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BRUKERINFORMASJON

LES DISSE INSTRUKSENE NØYE FØR DETTE PRODUKTET TAS I BRUK 
Dette produktet er utformet for å redusere risikoen og gi beskyttelse for arbeid i en knelende stilling og forhindre umiddelbare 
personskader fra harde overflater og små steiner og liknende gjenstander på overflaten. Det er likevel viktig å huske at intet PVU kan 
gi full vern og man skal alltid utvise forsiktighet når man utfører risiko-relaterte aktiviteter.
HVORDAN Å VELGE  YTELSESNIVÅET  FOR BESKYTTELSE
Nivå 0:  Knebeskyttere egnet til bruk på flate eller ikke-flate gulvoverflater og gir ingen vern mot penetrasjon
Nivå 1:  Knebeskyttere egnet til bruk på flate eller ikke-flate gulvoverflater og gir vern mot penetrasjon ved en kraft av minst 
(100 + 5) N 
Nivå 2 : Knebeskyttere egnet til bruk på flate eller ikke-flate gulvoverflater og gir vern mot penetrasjon ved en kraft av minst 
(250 + 10) N
YTELSE OG BRUKSBEGRENSNINGER
Dette produktet har blitt testet i samsvar med NS EN 14404:2004+A1:2010 og har oppnådd ytelsen oppført i tabell. Testen ble utført 
sammen med en bukse fra Portwest med en komposisjon av 65 % polyester, 35 % bomull og en vekt på 300 g. Lommestørrelse 
25 cm x 17 cm.
Disse kneputene er uformet for å gi begrenset beskyttelse av brukerens knær ved arbeid i en knelende stilling. Arbeideren må likevel 
være klar over risikoen for kroniske skader til kneet og skal gå ut av den knelende stillingen med jevne mellomrom for å forsinke 
skadelige innvirkninger.
TILPASNING OG STØRRELSER
Dette produktet skal føres inn i en lomme på knærne i buksen til som et utformet til dette formålet, på buksene til Portwest 
med lommer til innføring av kneputer. Dette PVU-et skal passe midt inn i lommen og skal holdes på plass av lommens design. 
Produkter som enten er for løse eller for stramme begrenser bevegelsene og gir ikke det optimale beskyttelsesnivået. Test alltid 
posisjoneringen av kneputene inn i lommene før du begynner arbeidet. Denne beskyttelsen er tilgjengelig i én størrelse som passer 
alle og har justerbare stropper. Størrelsen er basert på et midjemål på <100 cm. Sjekk tabellen til midjemål for størrelser da dette 
kan variere per buksestil.
BRUKSOMRÅDER
Eventuell forurensing, endring av beskytteren eller feilbruk vil redusere ytelsen og beskyttelsen drastisk  Det er tiltatt å klippe av 
nederste del av KP44 og S156 kneputene hvis nødvendig, som vist med saks logoen på produktet. Vennligst merk at dette på KP44 
vil redusere maksimal midjestørrelse til 81 cm   Dette produktet er ikke vann avstøtende. Kneputene har en forventet levetid på 2 
år men bør sjekkes før hver bruk.
KOMPATIBILITET
For å optimaliser beskyttelse, kan det i noen tilfeller være nødvendig å bruke disse produkter sammen med egnede støvler/hansker/
hjelmer/øreklokker. I dette tilfellet skal du rådføre deg med leverandøren for å sikre at alt ditt verneutstyr er kompatible og egnet 
til ditt bruksområde.
OPPBEVARING OG TRANSPORT
Når de ikke er i bruk, skal de lagres i et godt ventilert område uten ekstreme temperaturer. Forandringer i miljøforhold slik som 
temperatur kan redusere ytelsen til knebeskytteren. Det skal aldri legges tunge gjenstander på knebeskytteren. Unngå overdrevent 
bretting hvis det lar seg gjøre, og lagre de i en vertikal opphengt stilling. Hvis produktet er vått, la det tørke helt før det lagres.
REPARASJON
Hvis produktet blir skadet, gir det IKKE det optimale beskyttelsesnivået og skal derfor erstattes med en gang. Aldri bruk et produkt 
som er skadet. Hvis kneputen viser tegn på slitasje, slik som et ødelagt ytre lag eller revner i puten, skal kneputen erstattes. 
MARKERING Se produktet eller produktets merkelapp.
RENGJØRING 
Dette produktet skal tørkes rent – ikke tørk i nærheten av en varmekilde.

VASKEANVISNINGER

SE PRODUKTETS ETIKETT FOR DETALJERT INFORMASJON OM TILSVARENDE STANDARDER. BARE STANDARDER 
OG IKONER SOM VISES BÅDE PÅ PRODUKTET OG BRUKERINFORMASJONEN NEDENFOR, GJELDER. ALLE DISSE 
PRODUKTENE OPPFYLLER KRAVENE I FORORDNING (EU 2016/425).

BRUKERINFORMASJON

KODE PRODUKTNAVN STANDARD NIVÅ TESTHUS
KP44 Portwest Ultra knepute EN 14404:2004+A1:2010 Type 2  Nivå 1 SATRA

KP55 CEKnepute EN 14404:2004+A1:2010 Type 2  Nivå 1 SATRA
S156 Portwest Knepute EN 14404:2004+A1:2010 Type 2  Nivå 0 SATRA

PRODUSENT
Portwest,  Westport, Co Mayo, Irland

Navn og adresse til kontrollorganet som utstedte EC-sertifikatet:
SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, D15 
YN2P, Ireland  (Kontrollorgan nummer 2777).

CODE MATERIALE STØRRELSE MIDJEMÅL
KP44 Etylen-vinyl acetat skum Én størrelse 24 x 16.5cm < 100 CM

KP55 Neopren Etylen-vinyl acetat skum Én størrelse 24 x 14.5cm < 96 CM
S156 Etylen-vinyl acetat skum Én størrelse 21.5 x 16.5cm < 83CM

Kode Stil Kode Stil Kode Stil
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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