Informacje ogólne dotyczące rusztowań.
Uwaga: Podane poniżej informacje nie zastępują żadnych przepisów (w tym BHP) ani nie wyczerpują
wszystkich wymagań i sytuacji dotyczących montażu i użytkowania rusztowań.
Pominięte są, między innymi, zagadnienia związane z: montażem siatek i plandek ochronnych, daszków
ochronnych, komunikacji, przejść dla pieszych, wciągarek i wind, itp.
Podane informacje mają, jedynie, na celu zwrócenie uwagi na niektóre podstawowe zagadnienia.

I. Podstawowe zasady prawidłowego montażu i demontażu rusztowań.
1. Rusztowania mogą być montowane/demontowane i odbierane tylko przez uprawnione osoby,
2. W trakcie montażu należy wygrodzić strefę niebezpieczną.
3. W trakcie montażu/demontażu zabroniony jest wstęp na rusztowania osobom innym niż
przeprowadzające montaż.
4. Rusztowania w trakcie montażu/demontażu powinno być oznaczone zakazem wstępu.
5. W trakcie montażu należy zwrócić uwagę na nośność i prawidłowe przygotowanie podłoża (np.:
zagęszczenie, wyrównanie).
6. Należy zwrócić uwagę na prawidłową nośność kotwienia. Sprawdzanie kotwienia powinno być
wykonywane sukcesywnie w trakcie montażu i udokumentowane.
7. Rusztowanie, ustawione na zewnątrz, musi być uziemione, a oporność uziemienia musi być
zbadana i udokumentowana przez uprawnionego elektryka.
8. Zmontowane rusztowanie musi być odebrane przez kierownika budowy lub inną uprawnioną
osobę. Dopiero po odbiorze możliwe jest użytkowanie rusztowania.

II. Podstawowe zasady użytkowania rusztowań.
1. Odebrane rusztowanie, które jest gotowe do pracy powinno być odpowiednio i zgodnie z
przepisami oznaczone.
2. Wszelkie zmiany, przebudowy, dostosowania rusztowania muszą być wykonywane przez
uprawnionych montażystów i odbierane przez kierownika budowy lub inną osobę posiadającą
uprawnienia.
3. Nie wolno przekraczać nośności rusztowań.
4. Należy dokonywać przeglądów rusztowania zgodnie z odpowiednimi przepisami i zasadami.
5. W trakcie pracy na rusztowaniu należy przestrzegać przepisów BHP.

III. Informacja dotycząca projektu rusztowań:
Załączone rysunki zostały wygenerowane z programu „LAYPLAN” firmy Layher.
Rusztowanie zbudowane według tych rysunków, spełnia wymagane prawem parametry, jest bezpieczne i
gotowe do pracy pod następującymi warunkami:




rusztowanie zostało zbudowane ściśle według projektu oraz DTR producenta, pełna DTR jest
dostępna na stronie internetowej GN-Knit rusztowania w zakładce „do pobrania”.
rusztowanie zostało ustawione zgodnie zasadami podanymi w punkcie I. oraz odpowiednimi
przepisami.
rusztowanie zostało zbudowane tylko z oryginalnych elementów firmy Layher, niedopuszczalne
jest mieszanie z elementami innych producentów.
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