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SOPRASAFE

SOPRASAFE
VEILIGHEID
IBIC is al jaren de nummer één voor groendaken in
België. Niet enkel voor de uitvoering van dakterrassen en daktuinen, wij doen veel meer dan dat. IBIC
begeleidt u doorheen het ganse proces, gaande van
het ontwerp, door de uitvoering en ook tot het onderhoud achteraf. Naast dit totaalpakket, breidt IBIC haar
diensten uit met veiligheid.
Veiligheid speelt een steeds belangrijkere rol in ons
leven. Gebruik van de gordel in de auto is tegenwoordig de normaalste zaak van de wereld. Net als het
dragen van een helm en veiligheidsschoenen op een
bouwplaats. En wat dacht u van de geluidsmetingen
op productielocaties? We doen er tegenwoordig
alles aan om onszelf tegen verschillende factoren
te beschermen. Maar toch wordt een permanent
valbeschermingssysteem op daken vaak als een
overbodige luxe beschouwd. Nochtans staat een val
vanop hoogte hoog bovenaan in de lijst van ernstige
arbeidsongevallen, met zware letsels of zelfs de dood
tot gevolg. Voortbouwend op haar pioniersrol in de
groendakensector engageert IBIC zich nu om ook
valbeveiliging op daken algemeen gangbaar te maken.
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VOORKOMEN VAN
VALGEVAAR

SOPRASAFE
SOPRASAFE is een verankeringssysteem, ontworpen om één of
meerdere mensen te beschermen die op hoogte werken. De leeflijn
kan gebruikt worden als een valbeveiliging of gebiedsbeperkend
systeem en minimaliseert daardoor het risico voor de gebruiker. Het
SOPRASAFE ankerpunt is permanent bevestigd aan de constructie
waarbij de gepatenteerde valdemper de krachten die vrijkomen bij een
val, grotendeels absorbeert.

Werken op hoogtes brengt altijd risico’s met zich mee. Vanaf 2,5 meter,
en in risicosituaties zelfs lager, is het belangrijk om maatregelen te
nemen tegen het valgevaar.
Een gebrek aan duidelijke en correcte richtlijnen zorgt ervoor dat
werkgevers en werknemers sneller risico’s nemen. En dat vergroot de
kans op ongevallen.

SOPRASAFE is een allround valbeveiligingssysteem waarbij men
continu bevestigd is zonder hinder te ondervinden van kabelsteunen
langs het systeem. De traveller loopt soepel over de lijn en de steunen
mee. Het harnas en de vallijn worden direct op de traveller aangesloten,
zo kan de gebruiker op elk gewenst moment zichzelf aan- of afkoppelen.

ZONDER
COMPROMIS
Het SOPRASAFE systeem bestaat geheel uit corrosiebestendige
materialen, die samen met de gepatenteerde schokabsorberende
valdemper ervoor zorgt dat het systeem geplaatst kan worden op de
meest uiteenlopende dakconstructies; van geprofileerde staalplaat,
beton en hout tot felsdaken en sandwichpanelen. De dakconstructie
blijft intact. De ankerpunten en het horizontale RVS lijnsysteem kunnen
op een relatief eenvoudige wijze op de dakbedekkingsconstructie
gemonteerd worden (volgens de EN795(2012) type A en C). Met
SOPRASAFE kan de dakbetreder gegarandeerd op eenvoudige en
veilige wijze de werkzaamheden op en aan het dak uitvoeren.

Voldoet uw dak nog niet aan de gestelde veiligheidseisen?
SOPRASAFE is in iedere fase van de levenscyclus van het
gebouw aan te brengen.
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WATERDICHTE
AFWERKING

VERANTWOORDELIJK

Na plaatsing van de ankerpunten met doorboring van de dakhuid
worden de punten meteen waterdicht aangewerkt door onze ervaren
techniekers. Wordt het valbeveiligingssysteem geplaatst tijdens de
bouwwerkzaamheden, dan kan de afwerking ook door de dakdekker
uitgevoerd worden. In elk geval geldt meteen ook onze tienjarige
waterdichte totaalgarantie als SOPREMA-dakbekleding geplaatst werd.

