
JUMBO Uniflex
Belastningsklasse 3 - max. 200kg/m2

Max. højde i standardopstilling: 30 m
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STANDARDOPSTILLING 
 
Inden opstillingen påbegyndes må det undersøges: 
- om mandskabet er tilstrækkeligt kyndigt til opgaven 
- om mandskabet er godt nok instrueret 
- om alt nødvendigt værktøj er til stede 
- om hejsehjulet er med 
- om de nødvendige anvisninger fra fabrikanten er til stede 
- om personlige værnemidler er nødvendige og til stede 
 
Undersøg om terrænet er stabilt. Jævn underlaget ud. 
 
B   Ryglæn lægges i en række langs den linie, hvor stilladset 
skal opstilles for nøjagtig at bestemme placeringen af 
rammerne. Undersøg om der er forhindringer for rammerne i 
højden. 
 
A   Højdeindstillingerne placeres – om nødvendigt på planker, 
hvis underlaget er blødt – så man opnår en afstand fra 
stilladsplankerne til facaden eller facadefremspring på højst 
0,30 m. Opklodsninger må højst være 0,20 m høje og 
højdeindstillingerne fastsømmes om nødvendigt til disse. 
 
C, B   På de fodplader eller højdeindstillinger, der står på det 
højeste terræn, opsættes en 2,00 m ramme (eller anden 
rammehøjde afhængig af den ønskede stilladshøjde). Herefter 
forbindes rammerne med et ryglæn, idet ryglænets anden 
ende hviler løst mod jorden. Husk låsepalerne ! 
 
C    En anden ramme opsættes i sine fodplader eller 
højdeindstillinger og forbindes med ovennævnte ryglæns 
anden ende. Husk låsepalerne ! 
 
E   Over rammerne lægges en aluminium planke, der låses i 
begge ender. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

A    Højdeindstillingerne justeres herefter, indtil rammerne står 
nøjagtigt lodret, og plankerne er nøjagtigt i vage. Når dette 
gøres meget nøjagtigt lettes den videre opstilling af stilladset 
væsentligt. 
 
B, C, E, A   Nabofaget monteres herefter: Først ryglæn og 
derefter ramme – opsat i sine højdeindstillinger – og herefter 
planken. Højdeindstillingen under den  sidst opsatte planke 
justeres meget nøje, til rammen er nøjagtigt lodret og planken 
ligger helt i vage. Husk låsepalerne ! 
 
Fortsæt på samme måde med at opstille et nabofag ad 
gangen, indtil hele længden er monteret i første højde. 
Kontroller løbende, at alle nymonterede planker ligger nøje i 
vage ved kun at justere sidst opsatte rammers 
højdeindstillinger. Husk låsepalerne ! 
 
En af plankerne skal være en aluminium planke med lem. 
 
En stige opstilles ved ovennævnte planke 
 
C  Stående på plankerne i 1. stilladshøjde monteres herefter 
rammer over da allerede opsatte i hele stilladsets længde, idet 
der startes fra den fjerneste ende.  
 
B  Ryglæn monteres langs hele stilladsets yderside (husk 
låsepalerne) og fro enden af stilladset monteres endelæn. 
 
E   Nu oplægges aluminium plankerne, og de låses. 
 
F   Låsebøjlerne til fodlister monteres på inderiden af 
rammernes yderrør lige over plankerne ved 1. stilladshøjde. 
 
Fodlister monteres – også for enden af stilladset, hvis der er 
fare for, at materiale falder ned herfra. 
 
Hvis stilladset er opstillet så der bliver for stort mellemrum 
mellem plankerne og facade (over 0,30 m) monteres 
indvendige konsoller. Der kan i stedet monteres ryglæn mod 
facaden. 
 
 
 
 
 
 
 



 Rev. 1.99 
 05.06.1999 
  

 
 
 
Ud for hver ramme og så tæt under 2.højde stilladsplanker 
som muligt, monteres fastgørelser: 
 
- Facaden skal have tilstrækkelig styrke. 
- Ved montage i murværk, skal dette yde tilstrækkelig 

modhold til hindring af spaltning af sten ved ekspansion. 
montagen skal ske midt i murstenen. 

- Montering bør ikke ske til vindueskarm, med mindre der 
foreligger en beregning, der tillader dette. 

- I facaden ibores en mindst 50 mm lang murpløk af plast 
eller fiber. Heri skrues en svejset øjekrog (mindst8/50) 

- Fastgørelsen fæstnes til øjekrogen og tilspændes på 
rammen. 

 
J, K  En ramme og en konsol for hejshjul samt hejsehjulet 
monteres nu over 2. højde stilladsplanker. 
 
I  Rammen (hejserammen i 3. stilladshøjde) forankres til 
facaden så højt som muligt ved hjælp af fastgørelse. Se 
ovenfor. 
 
L  Denne ramme låses til den underliggende ramme med 
rammelåse. 
 
C, B  Nu opsættes en naboramme til hejserammen og et 
ryglæn mellem de to rammer. 
 
C   Stående på plankerne i 2. stilladshøjde monteres herefter 
rammer over de allerede opsatte i hele stilladsets længde idet 
der startes i den fjerneste ende. 
 
Monteringen fortsættes som ovenfor beskrevet, idet ryglænene  
først monteres. 
 
For hver anden stilladshøjde monteres fastgørelser. Dog 
monteres der fastgørelser for hver stilladshøjde i yderfelterne. 
 
Ved øverste rammer og ved enderammerne monteres altid 
fastgørelser i hver ramme. 
 
D   Over de øverste planker monteres gelændersøjler og 
enderammer. Ryglæn monteres. Husk rammelåse og låsepaler 
! 
 
