Detta dokument är en viktig länk i vårt fortlöpande kvalitets- och förbättringsarbete
Objekt:

Offert nr:

Obligatorisk genomgång med ansvarig för montage
Skickas ut till byggplats. Genomgånget vid telefonmöte dat:_____________
Moment

Beskrivning - Fråga som ska ställas
Exempel. 4.1 Är stomme klar för elementmontage?

1. Handlingar

[OK/Klart - Notering]
Klart v1523,mont.v1524

1.1 Är montagepärm mottagen och genomläst av personer som ska montera?
1.2 Finns det frågor på var montagestarter ska ske eller andra frågor?
1.3 Är genomgång av häfte montageanvisningar med montagepersonal utförd?
1.4 Finns det frågor om hur montage ska gå till?
1.5 Är genomgång riskanalys med montagepersonal utförd?
1.6 Är genomgång lossningsmanual med montagepersonal utförd?

2. Utbildning

2.1 Har montagepersonal genomgått utbildning för Säkra Lyft

personal

2.2 Har montagepersonal genomgått utbildning för Liftarbete?
2.3 Har montagepersonal genomgått utbildning för fallskyddsutbildning?
2.4 Har personal som ska svetsa tätskikt certifikat i Heta arbeten?

3. Montageutrustning 3.1 Finns kompletterande montageutrustn. utöver Lättelements tillhandahållna
som beskrivs i häfte Montageanvisningar sid: 4?
3.2 Saknas något i tillhandahållet material eller utrustning enl. packsedel?
4. Stomme

4.1 Är stomme klar för elementmontage?
4.2 Är stomme tätad enl. montageanvisning och ritningar (plast el. plåt el. duk)
4.3 Är stomme stagad så att den ej kan påverkas under pågående montage?
4.4 Är utsättning nödvändiga systemlinjer och startmått för montage är utförd?
4.4 Är kontrollinmätning stomme utförd. Är höjd och läge OK?

5. Taksäkerhet

5.1 Finns Fasta tillträdesanordningar/nödutrymningsvägar till montagestarter?
5.2 Finns Fallskydd och nedstörtningsskydd?
5.3 Finns Brandskydd; brandsläckare & brandyxa?

6. Kran

6.1 Storlek och läge på kran för Lossning? :_______________ OK enl. proj.
6.2 Storlek och läge på kran för Montage? :_______________ OK enl. proj.

7. Montage

7.1 Säker väderlek = INGEN nederbörd tillåts under montaget. OK?

Fuktsäkring

7.2 Om osäker väderlek råder, finns nödplan för fuktsäkring?
7.3 Tätskiktsentrepr. är anlitad för löpande intäckning skarvar och montagehål
7.4 Metodanvisning för tätskikt Lättelement delgiven till tätsk. Entr.
7.5 Tillfällig takavvattning är planlagd och i ordningställd
7.6 Taktätning och tillfällig intäckning utförs färdigt varje dag för montageetapp

8. Kvalitetskontroll

8.1 Kvalitetskontroll enl. blankett i montageinstruktion utförs för varje trp-stapel
8.2 Alla ev. brister not. på kontrollblankett och takplan och rapporteras till Lättel.

9. Ingrepp/åtgärd

9.1 Entreprenör har förstått att Lättelement ska kontaktas för rapport av
avvikelser liksom vid behov av ingrepp i / på elementen. Om ej - åsidosätts garanti från Lättelement

Företag/Namn/telefon:

Montageansvarig:
Ansvarig för stomme:
Ansvarig för säkerhet:
Ansvarig för tätskikt:
Enligt telefonintervju mellan montageansvarig och vår projektledare:
har ovanstående frågor ställts och besvarats av Er enl. not.
lattelement.se

sign: ____________________