De verantwoordelijkheid voor veiligheid tijdens werkzaamheden werd
duidelijk in de wet vastgelegd. Opdrachtgevers en werkgevers hebben
een grote rol en verantwoordelijkheid om werken, ook kortstondige
onderhoudswerkzaamheden op daken, veilig te laten verlopen.
Vooruitdenkende gebouwenbeheerders kunnen daarom gepaste
valbeveiliging reeds in de ontwerpfase voorzien. Maar ook bij bestaande
daken kunnen systemen geplaatst worden in functie van toegenomen
onderhoud van allerlei technische installaties of een groendak
op het dak. Op die manier wordt latere concurrentie op basis van
arbeidsomstandigheden uitgesloten bij uitvoerders die risico’s voor hun
arbeiders niet schuwen.
Maar ook ontwerpen en offertes van verschillende leveranciers kunnen
sterk verschillen. Bij opdrachtgevers of ontwerpende partijen ontbreekt
over het algemeen de specialistische kennis om deze verschillen juist
te beoordelen. De prijs wordt dan logischerwijs doorslaggevend. En dat
terwijl je als opdrachtgever steeds de eindverantwoordelijkheid behoudt
bij de keuze van de valbeveiligingsinrichting.
De gebouweigenaar blijft ook verantwoordelijk voor het goed
functioneren en de periodieke keuring van het systeem. Maar hij
neemt wel aantoonbare stappen om de veiligheid te garanderen en
het toezicht en de controle waartoe hij wettelijk verplicht is, wordt een
stuk realistischer. IBIC verzorgt het geheel: naast ontwerp en plaatsing
kan je ook voor keuring van de valbeveiligingssystemen rekenen op de
betrouwbaarheid en stabiliteit van IBIC.
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+FELSDAKEN:

Door gebruik te maken van
een klem hoeft het dak niet
doorboord te worden.

+MEMBRAANDAKEN:

SOPRASAFE kan gemonteerd
worden op de meeste
membraandaksystemen (bitumen
en kunststof) met inbegrip van
éénlaagse systemen en bitumen
op staal-, betonnen en houten
daken.

+SANDWICHPANELEN:

Montage is mogelijk op alle
samengestelde daksystemen.
De ankers worden bevestigd
aan de dakplaten met speciale
popnagels.
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IBIC: GROEN EN
VEILIG HAND IN
HAND
Onze oorspronkelijke missie was: “Taking green to a higher level” – IBIC
brengt als expert groen op het dak. Maar daar willen wij niet stoppen.
Vanaf nu zorgt IBIC ervoor dat ook elke activiteit op uw dak veilig kan
verlopen. Wij zorgen voor de veiligheid naar, op en van het dak.
Zo wordt IBIC uw partner voor het ontwerp en plan van de nodige
veiligheidssystemen, zorgt voor de uitvoering en plaatsing van alle
systemen, en neemt ook het onderhoud voor zich.
We hebben dus onze missie uitgebreid: “Taking green and safety to a
higher level”.
IBIC is een onderdeel van de SOPREMA Group. Zijn er naast
vraagstukken over groendaken en veiligheid vragen over waterdichting
en isolatie? Dan bent u bij SOPREMA en IBIC aan het juiste adres.
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CONTACT
Valbeveiliging in combinatie met uw groendak?

+info@ibic.be of 03 843 39 66
Jaarlijkse keuring van bestaande systemen?

+nverstraelen@ibic.be (Nathalie, planning IBIC Safety)
Offerte voor plaatsing van ankerpunten, leeflijnen, gevelladders
of hekwerk volgens lastenboek?

+safety@ibic.be (Kelly, calculatie IBIC Safety)
Samen uw totaalproject bekijken met advies over diverse
beveiligingsmogelijkheden?

+jvdm@ibic.be of 0473 13 44 98 (Joris, manager IBIC Safety)
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