
Dodatek k návodu na použití pro laminátové žebříky řady 51xx, 52xx a 55xx 
 
 
Dodatek k návodu je součástí návodu na používání, který je dodáván ke všem žebříkům 
dodávaným fy ALVE spol. s r.o. 
Izolační laminátové žebříky jsou určeny pro práci na elektrických zařízeních NN do 1000V 
střídavého napětí (UST)  nebo 1500V stejnosměrného napětí (USS) a na vypnutém zařízení 
v blízkosti živých částí do napětí 36 kV střídavého napětí. 
Při používání laminátových žebříků je potřeba řídit se všeobecným  návodem k použití 
žebříků ALVE a dodržovat všechna ustanovení vyplývající z tohoto návodu pro jednotlivé 
varianty.  
Laminátové profily jsou náchylnější k poškození, vyžaduje se tudíž, aby se  s žebříky 
zacházelo šetrně. Při opakovaných, prudkých nárazech zespodu na jednu bočnici (např. při 
skládání z vozidla) může dojít k uvolnění spojů a následnému rozviklání žebříku.  
 
Skladování 
Žebříky skladujte na suchých a zastíněných místech (ne na přímém slunci). Žebříky nesmí být 
při skladování stlačovány a musí být zajištěno, aby žebříky nebyly uloženy poblíž parního 
potrubí nebo blízko u radiátorů. Nesmí být skladovány poblíž zdrojů ozónu. Je žádoucí, aby 
se teplota skladování pohybovala v rozmezí 10°C až 30°C. 
 
Kontrola před použitím 
Každý žebřík musí být před použitím podroben vizuální kontrole. 
 
Opatření při používání 
Žebříky nemají být vystaveny zbytečnému teplu,  světlu  nebo přijít do styku s olejem, 
mazem, terpentýnem, etylalkoholem nebo silnou kyselinou. Jestliže dojde k zašpinění 
žebříků, musí být očištěny vhodným rozpouštědlem a potom pečlivě osušeny (je nutno se 
vyvarovat nadměrného použití rozpouštědla). Žebříky, které během používání navlhly, se 
musí pečlivě usušit, ne však takovým způsobem, který by měl za následek překročení teploty 
žebříku 65°C. 
 
Periodická kontrola a elektrické přezkušování.  
U žebříků kategorie 1 zahrnuje periodická zkouška vizuální kontrolu. Existují-li kdykoli 
pochybnosti o elektrické neporušenosti žebříků kategorie 1, musí být žebříky vráceny do 
zkušební laboratoře k vizuální kontrole, po které následuje výrobní kusová elektrická 
zkouška. 
Žebříky třídy 2, dokonce i ty, které jsou uschovávány ve skladu, nesmí být používány, jestliže 
nejsou elektricky zkoušeny s max. periodou 12 měsíců. Zkouška zahrnuje vizuální kontrolu, 
po které následuje elektrická zkouška. 
 
Likvidace poškozených nebo opotřebených žebříků. 
Tyto žebříky neobsahují nebezpečné látky, po ukončení životnosti předejte výrobek do 
odpadového hospodářství nebo do sběrného dvora. 
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