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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
Το προϊόν αυτό έχει σχεδιαστεί για να ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο και να παρέχει προστασία για εργασία σε θέση γονατισού και 
άμεσες βλάβες από σκληρές επιφάνειες και μικρές πέτρες και παρόμοια αντικείμενα στις επιφάνειες. Ωστόσο, να θυμάστε πάντα ότι 
κανένα στοιχείο ΜΑΠ δεν μπορεί να παρέχει πλήρη προστασία και ότι πρέπει πάντα να λαμβάνεται μέριμνα κατά τη διεξαγωγή της 
δραστηριότητας σχέσης κινδύνου.
ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Επίπεδο 0:  Προστατευτικά γονάτου κατάλληλα για χρήση σε επίπεδες ή μη επίπεδες επιφάνειες δαπέδου και χωρίς προστασία 
από διείσδυση
Επίπεδο 1:  Προστατευτικά γονάτου που προορίζονται για επίπεδες ή μη επίπεδες επιφάνειες δαπέδων και παρέχουν προστασία κατά 
της διείσδυσης με δύναμη τουλάχιστον (100 + 5) N 
Επίπεδο 2 : Προστατευτικά γονάτου κατάλληλα για χρήση σε επίπεδες ή μη επίπεδες επιφάνειες δαπέδων και παρέχουν προστασία 
κατά της διείσδυσης με δύναμη τουλάχιστον (250 + 10) N
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
Το προϊόν αυτό έχει ελεγχθεί σύμφωνα με το πρότυπο BS EN 14404: 2004 + A1: 2010 και έχει επιτύχει τις επιδόσεις που παρατίθενται 
στον πίνακα. Η δοκιμή πραγματοποιήθηκε με παντελόνι Portwest σύνθεσης 65% πολυεστέρα, 35% βαμβάκι, 300 g. Μέγεθος τσέπης 
25cm x 17cm.
Αυτές οι επιγονατίδες έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν περιορισμένη προστασία στα γόνατα του χρήστη όταν εργάζεται γονατιστός. 
Ο εργαζόμενος πρέπει ωστόσο να γνωρίζει τον κίνδυνο χρόνιων βλαβών στα γόνατα και πρέπει να εγκαταλείπει τακτικά τη θέση 
γονατισού για να επιβραδύνει τις επιδράσεις.
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ
Το προϊόν αυτό προορίζεται να τοποθετηθεί σε μια τσέπη παντελονιού σχεδιασμένη για αυτό το αποτέλεσμα στο επίπεδο των γόνατων, 
σε παντελόνια Portwest με ένθετα τσέπης γονάτου. Αυτό το ΜΑΠ θα πρέπει να ταιριάζει κεντρικά μέσα στην τσέπη και να κρατιέται 
στη θέση του από το σχέδιο της τσέπης. Τα προϊόντα που είναι είτε πολύ χαλαρά ή πολύ σφιχτά θα περιορίσουν την κίνηση και δεν θα 
παρέχουν το βέλτιστο επίπεδο προστασίας. Πάντα ελέγχετε τη θέση των επιθεμάτων μέσα στις τσέπες πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε 
εργασία. Αυτό το προστατευτικό είναι διαθέσιμο σε ένα μέγεθος. Το μέγεθος βασίζεται σε μέγεθος μέσης <100 cm. Ελέγξτε τη λίστα 
μεγέθους μέσης για μεγέθυνση, καθώς μπορεί να διαφέρει ανά στυλ.
ΧΡΗΣΗ
Οποιαδήποτε μόλυνση, αλλοίωση του προστάτη ή κακή χρήση θα μειώσει επικίνδυνα την απόδοση του προστατευτικού. Επιτρέπεται 
η περικοπή του κατώτερου τμήματος των γονάτων KP44 και S156 εάν απαιτείται, όπως υποδεικνύεται από το λογότυπο του ψαλιδιού 
που αποτυπώνεται στα προϊόντα. Σημειώστε ότι στην περίπτωση του KP44, αυτό θα μειώσει το μέγιστο μέγεθος της μέσης σε <81cm. 
Το προϊόν αυτό δεν είναι ανθεκτικό στο νερό. Τα τακάκια γονάτων έχουν διάρκεια ζωής τουλάχιστον 2 ετών, αν και αυτό μπορεί να 
διαφέρει. Τα προϊόντα πρέπει να επιθεωρούνται πριν από κάθε χρήση.
ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ
Για να βελτιστοποιήσετε την προστασία, σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε αυτά τα προϊόντα με 
κατάλληλες μπότες / γάντια / κράνους / προστατευτικά αυτιών. Σε αυτήν την περίπτωση, πριν εκτελέσετε τη δραστηριότητα που 
σχετίζεται με τον κίνδυνο, συμβουλευτείτε τον προμηθευτή σας για να βεβαιωθείτε ότι όλα τα προστατευτικά προϊόντα σας είναι 
συμβατά και κατάλληλα για την εφαρμογή σας.
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
Όταν δεν χρησιμοποιείται, φυλάξτε το προϊόν σε καλά αεριζόμενο χώρο μακριά από ακραίες θερμοκρασίες. Οι αλλαγές στις 
περιβαλλοντικές συνθήκες, όπως η θερμοκρασία, μπορεί να μειώσουν την απόδοση του προστατευτικού. Ποτέ μην τοποθετείτε βαριά 
αντικείμενα επάνω του. Εάν είναι δυνατόν, αποφύγετε την υπερβολική αναδίπλωση και, κατά προτίμηση, την αποθηκεύετε κάθετα. Αν 
το προϊόν είναι βρεγμένο, αφήστε το να στεγνώσει πλήρως πριν το τοποθετήσετε σε αποθήκη.
ΕΠΙΣΚΕΥΗ
Εάν το προϊόν καταστραφεί, δεν θα παρέχει το βέλτιστο επίπεδο προστασίας και επομένως πρέπει να αντικατασταθεί αμέσως. Ποτέ 
μην χρησιμοποιείτε το κατεστραμμένο προϊόν. Εάν τα μαξιλάρια γονάτων παρουσιάζουν σημάδια σοβαρής φθοράς όπως σπασμένα 
κελύφη ή σχισμένα μαξιλαράκια, τα μαξιλάρια γονάτων θα πρέπει να αντικατασταθούν. 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ Ανατρέξτε στην Ετικέτα Προϊόντος ή στο Προϊόν.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ 
Αυτό το προϊόν πρέπει να καθαρίζεται - μην στεγνώνετε κοντά σε μια πηγή θερμότητας.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΡΕΞΤΕ ΣΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ 
ΠΡΟΤΥΠΑ. ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΟΝΟ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΤΟΣΟ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΟΣΟ ΚΑΙ 
ΣΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ ΠΑΡΑΚΑΤΩ. ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ 2016/425).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Οίκος Δοκιμών
KP44 Portwest Ultra Επιγονατίδα EN 14404:2004+A1:2010 Τύπος 2  Επίπεδο 1 SATRA

