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INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z TĄ INSTRUKCJĄ PRZED UŻYCIEM TEGO PRODUKTU 
Ten produkt został zaprojektowany w celu zminimalizowania ryzyka oraz dostarczenia ochrony pracownikowi pracującemu w pozycji 
na kolanach w warunkach zagrożenia urazami pochodzącymi od twardych powierzchni albo małych kamieni lub innych podobnych 
zagrożeń. Należy jednak zawsze pamiętać, że żaden środek ochrony indywidualnej nie zapewnia pełnej ochrony i zawsze należy 
przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności w czasie pracy w warunkach zagrożenia.
JAK WYBRAĆ OCHRONNIK ODPOWIEDNI DO WARUNKÓW ZAGROŻENIA
Poziom 0:  Ochronnik kolan przeznaczony do stosowania na powierzchniach płaskich lub nie płaskich nie oferujący ochrony przed 
przebiciem
Poziom 1:  Ochronnik kolan przeznaczony do stosowania na powierzchniach płaskich lub nie płaskich oferujący ochronę przed 
przebiciem przy sile na poziomie (100 + 5) N 
Poziom 2 : Ochronnik kolan przeznaczony do stosowania na powierzchniach płaskich lub nie płaskich oferujący ochronę przed 
przebiciem przy sile na poziomie (250 + 10) N
PARAMETRY I OGRANICZENIA UŻYTKOWANIA
Ten produkt był badany na zgodność z BS EN 14404:2004+A1:2010 i osiągnął parametry wymienione w tabeli. Badanie zostało 
przeprowadzone w spodniach Portwest wykonanych z mieszanki poliestrowo-bawełnianej 65/35 o gramaturze 300g. Rozmiar 
kieszeni 25cm x 17cm.
Te nakolanniki zostały zaprojektowane do zapewnienia ograniczonej ochrony użytkownika w trakcie pracy w pozycji na kolanach. 
Użytkownik powinien być jednak świadomy, że długotrwała praca na kolanach może spowodować trwałe kłopoty zdrowotne. W 
związku z tym należy regularnie przerywać taką pracę w celu zmniejszenia niekorzystnych efektów.
DOPASOWANIE I ROZMIAR
Ten produkt został zaprojektowany do noszenia w kieszeniach na kolanach spodni. Pasuje do wszystkich kieszeni na kolanach w 
spodniach Portwest. Należy go umieścić centralnie w tych kieszeniach i dopasować. Produkt zbyt luźno lub zbyt ciasno włożony 
do dowolnych spodnie może ograniczać swobodę ruchów użytkownika i nie zapewni odpowiedniego poziomu ochrony. Należy 
zawsze sprawdzić założenie i dopasowanie ochronnika przed rozpoczęciem pracy. Ten ochronnik jest dostępny w jednym rozmiarze 
bazującym na rozmiarze pasa użytkownika poniżej 100cm. Szerokość pasa może zmieniać się zależnie od produktu i należy ją zawsze 
sprawdzić przed użyciem.
UŻYTKOWANIE
Jakiekolwiek zanieczyszczenie, zmiana w osłonie lub niewłaściwy sposób użytkowania w niebezpieczny sposób obniża wydajność 
ochraniacza.  Dozwolone jest przycięcie dolnej części nakolanników KP44 i S156 zgodnie z obrazkiem nożyczek nadrukowanymi na 
produktach. Należy pamiętać, że w przypadku KP44 zmniejszy to maksymalny rozmiar do <81 cm. Produkt nie jest wodoodporny. 
Żywotność nakolanników to minimum 2 lata. Produkt powinien być sprawdzony przed każdym użyciem. 
ZGODNOŚĆ
W celu zapewnienia optymalnej ochrony w niektórych warunkach pracy może być konieczne założenie innych środków ochrony 
indywidualnej, takich jak buty, rękawice, hełm, ochronniki słuchu i wzroku. W takim przypadku należy skonsultować się z dostawcą 
w celu upewnienia się, że są one kompatybilne i odpowiednie dla danych warunków.
SKŁADOWANIE I TRANSPORT
Produkt nie używany powinien być składowany w miejscu dobrze wentylowanym i z dala od ekstremalnych temperatur. Zmiany 
temperatury i innych warunków otoczenia mogą zmniejszyć poziom ochrony oferowany przez ten produkt.
NAPRAWA
Produkt uszkodzony NIE oferuje optymalnego poziomu ochrony. Należy go natychmiast wymienić i zutylizować. Nie wolno używać 
produktu uszkodzonego. Jeżeli na nakolannikach widać ślady znaczącego zużycia, takiego jak pęknięta skorupa lub rozdarcia od 
wewnątrz, należy go natychmiast wymienić i zutylizować. 
OZNAKOWANIE Oznakowania znajdują się na produkcie lub na etykietach.
KONSERWACJA 
Ten produkt powinien być czyszczony ściereczką. Nie należy go suszyć w pobliżu źródeł ciepła.

INSTRUKCJA KONSERWACJI

WSZYWKA PRODUKTOWA ZAWIERA SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE NORM, KTÓRYCH WYMAGANIA 
TEN PRODUKT SPEŁNIA. JEDYNIE NORMY I IKONY, KTÓRE WYSTĘPUJĄ RÓWNOCZEŚNIE NA WSZYWKACH ORAZ W 
INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA MAJĄ ZASTOSOWANIE DO KONKRETNEGO PRODUKTU. WSZYSTKIE TE PRODUKTY SĄ 
ZGODNE Z WYMAGANIAMI ROZPORZĄDZENIA UE 2016/425.

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

KOD NAZWA PRODUKTU NORMA POZIOM JEDNOSTKA 
BADAWCZA

KP44 Portwest Nakolannik Ultra EN 14404:2004+A1:2010 Typ 2  Poziom 1 SATRA

KP55 CENakolannik EN 14404:2004+A1:2010 Typ 2  Poziom 1 SATRA
S156 Portwest Nakolannik EN 14404:2004+A1:2010 Typ 2  Poziom 0 SATRA

PRODUCENT
Portwest, Westport, Co Mayo, Ireland

Nazwa i adres Jednostki Notyfikowanej, która wydała Certyfikat:
SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, D15 
YN2P, Ireland(Notified Body 2777).

CODE MATERIAŁ ROZMIAR ROZMIAR PASA
KP44 Pianka z etylenu-octanu winylu Jeden rozmiar 24 x 16.5cm < 100 CM

KP55 Neopren Pianka z etylenu-octanu winylu Jeden rozmiar 24 x 14.5cm < 96 CM
S156 Pianka z etylenu-octanu winylu Jeden rozmiar 21.5 x 16.5cm < 83CM

Kod Produkt Kod Produkt Kod Produkt
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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