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BODYFIX EN795A

TECHNISCHE SPECIFICATIES

• Plaatsing bovenop de dakbedekking
• Vier ankers als mechanische bevestiging
• Zeer geschikt voor grinddaken
• Maximaal één (1) persoon
• Voldoet aan de EN-795 klasse A
• Gepatenteerd

ALGEMEEN

De Bodyfix is een welbekend product in het assortiment van Eyecatcher. Het is een persoonlijk ankerpunt 
voor valbescherming op platte en hellende daken met permanente verankering aan de constructie-/
dakvloer. Het resultaat: een persoonlijk ankerpunt met de zekerheid van een solide verankering én 
zeer gunstig geprijsd. Dat is veilig en plezierig.

VERANKERING IN DE ONDERGROND

Eyecatcher levert de Bodyfix desgewenst inclusief bevestigingsmaterialen. Het product is zo ontworpen, 
dat de Bodyfix op de meeste ondergronden kan worden aangebracht, zoals beton, kanaalplaat, 
plaatstaal en hout. De Bodyfix wordt op de dakbedekking geplaatst. De dakbedekking en isolatie wordt 
doorboord en met de juiste ankers aangebracht in of door de ondergrond. De Bodyfix wordt op een 
viertal posities verankerd aan de dakconstructie. Daarmee bent u verzekerd van persoonlijke veiligheid 
bij gebruik van het ankerpunt. 

Voor elk type dakconstructie is een betrouwbaar bevestigingssysteem toepasbaar. Met een bijgeleverd 
bitumineuze, EPDM of PVC-rozet wordt het ankerpunt waterdicht afgewerkt. 

VOORDELEN

• Een bouwkundige verankering geeft de zekerheid van vaste permanente bevestiging aan de 
ondergrond onder alle klimaat omstandigheden.

• Het rode RVS-aanhaakoog van de Bodyfix is 360 graden draaibaar.

• Duidelijk herkenbaar aan de signaalrode kleur; voordeel op grinddaken.

• Ook inzetbaar als gebiedsbegrenzer.

• Zeer snel te monteren. 

• Gebruiksvriendelijk en eenvoudig in gebruik.

• Lange levensduur door toepassing van duurzame materialen.

• Eenvoudig waterdicht af te werken met de bijgeleverde rozet.

• Geen koudebrug werking.

• Na installatie is een trekproef mogelijk conform de EN-795.


