RAŽOTĀJS:Portwest, Westport, Co Mayo, Ireland

REF: 12USP
EN ISO 20347:2012
AS/NZS 2210.5:2009
ASTM F2892-17
CERTIFIED

LV LIETOTĀJA INSTRUKCIJA
Pirms lietot šo produktu lūdzu, rūpīgi izlasiet šos norādījumus. Jums vajadzētu arī konsultēties ar savu drošības vadītāju
vai tiešajam priekšniekam attiecībā uz piemērotu apavu aizsardzību jūsu konkrētajā darba situācijā. Rūpīgi uzglabāt šos
norādījumus, lai jūs varētu apskatīt tos jebkurā laikā.
Plašāku informāciju par attiecīgajiem standartiem
skatiet produkta marķējumā. Piemēro tikai
standartus un ikonas, kas tiek parādīti gan uz
produkta, gan lietotāja instrukcijā. Visi šie produkti
atbilst regulas (ES 2016/425) prasībām.
AS/NZS 2210.5: 2009 ir Austrālijas un Jaunzēlandes standarts Darba aizsargapavi.

Turklāt pastāv šādi īsie kodi parasti izmanto kombinācijām izvēles
kategorijām aizsardzība: O1 = augšējais no materiāla, kas nav visu
gumiju vai polimēru + slēgtā sēdekļu reģionā + SB + A + E O2 = 01
+ WRU O3 = O2 + P + Cleated Outsoles
Kopšana
Lai nodrošinātu vislabāko servisu valkājot apavus, ir svarīgi, lai apavi
tiek regulāri tīrīti un apstrādāti ar labu tīrīšanas līdzekli. Neizmantojiet
kodīgus tīrīšanas līdzekļus. Apavi, kas pakļauti mitriem apstākļiem,
pēc lietošanas jāļauj izžūt dabiski vēsā, sausā vietā un bez papildus
žāvēšanas pie karstuma, jo tas var izraisīt bojājumus virskārtai.

Uzglabāšana
Apavu pārdošanas vietā iepakojums ir jānodrošina, tādā veidā kā apavi
tiek piegādāti klientam tādā pašā stāvoklī, kādā nosūta; iepakojumu
var arī izmantot, lai uzglabātu apavus, kad tie netiek lietoti. Kad
Veiktspēju un lietošanas ierobežojumi:
Šie apavi tiek ražoti, izmantojot gan sintētisko un dabas materiālus, apavus uzglabā, tie nedrīkst būt novieti tā, lai kāds smagums uz
kas atbilst attiecīgajām iedaļām EN ISO 20347:2012, ASTM F2892-17 tiem var izraisīt sadalījumu tā iepakojumam un pakļaut apavus
bojājumiem.
un AS / NZS 2210.5: 2009 attiecībā uz veiktspēju un kvalitāti. Ir
svarīgi, ka izvēlētie apavi ir piemēroti, lai aizsargātu jūs darba
Valkāšanas ilgums
vidē. Ja darba vide nav zināma, tas ir ļoti svarīgi, ka ir notikušas
Valkāšanas ilgums produktam lielā mērā atkarīgs no tā, kā un kur tas
apspriedes starp pārdevēju un pircēju, lai nodrošinātu, ja tas
ir nolietojies un aprūpēti. Tāpēc ir ļoti svarīgi, ka jūs rūpīgi pārbaudīt
iespējams, pareiza apavu izvēle.
apavi Pirms lietošanas un aizstāt, tiklīdz tas šķiet ir nederīgs. Īpaša
uzmanība būtu jāpievērš stāvoklim augšējam sasiešanas vietai, zoles
Valkāšana
protektora rakstam apavu stāvoklim augšpusē un zolei.
Uzvilkt un novilkt produktu, vienmēr pilnībā atsienot auklas vai
atverot. Valkāt tikai apavus piemērotā lielumā. Apavi, kas ir vai
Labošana
nu pārāk brīvi vai pārāk stingri ierobežos kustību un nenodrošinās
Ja apavi ir bojāti, tie neturpinās sniegt norādīto aizsardzības
optimālu aizsardzības līmeni. Produkta lielums ir norādīts uz
līmeni, bet lai nodrošinātu, ka valkātājs turpina saņemt maksimālu
to iepakojumu.
aizsardzību, apavi nekavējoties jānomaina. Nekad apzināti nēsājiet
bojātus apavus, veicot ar risku saistītu darbību.
Savienojamība
Lai optimizētu aizsardzību, dažos gadījumos var būt nepieciešams Pretslīdes īpašibas
izmantot apavus ar papildu IAL, piemēram, biksēm vai apavu Jebkurā situācijā, kurā slīdēšana pastāv, grīdas virsmu un/ vai citi
pārsegiem. Šajā gadījumā, pirms veicot riska saistīto darbību, (ne - apavu) faktori, būs nozīmīga ietekme uz apaviem. Tādēļ nebūs
konsultējieties ar savu piegādātāju, lai nodrošinātu, ka visi jūsu iespējama apavu izturība pret slīdēšanu visos apstākļos, ja būs
apaviem nodilums.
aizsardzības līdzekļi ir saderīgi un piemēroti jūsu darba videi!
Apavi ir pārbaudīti pēc EN ISO 20347: 2012 un AS / NZS 2210.5: 2009
slīdes pretestības.
Papildu aizsardzību var nodrošināt, un tiek identificēta uz
produkta ar to marķējumu:
Marķējums uz apaviem norāda, ka apavi ir licencēts saskaņā ar
Marķēšanas kods
IAL direktīvai un tā ir šāda:
Necaurdurama zole (1100 Ņūtoni)			 P
Elektriskās īpašības:
Marķējums
Izskaidrojums
Vadošs (maksimālais pretestība 100 kΩ)			 C
Antistatiska (pretestības diapazons
CE marķējums
100 kΩ līdz 1000 MΩ)			 A
EN ISO 20347:2012
Eiropas Normatīvi
Izolācijas			 I
Izturība pret nelabvēlīgām vidēm:
/
BSI / SAI zīme
Izolācija pret aukstumu 			 CI
AS/NZS 2210.5:2009
Austrālijas un Jaunzēlandes Standarti
Izolācija pret karstumu 			 HI
ASTM F2892-17
ASV standarts aizsargapaviem
Papēža triecienizturība (20 J)			 E
Ūdens izturīgs			 WR
9 (43)
Apavu izmērs
Pēdas aizsardzība
		 M/Mt
II 05
Izgatavošanas datums
Potītes aizsardzība
			 AN
SB		
Kategorija aizsardzībai
Ūdens izturīga augšpuse 			 WRU
A		
Papildus īpašības, piemēram, Antistatiski
Griezuma izturīga augšpuse 			 CR
FW		
Produkta identifikācija
Karstumizturīga zole (300 ° C) 			 HRO
Izturība pret eļļu
		 FO
ASTM F2892-17 ASV standarts aizsargapaviem
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SERTIFICĒTS:
SATRA TECHNOLOGY EUROPE LTD, Bracetown Business Park, Clonee, Dublin D15 YN2P, Ireland . No. 2777
INTERTEK ITALIA SPA , Via Miglioli, 2/A - Cernusco sul Naviglio (MI), Italy No. 2575
BSI AUSTRALIA, Level 7 15 Talavera Rd Macquarie Park , Sydney NSW 2113. Notified Body No. 0086
RICOTEST S.R.L. Viatione, p, 37010 Pastrengo, Italy. PRD No. 0230 B.

