
MK КАИШ НА КОЛЕНА ВЛОШКИ

КОД Име на производ СТАНДАРД НИВО Тест куќа
KP20 Лесен колене подлога EN 14404:2004+A1:2010 Тип 1 Ниво 0 SATRA

KP30 Супер гел колена подлога EN 14404:2004+A1:2010 Тип 1 Ниво 0 SATRA
KP40 Утиматска подлога за гел за колење EN 14404:2004+A1:2010 Тип 1 Ниво 1 SATRA
KP50 Не-маркирање на коленото EN 14404:2004+A1:2010 Тип 1 Ниво 1 ANCPP

ПРОИЗВОДИТЕЛ
Portwest, Westport, Co Mayo, Ireland 
Име и адреса на нотифицираното тело кое има издадено 
сертификат за ЕК:
SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, D15 
YN2P, Ireland(Notified Body 2777).
ANCPP Certification Agency S.r.l, Vis Nicolodi 43/1, 57121 Livorno
(Notified Body 0302). KP50

КОРИСНИЧКИ ЛИСТ

Внимателно прочитајте ги овие упатства пред да го користите овој производ 
Овој производ е дизајниран да го минимизира ризикот и да обезбеди заштита за работа во колена и непосредни повреди 
од тврди површини и мали камења и слични предмети на површините. Сепак, секогаш запомнете дека ниту една ставка на 
ОЛЗ не може да обезбеди целосна заштита и грижа секогаш мора да се преземат при вршењето на активноста за ризик.
КАКО ДА ГИ ИЗБИРАТЕ НИВНИТЕ ПРАВИЛА НА ЗАШТИТА
Ниво 0:  Штитници за колено погодни за употреба на рамни или нерамни подни површини и не обезбедуваат заштита 
од пенетрација
Ниво 1:  Штитници за колено погодни за употреба на рамни или нерамни подни површини и обезбедување заштита од 
пенетрација со сила од најмалку (100 + 5) N 
Ниво 2 : Штитници за колено погодни за употреба на рамни или нерамни подни површини и обезбедување заштита од 
пенетрација со сила од најмалку (250 + 10) N
ИЗВРШУВАЊЕ И ОГРАНИЧУВАЊА НА УПОТРЕБА
Овој производ е тестиран во согласност со BS EN 14404: 2004 + A1: 2010 и има постигнато перформанси наведени во 
табелата. Овие kneepads се дизајнирани да обезбедат ограничена заштита на колената на носителот кога работат во 
клекната позиција. Меѓутоа, работникот мора да биде свесен за опасноста од хронични оштетувања на колената и редовно 
да ја напушти положбата на колена за да ги забави ефектите.
ОПРЕДЕЛУВАЊЕ И РАЗМИСЛУВАЊЕ : Овој производ е наменет да биде поставен на вашето колено и да биде врзан од 
дното и горните ремени во удобна и стабилна положба, да се осигура дека ремените не минуваат во центарот на задниот 
дел на коленото, додека не го ограничуваат протокот на крв. Производите кои се премногу лабави или премногу тесни 
ќе го ограничат движењето и нема да обезбедат оптимално ниво на заштита. Секогаш тестирајте го позиционирањето 
на перничињата пред да започнете со работа. Овој заштитник е достапен во една големина одговара на сите и има 
прилагодливи ремени. Големината е базирана на големината на половината <100 см. Уверете се дека меката страна е 
свртена кон коленото и дека ремените се завиени околу задниот дел на ногата со куката и јамката лента на ремените 
порамнети да ги држат реметите во правилната положба.
УПОТРЕБА : Секоја контаминација, промена на заштитник или злоупотреба опасно ќе ја намали ефикасноста на заштитник. 
Овој производ не е отпорен на вода. Кнезите имаат работен век од најмалку 2 години, иако ова може да варира. 
Производите треба да се проверат пред секоја употреба.
КОМПАТИБИЛНОСТ : За да се оптимизира заштитата, во некои случаи може да биде неопходно да се користат овие 
производи со соодветни заштитни ракавици / ракавици / шлемови / уво. Во овој случај, пред да извршите активност 
поврзана со ризикот, консултирајте се со вашиот добавувач за да бидете сигурни дека сите ваши заштитни производи се 
компатибилни и соодветни за вашата апликација.
СКЛАДИРАЊЕ И ТРАНСПОРТ
Кога не е во употреба, чувајте го производот во добро проветрена просторија подалеку од екстремни температури. 
Промените во условите на околината, како што се температурата, може да ги намалат перформансите на заштитник. 
Никогаш не ставајте тешки предмети врз неа. Ако е можно, избегнувајте прекумерно преклопување и по можност да го 
чувате вертикално. Ако производот е влажен, оставете го да се исуши целосно пред да го ставите во складиште.
ПОПРАВКА
Ако производот стане оштетен, НЕМА да обезбеди оптимално ниво на заштита и затоа треба веднаш да се замени. Никогаш 
не користете оштетен производ. Ако на колената влошки покажуваат знаци на тешка носат како што се скршени школки или 
искинати влошки, колена влошки треба да се замени. 
ОЗНАЧУВАЊЕ Погледнете во ознаката за производ или производ.

ИЗМИЈТЕ ГИ ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА НЕГА
ЧИСТЕЊЕ 
Овој производ треба да се избрише чист - не се суши во близина на 
извор на топлина.

КОД МАТЕРИЈАЛ ГОЛЕМИНА ГОЛЕМИНА 
НА СТРУК

KP20 Најлон, Етилен-винил ацетатна пена, Пластика Прилагодлив < 100 CM

KP30 ПВЦ школка , Најлон Етилен-винил ацетатна пена  Неопрен Прилагодлив < 100 CM
KP40 ПВЦ школка, , Најлон Етилен-винил ацетатна пена  Неопрен Прилагодлив < 100 CM
KP50 TPR школка  Проширена полипропиленска пена  Полиестер Прилагодлив < 100 CM

ПОГЛЕДНЕТЕ ВО ЕТИКЕТАТА НА ПРОИЗВОДОТ ЗА ПОДЕТАЛНИ ИНФОРМАЦИИ ЗА СООДВЕТНИТЕ 
СТАНДАРДИ. СЕ ПРИМЕНУВААТ САМО СТАНДАРДИТЕ И ИКОНИТЕ ШТО СЕ ПОЈАВУВААТ НА ПРОИЗВОДОТ И 
НА ИНФОРМАЦИИТЕ ЗА КОРИСНИКОТ ПОДОЛУ. СИТЕ ОВИЕ ПРОИЗВОДИ СЕ ВО СОГЛАСНОСТ СО БАРАЊАТА 
НА РЕГУЛАТИВАТА (ЕУ 2016/425).
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www.portwest.com/declarations 


