor het opvangen van de val en 
gemarkeerd als "A"EN 361 (trekvastheid 15kN, zie afbeelding). 
Bij de gordel van de harnas horen drie inbindelementen toe, bedoeld voor het positioneren 
conform de norm EN 358 en EN 813 (trekvastheid 15kN, zie afbeelding). 
Het product moet je alleen in de combinatie met de valdemper conform de norm EN 355 en een 
metalen verbinding conform de norm EN 362 (stalen of duraluminium carabiner, eventueel met 
een ovale snelkoppeling de zgn. Maillon) gebruiken; en verder in combinatie met andere 
veiligheidshulpmiddelen, die samen met de harnas een eenvoudig, compatibel systeem vormen. 
Dit product mag alleen door een bevoegde en getrainde persoon gebruikt worden of door 
iemand onder directe toezicht van een dergelijke persoon. Controleer of het product met je 
overige uitrusting compatibel is. Gebruik alleen producten die aan de betreffende normen en 
regels voldoen. Het is noodzakelijk dat de gebruiker van dit product op de hoogte is over de 
reddingsmogelijkheden in geval van ongeluk. 
 
Controle 
Voordat je het product gaat gebruiken, moet je de juiste maat van de harnas en de functie van 
de koppelingen controleren voor het verzorgen van maximale gemak en veiligheid.  
De gebruiker moet vrij kunnen bewegen. We adviseren de harnas op een veilige plek te gaan 
uitproberen. 
Controleer tijdens het gebruik of de koppelingen goed ingebonden en het touw juist 
aangeknoopt zijn. Voor en tijdens het gebruik moet je ook de toestand van de gordels en de 
hechtingen controleren, ook op de moeilijk bereikbare plekken ervan. Indien de harnas enige 
kenmerken van beschadiging vertoont, stel hem buiten gebruik. Het ingrijpen in de constructie 
van het product of reparaties buiten onze productieruimtes zijn verboden. 
 
Wat moet je controleren: 
Textielmateriaal: sneden, slijtage, schade veroorzaakt door veroudering, hoge temperatuur of 
chemicaliën etc.  
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Hechtingen: gescheurd, doorgesneden of losse draden. 
Koppelingen: juiste functie ervan. 
Metalen elementen: corrosie, slijtage etc. 
 
Grote val 
Na een harde val moet het product buiten gebruik gesteld worden.  Indien je twijfelt stuur de 
harnas ter controle. Vergeet niet dat je leven en je veiligheid veel meer waard zijn dan een 
nieuwe harnas. 
 
Materialen 
De harnas is van synthetische vezels PA en PES gemaakt. De stalen koppelingen en de 
ankerpunten zijn op de oppervlakte bewerkt conform de norm EN 362. 
 
Reinigen 
Vervuilde harnas kan je met zuiver water of lichte wasmiddelen reinigen (max. 30°C)  en goed 
laten afdrogen in een donkere, goed geluchte ruimte. De harnas moet je op een natuurlijke 
manier laten drogen, zonder gebruik van vuur of andere directe warmtebronnen. 
 
Desinfectie 
Indien desinfectie nodig is, moet je een middel gebruiken dat geschikt voor polyamide en 
polyester is. Laat het middel, opgelost in zuiver water (max. 30°C warm), één uur op de harnas 
werken. Was het daarna in zuiver water en laat het in een koude, donkere en goed geluchte 
ruimte drogen. De harnas moet je op een natuurlijke manier laten drogen, zonder gebruik van 
vuur of andere directe warmtebronnen. 
 
Chemicaliën 
Vermijd contact van het product met logen en oplosmiddelen (zuren). Deze chemicaliën zijn 
voor synthetische vezels zeer gevaarlijk. 
 
Transport en bewaring 
Bewaar de harnas op een droge, donkere en goed geluchte plaats. Bescherm tegen langdurige 
werking van UV-straling. Niet bewaren en niet drogen in de buurt van directe warmtebronnen. 
De harnas niet in gevouwen en belaste toestand bewaren. De producent levert de harnas in een 
plastic zakje, die tegelijkertijd ook een goede verpakking voor bewaren en transport is. 
 
Temperatuur 
Gebruik en bewaar het product in de omvang van de genoemde temperaturen: van -40°C tot 
+80°C. Alleen zo kan het product de nodige trekvastheid bewaren. 
 
Levensduur en controle 
Textielproducten hebbenlevensduur van 10 + 5 jaar (5 jaar bewaring volgens de 
gebruiksaanwijzing, 10 jaar vanaf het eerste gebruik). Indien een bevoegde persoon vaststelt, 
dat het product niet meer voor veilig gebruik geschikt is, mag ze aanbevelen het product buiten 
gebruik te stellen ook al is de levensduur nog niet afgelopen.  
Textielproducten moetentenminste één keer in 12 maanden gecontroleerd worden door de 
producent of door de persoon die bevoegd is om OOP-controle van de derde categorie van de 
eenvoudige constructies door te voeren (verder alleen “bevoegde persoon”), zoals bv. IRATA 
en SPRAT LEVEL3 enz. Deze controles moeten ook in geval van buitengewone gebeurtenissen  
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(val, agressieve chemische omgeving, mechanische schade of twijfel van de gebruiker) 
doorgevoerd worden. 
 
Garantie 
De PRODUCENT geeft 3 jaar garantie op materiaal- en productiegebreken. De garantie heeft 
geen betrekking op gebreken ontstaan door slijtage, verzuim, onjuiste bewaring of gebruik, 
willenkeurige wijzigingen of schade veroorzaakt door onjuiste manipulatie met het product en 
verder door verboden aanpassingen en verkeerde bewaring. 
Ongevallen, schaden, verzuim en gebruik, waarvoor de harnas niet bestemd is worden door de 
garantie niet gedekt. 
DE PRODUCENT is niet verantwoordelijk voor de directe, indirecte of toevallige schade, die 
met het gebruiken van het product samenhangt of een gevolg ervan is. 
 


