
SK REMIENOK NA KOLENAČKY

KÓD PRODUKTOVÝ NÁZOV ŠTANDARD ÚROVEŇ SKÚŠOBNÝ DOM
KP20 Ľahká kolenná podložka EN 14404:2004+A1:2010 Typ 1 Úroveň 0 SATRA

KP30 Super gelová kolenná podložka EN 14404:2004+A1:2010 Typ 1 Úroveň 0 SATRA
KP40 Gelová kolenná podložka EN 14404:2004+A1:2010 Typ 1 Úroveň 1 SATRA
KP50 Kolená podložka bez označenia EN 14404:2004+A1:2010 Typ 1 Úroveň 1 ANCPP

VÝROBCA
Portwest, Westport, Co Mayo, Ireland 

Názov a adresa notifikovaného orgánu, ktorý vydal osvedčenie ES:
SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, D15 
YN2P, Ireland  (notifikovaná osoba 2777).
Certifikačná agentúra ANCPP S.r.l, Vis Nicolodi 43/1, 57121 Livorno 
(notifikovaná osoba 0302) .Kp50

POKYNY PRE POUŽÍVATEĽOV

POZORNE PREČÍTAJTE TIETO POKYNY PRED POUŽITÍM TOHTO PRODUKTU 
Tento produkt je navrhnutý tak, aby minimalizoval riziko a zabezpečil ochranu pre prácu v kľačiacej polohe a okamžitým zraneniam 
z tvrdých povrchov a malých kameňov a podobných predmetov na povrchoch. Avšak vždy pamätajte na to, že žiadna položka OOP 
nemôže poskytnúť úplnú ochranu a vždy sa musí venovať pozornosť pri vykonávaní činnosti súvisiacej s rizikom.
AKO VYBRAŤ ÚROVNE VÝKONU OCHRANY
Úroveň 0:  Chrániče kolien vhodné na použitie na plochých alebo nerovných podlahových povrchoch a poskytujúce ochranu proti 
prenikaniu
Úroveň 1:  Chrániče kolien vhodné na použitie na plochých alebo nerovných podlahových povrchoch a poskytujúce ochranu proti 
prenikaniu silou najmenej (100 + 5) N 
Úroveň 2 : Chrániče kolien vhodné na použitie na plochých alebo nerovných podlahových povrchoch a poskytujúce ochranu proti 
prenikaniu pri sile najmenej (250 + 10) N
VÝKONNOSTI A OBMEDZENIA POUŽITIA
Tento výrobok bol testovaný v súlade s normou BS EN 14404: 2004 + A1: 2010 a dosiahol výkon uvedený v tabuľke.
Tieto kolenačky sú navrhnuté tak, aby poskytovali obmedzenú ochranu kolená nositeľa pri práci v kľačiacej polohe. Pracovník si však 
musí byť vedomý nebezpečenstva chronického poškodenia kolena a musí pravidelne opúšťať polohu kľačania, aby spomalil účinky.
NOSENIE A VEĽKOSŤ
Tento výrobok je určený na umiestnenie na kolená a pripevnený spodnými a hornými popruhmi v pohodlnej a stabilnej polohe, aby 
pásy neprechádzali do stredu zadnej časti kolena, a zároveň neovplyvňovali prietok krvi. Výrobky, ktoré sú príliš voľné alebo príliš 
tesné, obmedzujú pohyb a neposkytujú optimálnu úroveň ochrany. Pred každou prácou vždy otestujte polohovanie podložiek. Tento 
chránič je k dispozícii v jednej veľkosti pre všetky a má nastaviteľné popruhy. Veľkosť je založená na veľkosti pásu <100 cm. Uistite 
sa, že mäkká strana je obrátená ku kolenám a že popruhy sa omotali okolo zadnej časti nohy pomocou háčika a slučkovej pásky na 
popruhoch zarovnaných tak, aby držali popruhy v správnej polohe.
VYUŽITIE
Akékoľvek znečistenie, zmena ochrany alebo zneužitie nebezpečne znižuje výkon ochrany. Tento výrobok nie je odolný voči vode. 
Kolenačky majú životnosť minimálne 2 roky, aj keď sa to môže líšiť. Pred každým použitím sa musia produkty skontrolovať.
KOMPATIBILITA
Ak chcete optimalizovať ochranu, v niektorých prípadoch môže byť potrebné používať tieto produkty s vhodnými topánkami / 
rukavicami / helmou / ochranou uší. V takom prípade sa pred vykonaním činnosti súvisiacej s rizikom obráťte na svojho dodávateľa, 
aby ste zabezpečili, že všetky vaše ochranné prostriedky sú kompatibilné a vhodné pre vašu aplikáciu.
SKLADOVANIE A TRANSPORT
Ak ich nepoužívate, skladujte výrobok v dobre vetranom priestore mimo extrémnych teplôt. Zmeny v podmienkach prostredia, ako 
je teplota, môžu znížiť výkonnosť ochranného krytu. Nikdy neklaďte na ňu ťažké predmety. Ak je to možné, zabráňte nadmernému 
prehýbaniu a prednostne ho uložte vertikálne. Ak je výrobok mokrý, nechajte ho pred uložením úplne vysušiť.
OPRAVA
Ak sa výrobok poškodí, nebude poskytovať optimálnu úroveň ochrany, a preto by mal byť okamžite vymenený. Nikdy nepoužívajte 
poškodený výrobok. Ak kolenačky vykazujú príznaky vážneho opotrebenia, ako sú zlomené škrupiny alebo roztrhané podložky, mali 
by sa nahradiť za nové. 
ZNAČENIE Pozrite sa na štítok produktu alebo produkt.

POKYNY PRE UMÝVANIE

ČISTENIE 
Výrobok by sa mal čistiť čistým povrchom - nesušiť v blízkosti zdroja tepla.

KÓD MATERIÁL VEĽKOSŤ VEĽKOSŤ PASU
KP20 Nylon, Etylén-vinyl-acetátová pena, Plast Nastaviteľné < 100 CM

KP30 PVC shell , Nylon Etylén-vinyl-acetátová pena  Neoprén Nastaviteľné < 100 CM
KP40 PVC shell, , Nylon Etylén-vinyl-acetátová pena  Neoprén Nastaviteľné < 100 CM
KP50 TPR shell  Expandovaná polypropylénová pena  Polyester Nastaviteľné < 100 CM

PODROBNÉ INFORMÁCIE O PRÍSLUŠNÝCH NORMÁCH NÁJDETE NA ŠTÍTKU PRODUKTU. POUŽÍVAJÚ SA IBA 
ŠTANDARDY A IKONY, KTORÉ SA ZOBRAZUJÚ NA OBOCH VÝROBKOCH A NA UŽÍVATEĽSKÝCH ÚDAJOCH NIŽŠIE. 
VŠETKY TIETO VÝROBKY SPĹŇAJÚ POŽIADAVKY NARIADENIA (EÚ 2016/425).
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www.portwest.com/declarations 


