
PT ALÇA DE JOLHEIRA

CÓDIGO NOME DO PRODUTO NORMA NÍVEL CASA DE 
TESTE

KP20 Joelheira Ultra Leve EN 14404:2004+A1:2010 Tipo 1 Nível 0 SATRA

KP30 Joelheira Super Gel EN 14404:2004+A1:2010 Tipo 1 Nível 0 SATRA
KP40 Joelheira Utimate Gel EN 14404:2004+A1:2010 Tipo 1 Nível 1 SATRA
KP50 Joelheira sem Marcação EN 14404:2004+A1:2010 Tipo 1 Nível 1 ANCPP

FABRICANTE
Portwest, Westport, Co Mayo, Ireland 
Nome e endereço do organismo notificado emissor do certificado CE:
SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, D15 
YN2P, Ireland(Notified Body 2777).
ANCCP Certification Agency S.r.l, Vis Nicolodi 43/1, 57121 Livorno, Italy 
(Notified Body 0302).

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

LEIA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR ESTE PRODUTO 
Este produto foi projetado para minimizar o risco e fornecer proteção para trabalhar numa posição ajoelhada e contra feridas 
imediatas que se formam em superfícies duras e com pequenas pedras e objetos semelhantes nas superfícies. No entanto, lembre-se 
sempre que nenhum item de EPI pode fornecer protecção total e cuidados devem sempre ser tomados ao realizar a actividade de 
risco relacionada.
COMO SELECIONAR OS NÍVEIS DE DESEMPENHO DA PROTECÇÃO
Nível 0:  Protetores de joelho adequados para uso em superfícies planas ou não planas e sem proteção contra penetração
Nível 1:  Protetores de joelho adequados para uso em superfícies de piso planas ou não planas e proporcionando proteção contra 
penetração com uma força de pelo menos (100 + 5) N 
Nível 2 : Protetores de joelho adequados para uso em superfícies planas ou não planas e proporcionando proteção contra 
penetração com uma força de pelo menos (250 + 10) N
DESEMPENHO E LIMITAÇÕES DE USO
Este produto foi testado de acordo com a norma BS EN 14404: 2004 + A1:2010 e alcançou o desempenho listado na tabela.
Estas joelheiras são projetadas para oferecer protecção limitada dos joelhos do utilizador quando se trabalha na posição ajoelhada. 
O trabalhador deve, no entanto, estar ciente do perigo de danos crônicos aos joelhos e deve deixar regularmente ajoelhada para 
abrandar os efeitos.
MONTAGEM E CALIBRAGEM
Este produto destina-se a ser colocado no seu joelho e preso pelas tiras inferiores e superiores numa posição confortável e estável, 
assegure-se de que as tiras não passem no centro da parte de trás do joelho, sem restringir o fluxo sanguíneo. Os produtos que 
são demasiado soltos ou muito apertados restringirão o movimento e não fornecerão o melhor nível de proteção. Teste sempre o 
posicionamento das joelheiras antes de iniciar qualquer trabalho. Este protector está disponível em tamanho único e tem alças 
ajustáveis. O dimensionamento é baseado em um tamanho de cintura <100 cm. Certifique-se de que o lado macio está voltado 
para o joelho e que as tiras se enrolam na parte traseira da perna com a fita de gancho e laço nas alças alinhadas para segurar as 
tiras na posição correta.
USO
Qualquer contaminação, alteração no protector ou uso indevido reduzirá perigosamente o desempenho do protector. Este produto 
não é resistente à água. As joelhreiras têm uma vida útil mínima de 2 anos, embora isso possa variar. Os produtos devem ser 
inspecionados antes de cada uso.
COMPATIBILIDADE
Para optimizar a proteção, em alguns casos, pode ser necessário usar esses produtos com botas/luvas adequadas/capacetes/protec-
tores auditivos. Neste caso, antes de realizar a actividade relacionada ao risco, consulte o seu fornecedor para garantir que todos os 
seus produtos de protecção sejam compatíveis e adequados para sua aplicação.
ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE
Quando não estiver em uso, armazene o produto em uma área bem ventilada, longe de temperaturas extremas. Alterações nas 
condições ambientais, como a temperatura, podem reduzir o desempenho do protector. Nunca coloque itens pesados   sobre ele. Se 
possível, evite o dobramento excessivo e de preferência guarde-o pendurado verticalmente. Se o produto estiver molhado, deixe 
secar completamente antes de colocá-lo no armazenamento.
REPARAÇÃO
Se o produto ficar danificado, NÃO proporcionará o melhor nível de protecção e, portanto, deve ser substituído imediatamente. 
Nunca use o produto danificado. Se as joelheiras mostrarem sinais de desgaste severo, tal como parte exterior quebrada ou rasgadas, 
as joelheiras devem ser substituídas. 
MARCAÇÃO Consulte o produto ou a etiqueta do produto.

INSTRUÇÕES DE CUIDADOS DE LAVAGEM

LIMPEZA 
Este produto deve ser limpo - não seque perto de uma fonte de calor.

CÓDIGO MATERIAL TAMANHO TAMANHO 
DA CINTURA

KP20 Nylon, Espuma de acetato de etileno e vinil, Plástico Ajustável < 100 CM

KP30 Capa de PVC , Nylon Espuma de acetato de etileno e vinil  Neopreno Ajustável < 100 CM
KP40 Capa de PVC, , Nylon Espuma de acetato de etileno e vinil  Neopreno Ajustável < 100 CM
KP50 Capa TPR  Espuma de polipropileno expandida  Poliéster Ajustável < 100 CM

CONSULTE A ETIQUETA DO PRODUTO PARA OBTER INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE AS NORMAS 
CORRESPONDENTES. SOMENTE AS NORMAS E ÍCONES QUE APARECEM NO PRODUTO E AS INFORMAÇÕES DE 
UTILIZADOR ABAIXO SÃO APLICÁVEIS. TODOS ESTES PRODUTOS CUMPREM OS REQUISITOS DO REGULAMENTO 
(UE 2016/425).
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