
Klatrereb

Vejledning til reb

Efterse reb for snit, slitage og smeltede 
eller sammensmeltede fibre, hver gang de 
anvendes.

Rengør dem regelmæssigt ved at skylle dem 
i koldt vand, under 30 °C,  i et stort badekar. 
Der kan anvendes mild sæbe eller flydende 
vaskemiddel. Lad dem lufttørre på et køligt 
og tørt sted, hvor de ikke udsættes for sollys. 
Brug ikke opløsningsmidler, blegemidler eller 
skrappe rengøringsmidler til rengøring af reb. 
Brug aldrig varme- eller centrifugefunktion 
i vaskemaskinen til at tørre dem.

Mineralsk terpentin kan anvendes på en ren 
klud for at fjerne saft og harpiks fra rebet.

Når et reb ikke er i brug, skal det opbevares 
i en rebpose. Tag kun den længde ud, du har 
brug for for at beskytte rebet mod at blive 
beskadiget af værktøj, UV-lys og snavs.

Hold rebet væk fra skarpe genstande.

Fjern overskydende snoninger før 
opbevaring. Læg rebet sammen eller rul det 
løst sammen, og opbevar det på et mørkt, 
tørt sted.

Sørg for at følge alle producentens 
anbefalinger og instruktioner, der blev 
leveret med rebet.
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Klatrereb 11,5 mm – et splejset øje

Statisk styrke – splejseende 1800 daN (kg)

Statisk styrke – fri længde 2400 daN (kg)

Forlængelse 2,20 %

Standard: EN 1891A, ANSI Z133

PNC Farve Længde

534 09 87-01 45 m

534 09 87-02 60 m

534 09 87-11 45 m

534 09 87-12 60 m

• Stærkt, fleksibelt og godt greb
•  Kerne og afdækning deler belastningen og

skaber stærke reb
• Forbliver rundt under spænding

Egenskaber:
• Klatrereb af højeste kvalitet
• 24 trådes polyester/polyamid
• Godkendt splejset øje i den

ene ende
• Spoler er kun tilgængelige for

forhandlere, der er certificeret
til Teufelberger-splejsning

• Dobbelt flettet

• Statisk reb
• Et klatrereb, der passer

perfekt til MRT-/SRS-
teknikker og brug af prusik

Klatrereb 11,8 mm – et splejset øje

Statisk styrke – splejseende 2000 daN (kg)

Statisk styrke – fri længde 3500 daN (kg)

Forlængelse 2,30 %

Standard: EN 1891A, ANSI Z133

PNC Farve Længde

534 09 88-01 45 m

534 09 88-02 60 m

534 09 88-11 45 m

534 09 88-12 60 m

•  Sikkerhed, kernen giver størstedelen af
styrken, og kappen beskytter mod slid

•  Kappen (afdækningen) er vævet tæt for at
beskytte de bærende kernetråde

• Parallelle kernetråde, snoede og/eller flettede
Egenskaber:

• Klatrereb af høj kvalitet
• 32 trådes polyester/polyamid
• Godkendt splejset øje i den

ene ende
• Spoler er kun tilgængelige for

forhandlere, der er certificeret
til Teufelberger-splejsning

• Kernmantle-reb

• Statisk reb
• Et alsidigt klatrereb, der

passer perfekt til MRT-/
SRS-teknikker med
mekanisk prusik

Sådan vedligeholdes rebene

534 09 89-01
Rigningsreb, en splejsning, 60 m
14 mm i diameter

534 09 92-01
Justerbar friktionsskåner, 2 m

534 09 97-01
Multi-slynge med ring, 1,3 m

534 09 98-01  4 m 
534 09 98-02  5 m
Arbejdspostionsstrop 
11,5 mm i diameter

534 09 99-01  76 cm 
534 09 99-02  85 cm
Øje-i-øje-prusik
8 mm i diameter

534 10 18-01 
Udstyrstaske 70 L

596 93 63-11 
Rebkurv

Overskåret tråd
To eller flere tilstødende 

afskårne tråde kan påvirke 
styrken.

Slitage eller fnug
Afhængigt af rebet kan dette 

medføre problemer med 
udstyrskompatibilitet og 

reducere ydeevnen.

Smeltet eller glaseret fiber
Synligt brændt og smeltet eller et 
synligt skær. Kan påvirke styrken 

og fleksibiliteten.

Trukket tråd
Tråden kan blive trukket 
tilbage i rebet afhængigt 
af den kraft, hvormed der 

trækkes.

Uensartet diameter
Flade områder eller klumper 

og bump kan være tegn 
på beskadigelse eller 

overbelastning af kernen.

Misfarvning
Kan være indlejret snavs 
eller kemisk forurening.  
Kontrollér, om rebet er 

skørt eller stift.

Eftersyn af reb

Dobbelt flettet
Klatrereb
Kernmantle-reb
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