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Bruksanvisning för fiberstroppar (rundsling, bandsling och 
bandstroppar av polyester). 
 
 

 
 
Fiberstroppar (rundsling, bandsling och bandstroppar), levererade av as Einar Kunst etf följer 
EU’s Maskindirektiv och EN 1492-2. 
 
Denna bruksanvisningen gäller för rundsling med enkel och dubbel duk med sidsöm, 
bandsling och bandstroppar av polyester. Arbetslast mellan 1- 30 ton. Effektiv längd 0,5-20 
m. Säkerhetsfaktor 7:1. 
 
När sling eller rundsling omtalas nedan menas också rundslingsstroppar. 
 
1. Vid val av rundsling, utgå från maximal arbetsbelastning och ta hänsyn til hur slingen skall 
användas och vilken last som skall hanteras. Storleken, formen och vikten på lasten ihop 
med arbetsmetoden, arbeidsmiljön och lastens karaktär påverkar valet av rundsling. 
 
2. Fiberstroppar skall både ha korrekt dimension och ha korrekt längd för den last som skall 
hanteras. Materialet i slingen får ej påverkas negativt av arbetsmiljön eller lasten. 
 
3. Hänsyn skal också tas till eventuella beslag och tillbehör som används till lyftet. Dessa skall 
passa ihop med rundslingen. Kontrollera anläggsdiameter. 
 
4. Rundsling produceras av material av textilier och kan påverkas negativt i kontakt med 
vissa kemikalier. Kontakta oss på as Einar Kunst etf om det är osäkerhet kring detta. Det bör 
noteras att kemikaliers påverkan kan förstärkas vid ökade temperaturer. 
Polyester är i stort sett resistent mot syror, men ömtåligt mot alkalier. 
Lösningar av syra eller alkalier som är ofarliga, kan vara tillräckligt koncentrerade vid 
avdunstning, för att göra skada på materialet. Rundsling som utsatts för kemikalier skall 
omedelbart tas ut av drift. Tvätta med kallt vatten och låt torka i rumstemperatur.  
Låt rundsling torka hängande. Torkingen får under inga omständigheter påskyndas genom 
att tillföra värme eller liknade. 
 
5. Rundsling av polyester lämpar sig bäst att använda i temperaturer mellan  -400C och  
+1000C. Intervallet kan variera något i arbetsmiljöer som är utsatta för kemikalier. 
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6. Lastkrok, som används som övergång till rundsling, skall ha korrekt utforming med hänsyn 
till radie, så att dette passar överens med slingens diameter, så att denna ej böjs alltför 
skarpt över kroken. Krokens diameter eller kroktvärsnittets bredd, där slingen ligger an, bör 
ej understiga två gånger slingens diameter eller 2/3 av slingens omkrets. 
 
7. Tillse att rundslingen ej skadas av övriga inrättningar och hjälpmedel. 
 
8. Rundsling och beslag skall inspekteras av godkänd sakkunnig verksamhet med jämna 
intervaller. Vid tveksamheter, ta slingen ur användning. Det är också nödvändigt med visuell 
kontroll under användning. 
 
9. Använd enbart tydligt märkta rundsling. 
 
10. Sling får ej överbelastas. Se på arbetslast, märkning och belastningsfaktor. 
 
11. Planlägg lyftet i förhand. 
 
12. Undvik slitage på etikett genom att hålla denna fri från lasten, krokar och liknende. 
 
13. Använd aldrig rundsling med knutar. 
 
14. Beskydda slingen från friktion och last med skarpa kanter genom att använda slithylsor 
eller kantskydd. 
 
15. När rundsling med flera parter används, tillse att lasten är stabil och att slingen ej 
överbelastas.  
 
16. Vid snarat lyft placeras slingen så att den naturliga vinkeln (1200) för snaran kan formas. 
Försök inte att dra åt snaran. 
 
17. Undvik ryck- och chockbelastningar. 
 
18. Dra aldrig lasten med slingen. Släpa aldrig slingen mot marken. 
 
19. Låt aldrig lasten vila på rundslingen om det finns risk för att detta skadar slingen. Försök 
aldrig att dra loss slingen når lasten vilar på den. 
 
20. När rundsling ej används skall de förvaras hängande på en ren och torr plats med god 
ventilation. Sling får inte hänga nära värmekällor eller komma i kontakt med kemikalier, 
ånga, etsande vätskor, direkt solsken eller annan ultraviolett strålning. 
 
21. Torka eller förvara ej rundsling i närheten av värmekällor. 
 
22. Undvik kontakt med varma ytor, gaser från blåslampor eller svetsar. 
 
23. Om skyddsduken på rundslingen skadas så att bärande fiber blir synlig, skall slingen tas 
ur användning och kasseras.  
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24. Angrepp av kemikalier kan medföra att det uppstår lokala skador i materialet på 
skyddsduken. Tydliga tecken på detta är att skyddsduken bleknar, och att man kan gnida 
eller plocka av fibrer. Vid extrema tillfällen som pulver. Om detta innträffar kan man med 
största säkerhet anta att de bärande fibrerna också är skadade och att slingen bör tas ur 
användning och kasseras. 
 
25. Glatta eller blanka fiber i skyddsduken indikerar att slingen varit utsatt för hög värme på 
grund av friktion. Detta kan till exempel uppstå vid överbelastning i snarat lyft, och kan 
betyda att de bärande fibrerna är skadade styrkemässigt. Ta slingen ur användning drift för 
närmare undersökning. 
 
26. Kontrollera slingen noga över hela längden. Se efter märken, tvärs eller längsgående 
skärskador i skyddsduken, skador på söm eller eventuella beslag. Om något av nämnda 
synliga fel uppmärksammas är det sannolikt att de bärande fibrerna är skadade, och att 
slingen skall då ej användas. Ta slingen ur användning omedelbart, och låt kompetent 
personal utföra en grunligare undersökning. 
 
27. Reparation av rundsling skall utföras av producenten, eller av en person som 
producenten rekommenderar. Enbart sling som kan identifieras vid märkingen, kan anses 
vara lönsamma att reparera. 
 
28. Om det skulle uppstå tveksamheter om hur man skal använda en sling, eller om det är 
tveksamheter gällande skador, kontakta producenten innan slingen tas i bruk. 
 

 

 

 

 

 

 

 


