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ANVÄNDAR INFORMATION

Läs noggrant igenom dessa instruktioner innan du använder den här produkten 
Denna produkt är utformad för att minimera risken och skydda arbetet i knäposition och omedelbara skador bildar hårda ytor och 
små stenar och liknande föremål på ytorna. Men kom alltid ihåg att inget PPE-material kan ge fullständigt skydd, och det är alltid 
viktigt att ta hand om riskbedömningen.
HUR VÄLJER MAN AV PRESTANDERNAS NIVÅ FÖR SKYDD
Nivå 0:  Knäskydd som är lämpliga för användning på plana eller icke plana golvytor och ger inget skydd mot penetration
Nivå 1:  Knäskydd som är lämpliga för användning på plana eller icke plana golvytor och ger skydd mot penetration med minst 
en kraft (100 + 5) N 
Nivå 2 : Knäskydd som är lämpliga för användning på plana eller icke plana golvytor och ger skydd mot penetration med minst 
en kraft (250 + 10) N
PRESTANDA OCH BEGRÄNSNINGAR FÖR ANVÄNDNING
Denna produkt har testats enligt BS EN 14404: 2004 + A1: 2010 och har uppnått prestanda i tabellen. Testet utfördes med Portwest 
byxa komposition av 65% polyester, 35% bomull, 300g. Fickstorlek 25cm x 17cm.
Dessa knäskydd är utformade för att ge begränsat skydd för bärarens knän när de arbetar i knäläget. Arbetstagaren måste dock vara 
medveten om risken för kronisk skada på knäna och måste regelbundet lämna knäpositionen för att sakta ner effekterna.
Passform och storlek
Denna produkt är avsedd att införas i en byxa som är utformad för denna effekt vid knänivån, på Portwest byxor med 
knäskyddsfickor. Denna PPE borde passa centralt i ficklåsen och hållas i position genom fickans utformning. Produkter som är 
antingen för lös eller för snäva begränsar rörelsen och ger inte optimal skyddsnivå. Testa alltid placeringen av dynorna i fickorna 
innan du påbörjar något arbete. Detta skydd är tillgängligt i en storlek. Dimensioneringen baseras på en midjestorlek på <100 cm. 
Kontrollera midjestorlekslistan för dimensionering, eftersom det kan variera per stil.
ANVÄNDANDE
Eventuell förorening, förändring av skyddet eller felaktig användning minskar farligt skyddet hos skyddet.  Det är tillåtet att trimma 
ned den nedre delen av KP44- och S156-knäbanden, om det behövs, vilket indikeras av saxlogotypen påtryckta produkterna. 
Observera att i fallet med KP44 kommer detta att minska maximal midjestorlek till <81cm. ‘  Denna produkt är inte vattenbeständig. 
Knäbanden har en livslängd på minst 2 år, även om detta kan variera. Produkterna ska inspekteras före varje användning.
Kompatibel
För att optimera skyddet kan det i vissa fall vara nödvändigt att använda dessa produkter med lämpliga stövlar / handskar / 
hjälm / öronförsvarare. I detta fall, innan du utför riskrelaterad aktivitet, kontakta din leverantör för att säkerställa att alla dina 
skyddsprodukter är kompatibla och lämpliga för din ansökan.
Lagring och transport
När produkten inte används, förvara produkten i ett välventilerat område bort från extremtemperaturer. Förändringar i 
miljöförhållanden som temperatur kan minska skyddet för skyddet. Placera aldrig tunga föremål ovanpå den. Om möjligt, undvik 
överdriven vikning och lagra den helst vertikalt. Om produkten är våt, låt den torka helt innan den lagras.
Skydd
Om produkten skadas kommer den INTE att ge optimal skyddsnivå och bör därför omedelbart bytas ut. Använd aldrig den skadade 
produkten. Om knäkuddarna visar tecken på allvarligt slitage, såsom brutna skal eller rippade kuddar, ska knäkuddarna ersättas. 
Märkning se produkt label
Rengöring 
Denna Produkt ska torkas ren med trasa-torkas ej där det är för varmt

TVÄTT INSTRUKTIONER

SE PRODUKTENS ETIKETT FÖR DETALJERAD INFORMATION OM MOTSVARANDE STANDARDER. ENDAST 
STANDARDER OCH IKONER SOM VISAS PÅ BÅDE PRODUKTEN OCH ANVÄNDARINFORMATIONEN NEDAN ÄR 
TILLÄMPLIGA. ALLA DESSA PRODUKTER UPPFYLLER KRAVEN I FÖRORDNING (EU 2016/425).

ANVÄNDAR INFORMATION

Kod Produkt Namn Standard Nivå Test Hus
KP44 Portwest Lätta knäskydd EN 14404:2004+A1:2010 TYP 2  Nivå 1 SATRA

KP55 CEKnäskydd EN 14404:2004+A1:2010 TYP 2  Nivå 1 SATRA
S156 Portwest Knäskydd EN 14404:2004+A1:2010 TYP 2  Nivå 0 SATRA

TILLVERKARE
Portwest,  Westport, Co Mayo, Ireland

Name & Address of the Notified Body having issue EC certificate:
SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, D15 
YN2P, Ireland(Notified Body 2777

CODE MATERIAL STORLEKAR STORA STORLEKAR
KP44 Ethylene-Vinyl Acetate skum Universal storlek 24 x 16.5cm < 100 CM

KP55 Neoprene Ethylene-Vinyl Acetate skum Universal storlek 24 x 14.5cm < 96 CM
S156 Ethylene-Vinyl Acetate skum Universal storlek 21.5 x 16.5cm < 83CM

Kod Modell Kod Modell Kod Modell
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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