Neslīdoša zole EN13287

EN ISO 20347:2012 – Neslīdoša zole
Marķējuma kods

Tests

Berzes koeficients (EN13287)
Papēža slīdēšana

SRA

Pēdas slīdēšana

Flīzēm, kas pārklā- Ne mazāk kā0.28
tas ar līdzekli

Ne mazāk kā0.32

Tērauda grīda,
Ne mazāk kā 0.13
kas pārklāts ar
glicerīnu
SRC
Flīzēm, kas
Ne mazāk kā0.28
pārklātas ar
Ne mazāk kā0.13
līdzekli* & Tērauda
grīda, kas pārklāts
ar glicerīnu
** Ūdens ar 5% nātrija laurilsulfāts (SLS) šķīdumu

Ne mazāk kā0.18

SRB

Ne mazāk kā0.32
Ne mazāk kā 0.18

Kategorijas darba apaviem:
Kategorija
OB

Papildu prasības

Tips (*I) un
(**II)
I

II

Bāzes profesionālie apavi

O1

I

Slēgts reģions
Antistatiskas īpašības
Papēža triecienizturība

O2

I

Kā 01 plus
Ūdens iekļūšana un ūdens
absorbācija

O3

I

Kā 02 plus
Necaurdurama zole
Iztaisnota zole

O4

Il

Antistatiskās īpašības
Izturība pret eļļām
Papēža triecienizturība
Slēgts reģions

