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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. Тестот беше спроведен со Portwest панталон состав од 65% полиестер, 35% памук, 300g. Џебна големина 25см х 
17см. 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 вметнат во џебен палто дизајниран за овој ефект на ниво на колена, на панталони од 
Портов Запад со вметнувачи од колена. Оваа ОЛЗ треба да се вклопи централно во џепната торба и да биде задржана во 
позиција со дизајнот на џебот. Производите кои се премногу лабави или премногу тесни ќе го ограничат движењето и нема 
да обезбедат оптимално ниво на заштита. Секогаш проверувајте позиционирање на влошки во џебовите пред да започнете 
со работа. Овој заштитник е достапен во една големина. Големината е базирана на големината на половината <100 см. 
Проверете листа на големина на половината за големина, бидејќи ова може да варира во зависност од стилот.
УПОТРЕБА
Секоја контаминација, промена на заштитник или злоупотреба опасно ќе ја намали ефикасноста на заштитникот.  Дозволено 
е да се скрати долниот дел од KP44 и S156  штитниците за колена ако е потребно, како што е прикажано со лого на ножици 
што се втиснати на производите. Забележете дека во случајот на KP44, ова ќе ја намали максималната големина на 
половината на <81cm.  Овој производ не е водоотпорен. Штитниците за колена имаат рок на употреба минимум 2 години 
иако овој рок може да варира. Производите треба да се проверат пред да се користат.
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.
ЧИСТЕЊЕ 
Овој производ треба да се избрише чист - не се суши во близина на извор на топлина.

ИЗМИЈТЕ ГИ ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА НЕГА

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).

КОРИСНИЧКИ ЛИСТ

КОД Име на производ СТАНДАРД НИВО Тест куќа
KP44 Portwest Ултра колено подлога EN 14404:2004+A1:2010 Тип 2  Ниво 1 SATRA

KP55 CEКолено рампа EN 14404:2004+A1:2010 Тип 2  Ниво 1 SATRA
S156 Portwest Колено рампа EN 14404:2004+A1:2010 Тип 2  Ниво 0 SATRA

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).

CODE МАТЕРИЈАЛ ГОЛЕМИНА ГОЛЕМИНА НА СТРУК
KP44 Етилен-винил ацетатна пена Една големина 24 x 16.5cm < 100 CM

KP55 Неопрен Етилен-винил ацетатна пена Една големина 24 x 14.5cm < 96 CM
S156 Етилен-винил ацетатна пена Една големина 21.5 x 16.5cm < 83CM

Код Стил Код Стил Код Стил
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

ПОРТОВ ЗАПАД ПАНТАЛОНИ ОПСЕГ
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