Hvis stilladskomponenterne ønskes anvendt til opbygning af 
trappetårn, store platforme eller lign. eller forholdene i øvrigt 
kræver, at der afviges på væsentlige punkter fra ovennævnte 
opstillingsanvisning, må der søges vejledning hos fabrikanten 
og/eller Arbejdstilsynet. 
 
NEDTAGNING 
 
Rens stilladsplankerne for alle byggematerialer og fej rent for 
løst sand, mørtel o.lign. 
 
Medtagning af stilladset sker i øvrigt i præcis modsat 
rækkefølge af opstillingen. 
 
Fastgørelsesbeslag må først fjernes, når de overliggende 
stilladsdele er nedtaget. 
 
Ingen stilladsdele må kastes, men skal hejses forsigtigt ned. 
 
Stilladsdelene skal straks stakkes, så de ikke tager skade. 
 
 
 

 
 
VEDLIGEHOLDELSE, REPARATION 
OG LAGRING 
 
Vedligeholdelsen omfatter bl.a. rengøring for mørtel- og 
malerester m.m. samt smøring af trægt fungerende gevind og 
låsepaler med petroleum eller lign. 
Skadede overfladebehandlinger udbedres – spørg fabrikanten. 
 
Reparation af bærende dele må kun udføres af fabrikanten, 
der herefter mærker alle reparerede dele. 
 
Svagt bøjede ryglæn, diagonaler o.lign. kan udrettes af 
brugeren med forsigtighed. 
 
Kasserede dele destrueres straks ved overskæring eller lign. 
 
Alt stilladsmateriel lagres omhyggeligt i stakke. Dele, der 
indeholder træmaterialer eller lign. opbevares tørt, hævet over 
terræn. 
 
TRANSPORT AF STILLADSDELE 
 
Skal foregå, så disse ikke beskadiges – helst i stakke. 
 
ADVARSEL 
 
Stilladset må ikke opstilles nær uisolerede elledninger og lign. 
Kontroller, at bestilleren har kontaktet elværket for eventuel 
omlægning, strømafbrydelse, isolering eller lign. 
 
KONTROL 
 
Før opstillingen kontrolleres hver enkelt stilladsdel for brud 
eller defekter. Skadede dele frasorteres straks. 
 
Dele med træge eller fastgroede låsepaler, 
højdeindstillingsgevind o.lign. frasorteres også. 
 
Når en stilladsdel er monteret færdig, kontrolleres at samtlige 
stilladsplanker (dæk) ligger fastlåst og at ryglæn og evt. 
diagonaler er fastlåste og nødvendige fastgørelser til mur er 
monterede og fastspændte, før stilladsets opbygning 
fortsættes. 
 
Når hel stilladset er opstillet (og efter ude-af-brug perioder) 
gennemgås det omhyggeligt – især fastgørelser til mur – både 
ved mur og ved ramme – før det igen tages i brug. 
 
Mindst en gang om ugen skal brugeren gennemgå stilladset – 
hvis det er i brug – især fastgørelser, planker og ryglæn. 
 
Skadede stilladsdele – frasorteret i forbindelse med 
opstillingen og demonteret efter rutinekontrol – hjemsendes til 
lagerpladsen for udbedring eller kassation. 
 
BRUGEN 
 
Stilladset må ikke uden videre påmonteres udstyr som 
hejseindretninger, nedstyrtningsskakt, inddækning eller 
skærm. 
 
Hvis der anbringes materiale, der kan skride, tæt ved ryglæn, 
skal der først opsættes kasseskærm. 
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Materialer skal anbringes, så der mindst er 0,5 m gang- og 
arbejdspladsbredde. 
 
På stilladsdæk, hvor der arbejdes, skal eventuelle 
opgangslemme holdes lukkede. 
 
Der må ikke arbejdes stående på kasser eller lign. med mindre 
der er sikkerhed mod nedstyrtning. 
 
Stilladsdele (fx fastgørelser, ryglæn og diagonaler) må kun 
fjernes af andre end opstilleren, hvis der foreligger en skriftlig 
aftale herom. Stilladset må kun ændres og nedtages af 
opstilleren. 
 
Stilladset skal beskyttes mod påkørsel af trafik. 
 
Ude- af – brugtagning skal straks ske, hvis der opstår 
væsentlige fejl på stilladset: 
- Alle skal straks forlade stilladset 
- området omkring stilladset skal om nødvendigt 

afspærres. 
- Fabrikanten og om nødvendigt arbejdstilsynet kontaktes. 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Før en platform betrædes, monteres montage-
gelænderet. 
Gelænderet befæstiges på de lodrette søjler 
umiddelbart under den ønskede platformshøjde. 
Koblingerne spændes om søjlen i begge sider.

Når montagegelænderet er på plads, kan platformen betrædes i sikkerhed og 
den videre montage af ryglæn fortsættes

Efter montage af ryglæn på den pågældende platform, må montagegelænde-
ret afmonteres.

Når platformen er udstyret med komplet gelænder / ryglæn, kan montagegelænderet afmonteres og re-monteres til næste platform i 
stilladset. Igen befæstiges montagegelænderet umiddelbart under den ønskede platformshøjde. Fortsæt videre montage af stilladset 
indtil den ønskede stilladshøjde er opnået. 

Platform kan monteres såvel før som efter montage af montagegelænderet.

Betræd IKKE platformen, før montageglænder er sikkert monteret!

MONTAGEGELÆNDER
Per 1. januar 2014 skal montagegelænder (opskydeliget rækværk, varenr: 1103000-OR) jf. den danske stilladshandleplan benyttes. 

BEMÆRK: LIvline må ikke fastgøres på JUMBO Uniflex



JUMBO Stillads A/S
Stålvej 9-23

6000 Kolding

Tlf: 7550 5075
Mail: info@jumbo.as

www.jumbo.as


