MEDEDELING GEBRUIKSSTOP EN TERUGROEPACTIE/VERVANGING
PRODUCT
ONMIDDELLIJKE ACTIE VEREIST
DBI-SALA Lad-Saf™ lijnklem

Geachte klant van 3M,
Na meer dan 30 jaar gebruik in de valbeschermingsindustrie is de oorspronkelijke Lad-Saf lijnklem
vervangen door een volledig herontworpen nieuwe generatie Lad-Saf lijnklemmen.
Capital Safety/3M heeft onlangs in de praktijk de prestaties onderzocht van de oorspronkelijke Lad-Saf
lijnklem, waaronder een beperkt aantal incidenten met ernstig letsel of overlijden als gevolg bij gebruik van
de lijnklem. Hoewel ons onderzoek niet wees op gevaar of risico bij het normale en correcte gebruik van
het product, bracht het wel mogelijke scenario’s voor onjuist gebruik aan het licht die tot ernstig letsel of
overlijden zouden kunnen leiden. De potentiële scenario’s voor onjuist gebruik omvatten belemmering van
het remmechanisme (zoals het verstrikt raken met touwen, vallijnen, kleding of andere materialen, of het
vastpakken van de lijnklem voor of tijdens een val) of zijn het gevolg van het ondersteboven bevestigen
van de lijnklem door de gebruiker. Het is niet zo dat veiligheidstoezichthouders hebben vastgesteld dat het
ontwerp van de oorspronkelijke Lad-Saf lijnklem tekortschiet.
Voor 3M zijn veiligheid en vertrouwen van de klant uiterst belangrijk. In het licht van de gemelde
incidenten en mogelijke scenario’s van onjuist gebruik, hebben we de verkoop van de oorspronkelijke LadSaf lijnklem gestaakt en gaan we vrijwillig over tot een volledige terugroepactie van alle Lad-Saf
lijnklemmen. Bezitters/gebruikers van de oorspronkelijke Lad-Saf lijnklemmen moeten
1.

onmiddellijk stoppen met het gebruik van alle oorspronkelijke Lad-Saf lijnklemmen en deze apart
houden. De betreffende onderdeelnummers zijn:

6100016, 6116500, 6116501, 6116502, 6116503, 6116504, 6116505, 6116506, 6116507, 6116509,
6116512, 6116535, 6116540, 6116541, 6116542, 6116500C, 6116500SM, 6116507/A, 6116540b,
6160030B, 6160031, KC36116502, KC36116506 = 6116506, KC3PL3330, KC3L3330/0, KC3L3330ED,
KC3SC2020
2. contact opnemen met de 3M-klantenservice op nummer 00 800 999 55 500 of e-mailen naar
LADSAFEMEA@mmm.com om te bespreken of u, afhankelijk van uw behoefte, de geretourneerde
exemplaren kosteloos wilt laten vervangen door een X2- of een X3-lijnklem.
3M blijft zich inzetten voor het leveren van kwaliteitsproducten en -diensten aan onze klanten. We bieden
onze verontschuldigingen aan voor het ongemak dat deze situatie mogelijk veroorzaakt, maar we hebben
er alle vertrouwen in dat u erg tevreden zult zijn met de nieuwste generatie Lad-Saf X2- en X3-lijnklemmen

om uw werknemers veilig op hoogte te laten werken. We stellen uw voortdurende steun voor producten
en diensten van 3M Fall Protection erg op prijs.

