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ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ВНИМАТЕЛНО ПРОЧЕТЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОЗИ ПРОДУКТ 
Този продукт е разработен така, че да сведе до минимум риска и да осигури защита при работа в коленичен вид и 
непосредствени наранявания от твърди повърхности и малки камъни и подобни предмети на повърхностите. Независимо 
от това, винаги помнете, че нито един елемент от ЛПС не може да осигури пълна защита и винаги трябва да се полагат 
грижи при извършване на дейността по отношение на риска.
КАК ДА ИЗБЕРЕТЕ НИВАТА НА ЗАЩИТА
Ниво 0:  Предпазни Наколенници, подходящи за използване върху плоски или неравни повърхности на пода и не 
осигуряват защита срещу проникване
Ниво 1:  Предпазни Наколенници, подходящи за използване върху плоски или неравни повърхности на пода и осигуряват 
защита срещу проникване с сила най-малко (100 + 5) N 
Ниво 2 : Предпазни Наколенници, подходящи за използване върху плоски или неравни повърхности на пода и 
осигуряващи защита срещу проникване с сила най-малко (250 + 10) N
ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ
Този продукт е тестван в съответствие с BS EN 14404: 2004 + A1: 2010 и е постигнал ефективността, посочена в таблицата. 
Тестът се провежда с панталон от 65% полиестер, 35% памук, 300 g. Размер на Отворите: 25см x 17см.
Тези наколенници са предназначени да осигуряват ограничена защита на коленете на ползвателя, когато работят в 
коленичило състояние. Работникът обаче трябва да е запознат с опасността от хронични увреждания на коленете и трябва 
редовно да напуска коленичещото положение, за да забави ефекта.
МОНТИРАНЕ И РАЗМЕРИ
Този продукт е предназначен за поставяне в отвор на панталони, проектиран за този ефект на нивото на коленете, на 
панталони Portwest с вложки за коляно. Това ЛПС трябва да се побира централно в отвора и да се държи в позиция по 
дизайн на отвора. Продуктите, които са твърде свободни или прекалено стегнати, ще ограничат движението и няма 
да осигурят оптимално ниво на защита. Винаги проверявайте позиционирането на подложките в джобовете преди да 
започнете работа. Този протектор се предлага в един размер. Оразмеряването се основава на размер на талията <100 cm. 
Проверете размера на талията за оразмеряване, тъй като това може да варира според модела.
УПОТРЕБА
“Всяко замърсяване, промяна на протектора или злоупотреба с него опасно ще намали ефективността на защитата.
Допустимо е да се отреже долната част на наколенниците KP44 и S156, ако е необходимо, както е посочено от логото на 
ножиците, отпечатано върху продуктите. Моля, обърнете внимание, че в конкретния случай за KP44 това ще намали 
максималния размер на талията до <81 см. “ “Този продукт не е водоустойчив. Коляните имат експлоатационен живот от 
минимум 2 години, въпреки че това може да варира. Продуктите трябва да се проверяват преди всяка употреба.
СЪВМЕСТИМОСТ
За да се оптимизира защитата, в някои случаи може да е необходимо да използвате тези продукти с подходящи ботуши / 
ръкавици / защитни каски / антифони. В този случай, преди да извършите свързаната с риска дейност, консултирайте се с 
вашия доставчик, за да сте сигурни, че всички ваши защитни продукти са съвместими и подходящи за вашето приложение.
СЪХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ
Когато не използвате, съхранявайте продукта на добре проветриво място, далече от крайни температури. Промените в 
условията на околната среда, като температура, могат да намалят ефективността на защитата. Никога не поставяйте тежки 
предмети върху него. Ако е възможно, избягвайте прекомерно сгъване и за предпочитане да го съхранявате окачен 
вертикално. Ако продуктът е влажен, оставяйте го да изсъхне напълно, преди да го поставите в склад за съхранение
ПОПРАВКА
Ако продуктът се повреди, той НЕ ще осигури оптимално ниво на защита и следователно трябва да бъде незабавно 
заменен. Никога не използвайте повредения продукт. Ако подложките на коляното показват признаци на силно износване, 
като счупени черупки или разкъсани тампони, подложките за коляното трябва да бъдат заменени. 
МАРКИРОВКА Вижте етикета на продукта или на самия продукт.
ПОЧИСТВАНЕ 
Този продукт трябва да се избърсва - не изсушавайте в близост до източник на топлина.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ИЗМИВАНЕ

ЗА ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО СЪОТВЕТНИТЕ СТАНДАРТИ ВИЖТЕ ЕТИКЕТА НА ПРОДУКТА. 
ИЗПОЛЗВАТ СЕ САМО СТАНДАРТИ И ИКОНИ, КОИТО СЕ ПОКАЗВАТ КАКТО НА ПРОДУКТА, ТАКА И НА 
ПОТРЕБИТЕЛСКАТА ИНФОРМАЦИЯ ПО-ДОЛУ. ВСИЧКИ ТЕЗИ ПРОДУКТИ ОТГОВАРЯТ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА 
РЕГЛАМЕНТ (ЕU 2016/425).

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

КОД НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА СТАНДАРТ НИВО ИЗПИТВАЩА ЛАБОРАТОРИЯ
KP44 Portwest Ultra Наколенник EN 14404:2004+A1:2010 Тип 2  Ниво 1 SATRA

KP55 CEНаколенник EN 14404:2004+A1:2010 Тип 2  Ниво 1 SATRA
S156 Portwest Наколенник EN 14404:2004+A1:2010 Тип 2  Ниво 0 SATRA

ПРОИЗВОДИТЕЛ
Portwest,  Westport, Co Mayo, Ireland

Име и адрес на нотифицирания орган, Издал сертификат за ЕО:
SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, D15 
YN2P, Ireland(Нотифициращ орган 2777).

CODE МАТЕРИАЛИ РАЗМЕР РАЗМЕР НА ТАЛИЯТА
KP44 Етилен-Винил Ацетатна пяна Един Размер 24 x 16.5cm < 100 CM

KP55 Неопрен Етилен-Винил Ацетатна пяна Един Размер 24 x 14.5cm < 96 CM
S156 Етилен-Винил Ацетатна пяна Един Размер 21.5 x 16.5cm < 83CM

КОД Модел КОД Модел КОД Модел
T501 Vision  Hi Vis Trouser TX36 Munich Trouser TX39 Bremen Bib & Brace
T602 Urban Work Holster Trouser TX32 Dresden Holster Trouser S987 Multi Pocket Trousers

PORTWEST СЕРИЯ ПАНТАЛОНИ

ПОСТАВЯНЕ НА НАКОЛЕННИЦИТЕ

i

13
2U

SP

EN 14404:2004 
+A1:2010

www.portwest.com/declarations 


