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BRUGERVEJLEDNING

LÆS DENNE VEJLEDNING FØR DU ANVENDER DETTE PRODUKT 
Dette produkt er designet til at minimere risikoen og give beskyttelse til arbejde i knælende stilling og øjeblikkelige skader danner 
hårde overflader og små sten og lignende genstande på overfladerne. Husk dog altid, at ingen PPE-genstande kan yde fuld 
beskyttelse, og det skal altid udvises omhu, når risikobevægelsesaktiviteten udføres.
SÅDAN VÆLGES BESKYTTELSESNIVEAUET FOR BESKYTTELSE
Level 0:  Knæbeskyttere egnet til brug på flade eller ikke-plane gulveflader og giver ingen beskyttelse mod indtrængning
Level 1:  Knæbeskyttere, der er velegnede til brug på fladt eller ikke-fladt gulvflader og giver beskyttelse mod indtrængning med 
en kraft på mindst 100 (5) N 
Level 2 : Knæbeskyttere egnet til brug på fladt eller ikke-fladt gulvflader og giver beskyttelse mod indtrængning med en kraft 
på mindst 250 (10) N
PRÆTATIONER OG BEGRÆNSNINGER FOR BRUG
Dette produkt er testet i overensstemmelse med BS EN 14404: 2004 + A1: 2010 og har opnået ydeevne, der er angivet i tabel. Prøven 
blev udført med Portwest buksesammensætning af 65% polyester, 35% bomuld, 300g. Lommestørrelse 25cm x 17cm.
Disse knæpuder er designet til at give begrænset beskyttelse af brugerens knæ, når de arbejder i knælende stilling. Arbejderen 
skal dog være opmærksom på faren for kroniske skader på knæene og skal regelmæssigt forlade knælingspositionen for at bremse 
effekten.
MONTERING OG STØRRELSE
Dette produkt er beregnet til at blive indsat i en bukselomme på Portwest bukser designet til denne effekt på knæniveauet. Denne 
PPE skal passe centralt i lommen og holdes på plads ved lommens design. Produkter, der enten er for løse eller for stramme, 
begrænser bevægelsen og giver ikke det optimale beskyttelsesniveau. Test altid placeringen af puderne i lommerne, inden der 
påbegyndes arbejde. Denne beskytter er tilgængelig i en størrelse. Størrelsen er baseret på en talje på <100 cm. Tjek Talje størrelse 
liste for dimensionering, da dette kan variere pr stil.
Anvendelse
Enhver forurening, ændring af udstyret eller misbrug vil medføre farlig nedbringelse af udstyrets ydeevne.  Det er tilladt at afskære 
den nederste del af KP44- og S156-knæbøjlerne, hvis det er påkrævet, som det fremgår af saksens logo, der er trykt på produkterne. 
Bemærk at i tilfælde af KP44 vil dette reducere den maksimale talje størrelse til <81cm.   Dette produkt er ikke vandtæt. 
Knæpuderne har en levetid på mindst 2 år, selvom dette kan variere. Produkterne skal inspiceres forud for hver brug.
KOMPATIBILITET
For at optimere beskyttelsen kan det i nogle tilfælde være nødvendigt at bruge disse produkter med egnede støvler / handsker / 
hjelm / høreværn. I dette tilfælde skal du kontakte din leverandør for at sikre, at alle dine beskyttelsesprodukter er kompatible og 
egnede til din ansøgning, før du udfører den risikobetonede aktivite
OPBEVARING OG TRANSPORT
Når produktet ikke er i brug, opbevares produktet i et godt ventileret område væk fra ekstreme temperaturer. Ændringer i 
miljøforhold som temperatur kan reducere beskytterens ydeevne. Placer aldrig tunge ting på toppen af det. Hvis det er muligt, 
undgå overdreven foldning og hæng den fortrinsvis lodret. Hvis produktet er vådt, lad det tørre helt, inden det opbevares.
REPARATION
Hvis produktet bliver beskadiget, vil det IKKE give det optimale beskyttelsesniveau, og bør derfor udskiftes straks. Brug aldrig 
det skadede produkt. Hvis knæskydderne viser tegn på alvorligt slid som knækkede skaller eller rippede puder, skal knæledderne 
udskiftes. 
MÆRKNING Se produkt- eller produktmærket.
RENGØRING 
Dette produkt skal aftørres rent - tørres ikke i nærheden af en varmekilde.

VASKEANVISNINGER

SE PRODUKTMÆRKET FOR DETALJEREDE OPLYSNINGER OM DE TILSVARENDE STANDARDER. KUN STANDARDER 
OG IKONER, DER VISES PÅ BÅDE PRODUKTET OG BRUGEROPLYSNINGERNE NEDENFOR, GÆLDER. ALLE DISSE 
PRODUKTER OVERHOLDER KRAVENE I FORORDNING (EU 2016/425).

BRUGERVEJLEDNING

KODE PRODUKT NAVN STANDARD LEVEL TEST INSTITUT
KP44 Portwest Ultra Knæpuder EN 14404:2004+A1:2010 Type 2  Level 1 SATRA

KP55 CEKnæpuder EN 14404:2004+A1:2010 Type 2  Level 1 SATRA
S156 Portwest Knæpuder EN 14404:2004+A1:2010 Type 2  Level 0 SATRA

PRODUCENT
Portwest,  Westport, Co Mayo, Ireland

SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, D15 
YN2P, Ireland(Notified Body 2777).

CODE MATERIALE STØRRELSE LIVVIDDE
KP44 Ethylen-Vinylacetat skum ONE SIZE 24 x 16.5cm < 100 CM

KP55 Neopren Ethylen-Vinylacetat skum ONE SIZE 24 x 14.5cm < 96 CM
S156 Ethylen-Vinylacetat skum ONE SIZE 21.5 x 16.5cm < 83CM

Kode Style Kode Style Kode Style
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 BUKSE SORTIMENT

KNÆPUDER FOR KNÆLOMMER
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