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LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

i

RAŽOTĀJS
Portwest, Westport, Co Mayo, Īrija

EN 14404:2004
+A1:2010

Institūcijas nosaukums un adrese, kura izdod CE sertifikātu:
SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, D15
YN2P, Ireland (pilnvarotā iestāde 2777).

www.portwest.com/declarations
KODS
KP44

PRODUKTA NOSAUKUMS
Portwest Ultra ceļu sargi

STANDARTS
Līmenis
EN 14404:2004+A1:2010 2. tips 1. līmenis

Testēšanas centrs
SATRA

KP55
S156

CECeļu sargi
Portwest Ceļu sargi

EN 14404:2004+A1:2010 2. tips 1. līmenis
EN 14404:2004+A1:2010 2. tips Līmenis 0

SATRA
SATRA

CODE
KP44

MATERIĀLS
Etilēna-vinilacetāta putas

IZMĒRS
Viens izmērs 24 x 16.5cm

VIDUKĻA APKĀRTMĒRS
< 100 CM

KP55
S156

Neoprēns Etilēna-vinilacetāta putas
Etilēna-vinilacetāta putas

Viens izmērs 24 x 14.5cm
Viens izmērs 21.5 x 16.5cm

< 96 CM
< 83CM

LV

IEVIETOJAMIE CEĻU SARGI

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
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.
Rūpīgi izlasiet šos norādījumus, pirms lietojat šo produktu
Šis izstrādājums ir izstrādāts, lai samazinātu risku un nodrošinātu aizsardzību kājām, un tūlītēji ievainojumi veido cietās virsmas,
akmeņi un līdzīgi objekti uz virsmām. Tomēr vienmēr jāatceras, ka neviena PPE vienība nevar nodrošināt pilnīgu aizsardzību, un
vienmēr jāņem vērā, ka tā ir saistīta ar risku.
KĀ IZVĒLIETIES ATBILSTĪBAS LĪMENI AIZSARDZĪBAI?
Līmenis 0: Ceļa aizsargi, kas piemēroti lietošanai uz plakanas vai nelīdzenas grīdas virsmas un nenodrošina aizsardzību pret
iespiešanos
1. līmenis: Ceļa aizsargi, kas piemēroti izmantošanai uz plakanas vai nelīdzenas grīdas virsmas un nodrošina aizsardzību pret
iespiešanos ar spēku vismaz (100 + 5) N
2. līmenis : Ceļa aizsargi, kas piemēroti lietošanai uz plakanas vai nelīdzenas grīdas virsmas un nodrošina aizsardzību pret
iespiešanos ar spēku vismaz (250 + 10) N
LIETOŠANAS FUNKCIJAS UN IEROBEŽOJUMI
Šis produkts ir testēts saskaņā ar BS EN 14404: 2004 + A1: 2010 un ir sasniedzis rādītājus, kas uzskaitīti tabulā. Tests tika veikts ar
Portwest bikses sastāvu 65% poliestera, 35% kokvilnas, 300g. Kabatas izmērs 25cm x 17cm.
Šie ceļu sargi ir paredzēti, lai ierobežotu lietotāju drošību ceļgaliem, strādājot rāpus stāvoklī. Tomēr darba ņēmējam ir jāapzinās
hronisko ceļu bojājumu draudi un regulāri jāatkāpjas no rāpus stāvokļa, lai palēninātu sekas.
PIEVIENOŠANA UN IZMĒRI
Šo produktu paredzēts ievietot bikšu kabatā, kas paredzēta šim nolūkam ceļa līmenī, uz Portwest biksēm ar ceļu sargu kabatām. Šis
IAL jāiekļaujas centrālajā daļā kabatas somā un jāuztur kabatā. Produkti, kas ir pārāk vaļīgi vai pārāk stingri, ierobežos kustību un
nenodrošinās optimālu aizsardzības līmeni. Pirms darba uzsākšanas vienmēr pārbaudiet ceļu sargu novietojumu kabatās. Šis aizsargs
ir pieejams vienā izmērā. Izmērs ir balstīts uz vidukļa izmēru <100 cm. Lai noteiktu izmēru sarakstu, pārbaudiet vidukļa izmēru
sarakstu, jo tas var atšķirties atkarībā no stila.
IZMANTOŠANA
Jebkurš piesārņojums, pārveido aizsardzību vai nepareiza lietošana ir bīstama, un samazina aizsardzību. Vajadzības gadījumā ir
pieļaujams apgriezt KP44 un S156 ceļgalu aizsarga apakšējo daļu, kā norādīts šķēru logotipā, kas uzdrukāts uz izstrādājumiem.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka KP44 gadījumā tas samazina maksimālo izmēru līdz <81cm. “ Šis produkts nav ūdensizturīgs. Ceļgalu
aizsarga kalpošanas laiks ir vismaz 2 gadi, lai gan tas var atšķirties. Produkti jāpārbauda pirms katras lietošanas reizes.
SADERĪBA
Lai optimizētu aizsardzību, dažos gadījumos šiem izstrādājumiem var būt nepieciešams izmantot atbilstošus zābakus / cimdus /
ķiveres / ausu aizsargus. Šajā gadījumā, pirms veicat ar risku saistītu darbību, konsultējieties ar savu piegādātāju, lai pārliecinātos,
vai visi jūsu aizsargājošie produkti ir savietojami un piemēroti jūsu pieteikumam.
UZGLABĀŠANA UN TRANSPORTS
Ja to nelieto, uzglabājiet produktu labi vēdināmā vietā, prom no lielām temperatūras izmaiņām. Izmaiņas vides apstākļos,
piemēram, temperatūrā, var samazināt aizsardzību. Nekad nenovietojiet smagus priekšmetus virs tā. Ja iespējams, izvairieties no
pārmērīgas locīšanas un vēlams saglabājiet to vertikāli. Ja produkts ir mitrs, ļauj tam pilnībā izžūt, pirms to novietojat glabāšanā.
REMONTS
Ja produkts tiek bojāts, tas nesniedz optimālu aizsardzības līmeni, tādēļ tas nekavējoties jāaizvieto. Nekad nelietojiet bojāto preci. Ja
ceļu sargi izraisa smagas nodiluma pazīmes, piemēram, salauztas čaulas vai plīsis, tad jāaizvieto ceļu sargi ar jauniem.
MARĶĒŠANA Skatiet produkta vai produkta etiķeti.
TĪRĪŠANA
Šis produkts ir jānotīra tīri - nedrīkst žāvēt siltuma avota tuvumā.
MAZGĀŠANAS NORĀDĪJUMI

PORTWEST BIKSES DIAPAZONS
Kods
T501
T602

Stils
Vision Hi Vis Trouser
Urban Work Holster Trouser

Kods
TX36
TX32

Stils
Munich Trouser
Dresden Holster Trouser

Kods
TX39
S987

Stils
Bremen Bib & Brace
Multi Pocket Trousers

