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• Krokens egenskaper att motverka ligaturer 
fungerar vid belastning i vertikal riktning (A) 
inom illustrerade gränser (B). Inte om den 
belastast i sidled eller uppåt.

• Kroklisten skall monteras med 4 st försänkta 
säkerhetsskruv. Skruvhuvudets diameter bör 
vara mellan 9.5 och 10 mm. Skruvens diameter 
skall inte överstiga 5 mm, som är storleken på 
hålen. 

• Montering skall ske så att kroklisten sluter tätt 
mot den yta den monteras mot. Ojämna ytor 
skall därför undvikas. Kontrollera efter 
montering att inga föremål, kabel eller snöre går 
att föra in mellan kroklist och vägg. 

• Kroklisten skall monteras på en höjd av 165 
cm och på ett säkert avstånd från skåp, hand-
fat, dörrar, hyllor etc. 
 - Se exempel 1

• Inkorrekt montering kan leda till att en sladd, 
snöre eller rep kan fästas runt någon av krokar-
na och sedan ledas över objekt nummer två och 
skapa en möjlig ligatur. 
 -Se exampel 2

• Två krokllister skall inte monteras brevid var-
andra med mindre än att krokarna får ett C-C på 
200 mm. 
 - Se exempel 3.

• Kroklisten skall inte under några omständi-
gheter monteras på en dörr, på sidan av ett 
skåp som har dörrar, eller liknande situationer. 

• Kroklisten skall inte monteras på olika höjder 
brevid varandra.
 -Se exempel 4.

Kroklisten är  designad för att förhindra och 
försvåra för personer att begå suicidala 
handlingar. Inga föremål får placeras i närheten 
av kroklisten som kan medföra att den på något 
sätt kan manipuleras. Kroklisten är försedd med
krok av modell JT-100. 

3. Monteras fler kroklister skall avs-
tåndet mellan krokarna inte under-
stiga 200 mm. 
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2. Inkorrekt montering av kroklist.

1. Kroklisten skall monteras 
165 cm ovanför golvet.
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4. Montera inte kroklisterna på olika 
höjd.
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