KP55 CEΕπιγονατίδα EN 14404:2004+A1:2010 Τύπος 2  Επίπεδο 1 SATRA
S156 Portwest Επιγονατίδα EN 14404:2004+A1:2010 Τύπος 2  Επίπεδο 0 SATRA

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
Portwest,  Westport, Co Mayo, Ireland

Όνομα και διεύθυνση του κοινοποιημένου οργανισμού που διαθέτει 
πιστοποιητικό EC:
SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, D15 
YN2P, Ireland (Κοινοποιημένος οργανισμός 2777).

CODE ΥΛΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΕΣΗΣ
KP44 Αφρός οξεικού αιθυλενίου-οξεικού βινυλίου Ένα μέγεθος 24 x 16.5cm < 100 CM

KP55 Νεοπρένιο Αφρός οξεικού αιθυλενίου-οξεικού βινυλίου Ένα μέγεθος 24 x 14.5cm < 96 CM
S156 Αφρός οξεικού αιθυλενίου-οξεικού βινυλίου Ένα μέγεθος 21.5 x 16.5cm < 83CM

Κωδικός Στυλ Κωδικός Στυλ Κωδικός Στυλ
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

ΣΕΙΡΆ ΠΆΝΤΕΛΟΝΙΟΎ PORTWEST

ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ
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