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GEBRUIKERSINSTRUCTIE

LEES VOOR GEBRUIK ZORGVULDIG DE INSTRUCTIES. 
Dit product is ontworpen om het risico ter verminderen en bescherming te bieden voor het werken in een knielende houding en 
verwondingen van harde ondergronden en kleine stenen en andere objecten op de ondergrond mogelijk te maken. Echter, houdt 
altijd in de gaten dat geen enkele PBM volledige bescherming kan bieden en voorzichtigheid geboden is bij het uitvoeren van 
risicovolle werkzaamheden.
HOE HET JUISTE BESCHERMINGSNIVEAU TE BEPALEN
Niveau 0:  Kniebeschermers geschikt voor gebruik op vlakke en geen vlakke ondergronden bieden geen bescherming tegen 
penetreren.
Niveau 1:  Kniebeschermers geschikt voor gebruik op vlakke en geen vlakke ondergronden en die bescherming tegen penetratie 
bieden bij een kracht van minstens (100 + 5) N 
Niveau 2 : Kniebeschermers geschikt voor gebruik op vlakke en geen vlakke ondergronden en die bescherming tegen penetratie 
bieden bij een kracht van minstens (250 + 10) N
PRESTATIES EN GEBRUIKSBEPERKINGEN
Dit product is getest in overeenstemming met de BS EN 14404:2004+A1:2010 en heeft prestatie bereikt volgens de bijgevoegde 
tabel. De test is uitgevoerd met een Portwest broek met samenstelling 65% Polyester, 35% Katoen, 300 grams. Kniezak afmetin 
25cm x 17cm.
Deze kniestukken zijn ontworpen om beperkte bescherming te bieden aan de knieën van de gebruiker wanneer deze op zijn knieën 
zit. De gebruiker moet zich bewust zijn van het gevaar van chronische schade aan de knieën en moet regelmatig een andere houding 
aannemen om de effecten van het op de knieën werken te vertragen.
PASVORM EN MAATVOERING
Dit product is bedoeld om in de kniezakken van een Portwest broeken gedragen te worden met kniezakken. Dit PBM moet centraal 
in de kniezak geplaatst en wordt door het ontwerp van de kniezak op zijn plaats gehouden. Producten die te los of te strak zitten 
verminderen de bewegingsvrijheid en bieden daardoor niet het optimale beschermingsniveau. Controleer altijd de positie van 
de kniestukken voor aanvang van de werkzaamheden. Deze bescherming is leverbaar in één maat. De maat is gebaseerd op een 
taillewijdte van <100cm. Zie de taillemaat lijst voor de maten, deze kan per model verschillen.
GEBRUIK
Elke verontreiniging, wijziging van de beschermer of verkeerd gebruik zal de prestaties van de beschermer op gevaarlijke wijze 
verminderen. Het is toegestaan om het onderste gedeelte van de kniebeschermers KP44 en S156 af te snijden indien nodig, 
zoals aangegeven door het schaarlogo dat op de producten is gedrukt. Houd er rekening mee dat dit in het geval van de KP44 de 
maximale taillemaat verkleint tot <81cm. ‘ Dit product is niet waterbestendig. De kniestukken hebben een levensduur van minimaal 
2 jaar, hoewel dit kan variëren. De producten moeten voorafgaand aan elk gebruik worden geïnspecteerd.
COMPABILITEIT
Om de bescherming te optimaliseren kan het in sommige gevallen noodzakelijk zijn om dit product samen te gebruiken met 
beschikte schoenen/handschoenen/helmen/gehoorbeschermers. Neem in dat geval, voor aanvang van de werkzaamheden, contact 
op met uw veiligheidskundige om er zeker van te zijn dat alle beschermende producten samen gebruikt kunnen worden en geschikt 
zijn voor de uitvoering van uw werkzaamheden.
OPSLAG EN TRANSPORT
Bewaar dit product op een goed ventilerende plaats buiten extreme temperaturen als dit product niet gebruikt wordt. 
Veranderingen van omgevingsomstandigheden zoals temperatuur kunnen de prestaties van de beschermer verminderen. Plaats 
nooit zware items bovenop de beschermer. Voorkom zo mogelijk dat het product gevouwen wordt en bewaar het product bij 
voorkeur hangend. Als het product nat is, droog deze dan eerst voordat deze opgeslagen wordt.
REPARATIES
Als een product beschadigd raakt, biedt deze NIET meer het optimale beschermingsniveau en moet daarom direct vervangen 
worden. Gebruikt nooit een beschadigd product. Als de kniebeschermers tekenen tonen van intensief gebruik zoals versleten banden 
dienen de kniebeschermers vervangen te worden. 
MARKERINGEN Zie het product of productlabel
SCHOONMAKEN Dit product kan met een doek schoongeveegd worden, nooit drogen op een hittebron

WASINSTRUCTIES

ZIE HET LABEL IN HET PRODUCT VOOR GEDETAILLEERDE INFORMATIE OVER DE CORRESPONDERENDE 
NORMERINGEN. ALLEEN DE NORMERINGEN DIE ALS ICOON OP ZOWEL HET PRODUCT ALS DE 
GEBRUIKERSINFORMATIE STAAN ZIJN VAN TOEPASSING. AL DEZE PRODUCTEN VOLDOEN AAN DE VEREISTEN VAN 
DE RICHTLIJN (EU 2016/425)

GEBRUIKERSINSTRUCTIE

CODE PRODUCTNAAM NORMERING NIVEAU TESTBUREAU

KP44 Portwest Ultra Kniestukken EN 14404:2004+A1:2010 Type 2  Niveau 1 SATRA

KP55 CEKniestuk EN 14404:2004+A1:2010 Type 2  Niveau 1 SATRA
S156 Portwest Kniestuk EN 14404:2004+A1:2010 Type 2  Niveau 0 SATRA

PRODUCENT
Portwest,  Westport, Co Mayo, Ireland

Naam en adres van notified body die certificaat heeft uitgegeven.
SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, D15 
YN2P, Ireland(Notified Body 2777).

CODE MATERIAAL MAAT TAILLEWIJDTE
KP44 Ethyleen-Vinyl Acetaat Schuim Eén maat 24 x 16.5cm < 100 CM

KP55 Neopreen Ethyleen-Vinyl Acetaat Schuim Eén maat 24 x 14.5cm < 96 CM
S156 Ethyleen-Vinyl Acetaat Schuim Eén maat 21.5 x 16.5cm < 83CM

Code Model Code Model Code Model
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
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