TAGMEMBRAN APS
Aftale om udførelse af varmt arbejde
Inden arbejdet påbegyndes skal denne aftaleblanket udfyldes og underskrives af den ansvarlige
virksomhedsleder/bygnings ejer, den udførende håndværker, og hvis der er krav om brandvagt, også af
brandvagten.
Arbejdssted:
Navn / Virksomhed
Adresse
Ansvarlig person
Udførende firma:
Firmanavn
Ansvarlig person
Tagdækker
Arbejdsopgave:
Arbejdssted på bygning
Beskrivelse af arbejdet

*

TAGMEMBRAN APS CVR-nr. 36198281
Steen Uldall Christensen

Taget
Svejsning af tagpap

Arbejdstid:
Opstarts dato
Daglig arbejdstid fra kl.
Der er ikke indgået aftale om brandvagt
Brandvagt:
Navn
Firma
Varmt arbejde afsluttet
Brandrundering kl.

Forventede afslutning dato
til kl.

Tlf.nr.
Alarm tryk findes i/ved
Brandvagt sluttet kl.

Erklæring:
Det erklæres hermed, at reglerne på den efterfølgende side overholdes, og at relevante foranstaltninger
gennemføres. Der henvises i øvrigt til DBI vejledning 10 del 1,2 og 3.
Ligeledes bekræfter bygningsejeren/ansvarlige persen, med sin underskrift, at TAGMEMBRAN APS er medforsikret
på bygnings brand- og stormskadeforsikring.
Bygningsejer/ansvarlig
*
Dato
*
Ansvarlig TAGMEMBRAN

Dato

Brandvagt

Dato

TAGMEMBRAN APS
Birkegårdsvej 36
8361 Hasselager

Telefon 2256 0088
E-mail steenuldall@tagmembran.com
www.tagmembran.com

11-09-2017

Betalingskonto:
6181-0009503919
CVR-nr.: 36198281

TAGMEMBRAN APS
Regler for udførelse af varmt arbejde
Bygningsejer skal:
- Før arbejdet:
Undersøge, om det er en fredet bygning, hvor specielle forhold og aftaler er gældende
Undersøge, om der er specielle forsikringsvilkår i forbindelse med varmt arbejde
Udpege brandvagt ved varmt arbejde, som holder opsyn med arbejdsstedet under arbejdet og mindst 1 time efter endt
varmt arbejde hver dag
Frakoble evt. automatiske brandsikringsanlæg. Ved myndighedskrævede anlæg, skal den lokale brandmyndighed give
tilladelse til frakoblingen. Ved frakobling i længere tid, bør forsikringsselskabet tillige orienteres
Rengøre arbejdsstedet for brændbare materialer og støv
Flytte brandbare materialer og andet inventar mindst 10 meter væk fra arbejdsstedet. Er dette ikke muligt, skal forsvarlig
og sikker afdækning foretages
Tætne og beskytte evt. revner og huller, fx ved gennemføringer og ved andet brændbart materiale
Sikre sig at udførende firma, udførende person og brandvagt har kendskab til gældende sikkerhedskrav, herunder DBI
vejledning 10, del 1, 2 og 3
Informere udførende firma om særlige risici, bygningskonstruktioner, ventilationsanlæg, oplag m.v.
Informere udførende firma om særlige tekniske installationer, der kan medføre dampudslip ved forkert håndtering
Sikre at alarmering af brandvæsenet kan ske
Sikre at denne aftaleblanket bliver udfyldt og underskrevet, samt at en kopi bliver arkiveret forsvarligt
- Efter arbejdet
Tilkoble evt. automatisk brandsikringsanlæg efter endt varmt arbejde
Udførende firmas / udførende persons skal
- Før arbejdet:
Kontrollere at revner og huller er tætnet / beskyttet
Kontrollere om der er hulrum under tag eller bag vægge, der indeholder brændbart materiale
Kontrollere at brandvagt har klargjort og opsat slukningsudstyr ved arbejdsstedet, som foreskrevet i DBI vejledning 10,
del 1, 2 og 3
Sikre sig at adgangsvej til og flugtveje fra arbejdsstedet ikke er blokeret og umiddelbart kan anvendes i tilfælde af brand
Underskrive denne aftaleblanket
- Under arbejdet
Udføre arbejdet i henhold til gældende sikkerhedskrav, herunder DBI vejledning 10, del 1, 2 og 3 samt specielle krav fra
virksomheden
- Efter arbejdet
Meddele brandvagt om tidspunkt for endt varmt arbejde, hvis arbejdet er underlagt brandvagt
Brandvagtens skal, hvis brandvagt / brandrundering er aftalt:
- Før arbejdet:
Være bekendt med gældende sikkerhedskrav, herunder DBI vejledning 10, del 1, 2 og 3
Kontrollere at arbejdsstedet er rengjort, og at brandbart materiale er flyttet eller sikret på anden vis
Klargøre og opstille slukningsudstyr ved arbejdsstedet, som fx slangevinde og/eller egnet håndslukningsmateriel, som
foreskrevet i DBI vejledning 10, del 1, 2 og 3
Sikre alarmeringsmulighed i nærheden af arbejdsstedet – uden at blive forsinket af de fysiske omgivelser
Underskrive denne aftaleblanket
- Under arbejdet
Være til stede og holde opsyn med arbejdet fra arbejdets begyndelse og foretage planlagte runderinger
Modtage meddelelse om tilendebragt arbejde fra den udførende person
- Efter arbejdet
Være til stede og holde opsyn med arbejdsstedet mindst 1 time efter endt varmt arbejde
Udføre mindst 2 runderinger med aftalt interval efter endt varmt arbejde
TAGMEMBRAN APS
Birkegårdsvej 36
8361 Hasselager

Telefon 2256 0088
E-mail steenuldall@tagmembran.com
www.tagmembran.com

Betalingskonto:
6181-0009503919
CVR-nr.: 36198281

