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GYÁRTÓ
Portwest, Westport, Co Mayo, Ireland

EN 14404:2004
+A1:2010

Az EC dokumentumot kiállító független minősítő intézet neve és címe:
SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, D15
YN2P, Ireland(Notified Body 2777).

www.portwest.com/declarations
KÓD
KP44

TERMÉK NÉV
Portwest Ultra térdvédő

SZABVÁNY
SZINT
EN 14404:2004+A1:2010 Típus 2 Szint 1

MINŐSÍTŐ INTÉZET
SATRA

KP55
S156

CETérdpárna
Portwest Térdpárna

EN 14404:2004+A1:2010 Típus 2 Szint 1
EN 14404:2004+A1:2010 Típus 2 Szint 0

SATRA
SATRA

CODE
KP44

ALAPANYAG
Etilén-vinil-acetát hab

MÉRET
Egy méret 24 x 16.5cm

DERÉKBŐSÉG
< 100 CM

KP55
S156

Neoprén Etilén-vinil-acetát hab
Etilén-vinil-acetát hab

Egy méret 24 x 14.5cm
Egy méret 21.5 x 16.5cm

< 96 CM
< 83CM

HU

REJTETT TÉRDVÉDŐK

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
A MEGFELELŐ SZABVÁNYOKRA VONATKOZÓ RÉSZLETES INFORMÁCIÓKAT A TERMÉK CÍMKÉJÉN TALÁLJA.
KIZÁRÓLAG A TERMÉKEN ÉS AZ ALÁBBI HASZNÁLATI INFORMÁCIÓKBAN EGYARÁNT SZEREPLŐ SZABVÁNYOK ÉS
IKONOK ALKALMAZHATÓK. EZEN TERMÉKEK MEGFELELNEK AZ EU 2016/425 RENDELET KÖVETELMÉNYEINEK.
KÉRJÜK OLVASSA EL AZ ALÁBBI INSTRUKCIÓKAT FIGYELMESEN, MIELŐTT HASZNÁLNÁ EZT A TERMÉKET
Ez a termék minimálisra csökkenti a kockázatokat és biztosítja a térdelő munkavégzést kemény felületeken, apró köveken vagy
hasonló tárgyakon, azonnali sérülések nélkül. Ne feledje, hogy az egyéni védőeszközök nem biztosítanak teljeskörű védelmet,
mindig kerülni kell a kockázatokat.
A VÉDELMI TELJESÍTMÉNYSZINTEK KIVÁLASZTÁSA
Szint 0: Térdvédők, amelyek sima vagy nem sima felületeken használhatók, és nem nyújtanak védelmet a behatolás ellen
Szint 1: Térdvédők, amelyek sima vagy nem sima padlófelületeken használhatók és legalább (100 + 5) N behatolási erő ellen
nyújtanak védelmet
Szint 2 : Térdvédők, amelyek sima vagy nem sima padlófelületeken használhatók és legalább (250 + 10) N behatolási erő ellen
nyújtanak védelmet
TELJESÍTMÉNY ÉS A FELHASZNÁLÁSI KORLÁTOZÁSOK:
Ezt a terméket a BS EN 14404: 2004 + A1: 2010 szabványnak megfelelően tesztelték és teljesítmény a táblázatban látható. A
vizsgálatot 65% poliészter, 35% pamut, 300 g Portwest nadrággal végeztük. Zsebméret 25cm x 17cm.
Ezeket a térdvédőket úgy tervezték, hogy a viselő térdeinek korlátozott védelmet biztosítson, amikor térdelő helyzetben dolgozik. A
munkavállalónak tisztában kell lennie a krónikus térdkárosodás veszélyével és rendszeresen szüneteltetni kell a térdelő pozíciót.
ALKALMAZÁS ÉS MÉRETEZÉS
Ezt a terméket a térden található, erre a célra tervezett nadrágzsebbe kell helyezni, a térdvédő zsebbel ellátott Portwest nadrágokon.
Ezt az egyéni védőeszközt a térdzsebben kell elhelyezni és a zseb kialakításával kell pozícionálni. Azok a termékek, amelyek túl lazák
vagy túl szorosak, korlátozzák a mozgást és nem biztosítják az optimális védelmi szintet. Mindig ellenőrizze a párnák pozícionálását
a zsebben belül, mielőtt megkezdené a munkát. Ez a védőelem egy méretben kapható. A méretezés 100 cm-es derékméreten alapul.
Ellenőrizze a derékméret-listát a méretezéshez, mivel ez cikkenként eltérő lehet.
HASZNÁLAT
Mindennemű szennyeződés, vagy változtatás, vagy a nem rendeltetesszerű használat veszélyes módon megváltoztatja a
vedőeszköz teljesítményét. A KP44 és S156 térdpárna alsó részének levágása szükség esetén engedélyezett, az olló logó jelölésének
megfelelően. A levágás a KP44 modell esetében a méretet 81 cm-nél kisebbre csökkenti. Ezen termék nem vízálló. A térdpárnák
általános használati ideje 2 év, de ez a használat jellegétől függően változhat. A terméket minden használat előtt ellenőrizni kell.
KOMPATIBILITÁS
A védelem optimalizálása érdekében egyes esetekben szükség lehet megfelelő csizmák / kesztyűk / sisakok / fülvédők használatára.
Ebben az esetben, mielőtt elvégezné a kockázattal kapcsolatos tevékenységet, forduljon a beszállítójához annak biztosítására, hogy
az összes védőfelszerelése kompatibilis és alkalmas a munkavégzéshez.
TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS
Ha nincs használatban, tárolja a terméket jól szellőző helyen, távol a szélsőséges hőmérsékletektől. A környezeti feltételek, például
a hőmérséklet változása csökkentheti a protektor teljesítményét. Soha ne helyezzen nehéz tárgyakat tetejére. Ha lehetséges,
kerülje a túlzott összehajtást és lehetőleg függőlegesen lógva tárolja. Ha a termék nedves, hagyja teljesen megszáradni, mielőtt
tárolásra kerülne.
JAVÍTÁS
Ha a termék megsérül, akkor NEM biztosítja az optimális védelmi szintet, ezért azonnal cserélni kell. Soha ne használja a sérült
terméket. Ha a térdpárnák súlyos kopás jeleit mutatják, mint pl. Törött héj vagy repedezett párna, a térdpárnákat ki kell cserélni.
JELÖLÉSEK Lásd a terméken vagy a termék címkén
TISZTÍTÁS
Ezt a terméket törölje tisztára - ne szárítsa magas hőmérséklet közelében.
MOSÁSI INSTRUKCIÓK

PORTWEST NADRÁG VÁLASZTÉK
Kód
T501
T602

Cikk
Vision Hi Vis Trouser
Urban Work Holster Trouser

Kód
TX36
TX32

Cikk
Munich Trouser
Dresden Holster Trouser

Kód
TX39
S987

Cikk
Bremen Bib & Brace
Multi Pocket Trousers