O5

Il

Kā 04 plus
Necaurdurama zole
Zole

lādiņu, tādējādi izvairoties no riska dzirksteles aizdedzes un, piemēram,
uzliesmojošu vielu un tvaikiem, un ja elektriskā šoka risks no jebkāda
elektrisko aparātu vai dzīvas daļām nav pilnībā novērsts.
•Jāatzīmē, ka tomēr antistatiski apavi nevar garantēt pietiekamu
aizsardzību pret elektriskās strāvas triecienu, jo tas ievieš tikai pretestība
starp kājām un grīdu. Ja elektriskā šoka risks nav pilnībā izskausts,
papildu pasākumi, lai izvairītos no šī riska, ir būtiska. Šādi pasākumi,
kā arī turpmāk minētās papildu pārbaudes būtu ikdienas daļa avāriju
novēršanas programmā darbavietā.
• Pieredze rāda, ka, antistatiskam nolūkam ceļš caur produktu parasti
elektriska pretestība ir mazāka par 1000 KΩ jebkurā laikā visā tā
lietderīgās lietošanas laikā. Vērtība 100 kΩ ir norādīts kā zemākā robeža
rezistences produkta izmantošanai, lai nodrošinātu zināmu ierobežotu
aizsardzībai pret bīstamu elektrošoku vai aizdegšanos, kas gadījumā,
ja elektriskie aparāti kļūst bojāti pie darba spriegumu līdz 250 V. Tomēr,
saskaņā ar konkrētiem nosacījumiem, lietotājiem ir jāapzinās, ka
apavi varētu dot nepietiekamu aizsardzību un papildu noteikumus, lai
aizsargātu valkātāju būtu jāņem vērā visu laiku.
•Elektriskā pretestība šāda veida apavu var ievērojami mainīt, locīšanas,
piesārņojuma vai mitruma ietekmē. Apavi neveiks paredzēto funkciju,
ja tos nēsā mitros apstākļos. Tas ir tāpēc nepieciešams nodrošināt, lai
produkts spēj pildīt savu izstrādāta funkciju izkliedēšanas elektrostatisko
lādiņu un arī sniegt zināmu aizsardzību visā tā dzīves laikā. Lietotājam
ir ieteicams izveidot iekšējo testu elektrisko pretestību un izmantot
to regulāri un bieži.
•Klasifikācijas I apavi var absorbēt mitrumu, ja nēsā ilgstoši un mitros
apstākļos var kļūt vadošs.
• Ja apavi ir nodiluši apstākļos, kuros zoles materiāls kļūst piesārņots,
valkātājiem vienmēr vajadzētu pārbaudīt elektriskās īpašības apaviem
pirms ieiešanas bīstamības zonā.
• Kur antistatiskie apavi tiek izmantoti, grīdai jābūt tādai, lai tas neanulē
apavu sniegto aizsardzību
•Lietošanā, nav izolācijas elementi, izņemot parastās šļūtenes, jāievieš
starp iekšējo zoli apavos un apavu pamatnes valkātājam. Ja kāds
ieliktnis tiek likts starp iekšējo zoli un kājām, kombinācijai jāpārbauda
tās elektriskās īpašības.
Darba apavi

Iekšzole
Apavi ir aprīkoti ar izņemamu iekšzoli. Lūdzu, ņemiet vērā, testēšana
tika veikta ar iekšzoli. Apavus izmantot tikai ar ievietotu iekšzoli.
Iekšzoli aizstāj tikai ar līdzīgu iekšzoli.

• Apavi būtu jāizmanto, ja tas ir nepieciešams samazināt elektrostatiskās
jaudas pēc iespējas īsākā laikā, piemēram, rīkojoties ar sprāgstvielām.
Apavus nedrīkst lietot, ja risks triecienu no jebkuras elektrisko aparātu
vai dzīvas daļām nav pilnībā novērsta. Lai nodrošinātu, ka šis apavi
ir vadošs, tas ir noteikts, lai būtu augšējo robežu pretestību 100 kΩ
jaunajā stāvoklī.
• Darba laikā, elektriskā pretestība apaviem var būtiski mainīties, sakarā
ar lieces un piesārņojumu, un tāpēc ir nepieciešams, lai nodrošinātu,
ka produkts spēj pildīt savu izstrādātās funkcijas izkliedēšanas elektrostatisko izlādi visā tās dzīves laikā. Ja nepieciešams, lietotājam ieteicams
izveidot iekšējo testu elektrisko pretestību un izmantot to regulāri.
•Šis tests un zemāk minētie jābūt ikdienas daļa avāriju novēršanai
darba vietā.
• Ja apavi ir nodiluši apstākļos, kuros zoles materiāls kļūst piesārņots,
valkātājiem vienmēr vajadzētu pārbaudīt elektriskās īpašības apaviem
pirms ieiešanas bīstamības zonā.
• Kur apavi tiek izmantoti, grīdai jābūt tādai, lai tas neanulē apavu
sniegto aizsardzību
• Lietošanā, nav izolācijas elementi, izņemot parastās šļūtenes, jāievieš
starp iekšējo zoli apavos un apavu pamatnes valkātājam. Ja kāds
ieliktnis tiek likts starp iekšējo zoli un kājām, kombinācijai jāpārbauda
tās elektriskās īpašības.

Antistatiski darba apavi
• Antistatiskus apavus var izmantot, ja tas ir nepieciešams, lai
samazinātu elektrostatisko uzkrāšanos pēc izkliedēšanas elektrostatisko

Lejupielādējiet atbilstības deklarāciju
@ www.portwest.com/declarations

* I tipa apavi ir izgatavoti no ādas un citiem materiāliem, izņemot
visas - gumijas
vai polimēru materiālu apavi
** II tips Gumijas (piemēram, pilnīgi vulkanizētas) vai visu polimēru
(piemēram, pilnīgi lieti) apavi
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