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KASUTUSJUHEND

ENNE KÄESOLEVA TOOTE KASUTAMIST LUGEGE HOOLIKALT NEID JUHISEID. 
Selle toote eesmärk on vähendada ohtu ja pakkuda kaitset tööl põlvitmise positsioonile ning koheseid vigastusi tekitatavatel 
pindadel nagu kõvad pinnad, väikesed kivikesed ja sarnased objektid. Sellegipoolest tuleb alati meeles pidada, et ükski PPE ei saa 
pakkuda täielikku kaitset ja riskidega tuleb arvestada.
KUIDAS VALIDA TULEMUSLIK KAITSE
Tase 0:  Põlvekaitse on kaitsevahend, mis sobib kasutamiseks tasasel või mitte tasasel pinnal ja ei kaitse läbitungimise eest.
Tase 1:  Põlvelkaitse on kaitsevahend, mis sobib kasutamiseks tasasel või mitte tasasel pinnal ja tagavad kaitse läbitungimise eest 
vähemalt (100 + 5) N. 
Tase 2 : Põlvekaitse on kaitsevahend, mis sobib kasutamiseks tasasel või mitte tasasel pinnal ja tagavad kaitse läbitungimise eest 
vähemalt (200 + 10) N.
KASUTUS JA PIIRANGUD
Seda toodet on testitud vastavuses standardile BS EN 14404:2004+A1:2010 ja saavutatud tabelis toodud näitajad.test viidi läbi 
Portwest pükstekompositsiooniga 65%polüestrit, 35 Puuvilla, 300g tasku suurus 25x17cm
Need põlvekaitsed on loodud selliselt, et need toimiksid kallutatud asendis kandja põlvede piiratud kaitseks. Töötaja peab siiski 
olema teadlik krooniliste kahjustuste ohust põlvedele ja peab korrapäraselt tõusma, et aeglustada mõju.
ISTUVUS JA SOBIVUS
See on Portwesti püks põlvekaitse taskutega, kuhu saab taskutesse panna põlvekaitsed. See Ppe sobima tasku kotti keskele ja 
hoiab seda tasku sees. Tooted, mis on liiga lahtised või liiga tihedad, piiravad liikumist ja ei paku optimaalset kaitsetaset. enne töö 
alustamist kontrolige alati taskutesse asetatud padjakeste asetust. see kaitsja on saadaval ühes suuruses. Suurus põhineb vööl, mille 
suurus on <100 cm. Suuruse määramiseks vaadake vöö suuruse loendit, sest see võib stiili järgi varieeruda.
KASUTUS
Mistahes saastumine, prorektori muutmine või väärkasutus vähendab ohtliku kaitse toimivust.  KP44 ja S156 põlvekaitse alumine 
osa on võimalik vajadusel lõigata, nagu on näidatud toote peal kääride logoga. Pidage meeles, et KP44 puhul vähendab see 
maksimaalse talje suurust <81cm`  See toode ei ole veekindel. Põlvekaitse kasutusiga on vähemalt 2 aastat, kuid see võib 
varieeruda. Enne igat kasutamist tuleb neid tooteid kontrollida.
SOBIVUS
Selleks, et optimeerida kaitset, võib mõnel juhul osutada vajalikuks neid tooteid kasutada sobivate saabaste/kinnaste/Kiivri/kuulmis 
kaitsetega. Sellisel juhul konsulteerige enne oma riskihindajaga, et tagada kaitse ja kõik tooted on teie jaoks sobivad.
LADUSTAMINE JA TRANSPORT
Kui toodet ei kasutata, hoidke toodet hästi ventileeritavas kohas, eemal temperatuuri äärmustest. Keskkonnatingimuste, nt 
temperatuuri muutused võivad kaitset vähendada. Ärge kunagi asetage raskeid esemeid selle peale. Võimalusel vältige liigset 
kokkulappimist ja hoidke neid verikaalselt riputades. Kui toode on niiske, laske sellel enne selle ladustamist kuivada.
PARANDAMINE
kui toode saab kahjustada, ei anna see optimaalset kaitset ja seetõttu tuleb see kohe välja vahetada. Ärge kunagi kasutage 
kahjustatud toodet. Kui põlvekaitsel on kulunumise märke, nt purustatud kestad või rikutud padjad, tuleks põlvekaitsed välja 
vahetada. 
MARKEERING Vaadake toodet või tootemärgist
PUHASTAMINE 
See toode tuleb puhtaks pühkida- mitte kuivatada soojusallika läheduses.

PESU HOOLDUSJUHENDID.

DETAILSE INFORMATSIOONI VASTAVATE STANDARDITE KOHTA LEIATE TOOTESILDILT. AINULT STANDARDID JA 
IKOONID, MIS ON KUVATUD TOOTEL JA KASUTUSJUHENDIS ON KEHTIVAD. KÕIK NEED TOOTED VASTAVAD MÄÄRUSE 
(EL 2016/425) NÕUETELE.

KASUTUSJUHEND

KOOD TOOTE NIMETUS STANDARD TASE LABOR
KP44 Portwest Ultra põlve padi EN 14404:2004+A1:2010 Tüüp 2  Tase 1 SATRA

KP55 CEPõlvepadi EN 14404:2004+A1:2010 Tüüp 2  Tase 1 SATRA
S156 Portwest Põlvepadi EN 14404:2004+A1:2010 Tüüp 2  Tase 0 SATRA

TOOTJA
Portwest,  Westport, Co Mayo, Ireland

Teavitatud asutuse nimi ja aadress, kelle poolt on välja antud EC sertifikaat
SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, D15 
YN2P, Ireland(Teavitatud asutus 2777).

CODE MATERJAL SUURUS VÄRVLI SUURUS
KP44 Etüleen-vinüülatsetaat vaht ÜKS SUURUS 24 x 16.5cm < 100 CM

KP55 Neopreen Etüleen-vinüülatsetaat vaht ÜKS SUURUS 24 x 14.5cm < 96 CM
S156 Etüleen-vinüülatsetaat vaht ÜKS SUURUS 21.5 x 16.5cm < 83CM

Kood Stiil Kood Stiil Kood Stiil
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 TROUSER RANGE

SISSE PISTETAVAD PÕLVEPADJAD

i

13
2U

SP

EN 14404:2004 
+A1:2010

www.portwest.com/declarations 


