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ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ КОРИСТУВАЧА

УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ЦЮ ІНСТРУКЦІЮ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ДАНОГО ПРОДУКТУ 
Цей продукт призначений для мінімізації ризику та забезпечення захисту при роботі в позі напівсидячи з опорою на коліно 
і від безпосередніх травм внаслідок впливу твердих поверхонь, дрібних каменів і подібних предметів на поверхні. Однак 
необхідно пам’ятати, що жодий ЗІЗ не може забезпечити повний захист і при цьому завжди необхідно вживати заходів 
щодо забезпечення захисту від ризиків.
ЯК ВИБРАТИ ЕФЕКТИВНИЙ РІВЕНЬ ЗАХИСТУ
Ступінь 0:  Захисні наколінники, які придатні для використання на плоских або нерівних поверхнях та не захищають від 
проникнення
Ступінь 1:  Захисні наколінники, які придатні для використання на плоских або нерівних поверхнях та забезпечують захист 
від проникнення при впливі сили понад (100 + 5) Н 
Ступінь 2 : Захисні наколінники, які придатні для використання на плоских або нерівних поверхнях та забезпечують захист 
від проникнення при впливі сили понад (250 + 10) Н
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ОБМЕЖЕННЯ ЗАСТОСУВАННЯ
Цей продукт був випробуваний відповідно до BS EN 14404: 2004 + A1: 2010 та забезпечує характеристики, які перераховані 
в таблиці. Випробування проводилися з брюками Portwest, склад 65% поліестеру, 35% бавовни, 300 г. Розмір кишені 25 
см x 17 см.
Ці наколінники призначені для забезпечення обмеженого захисту колін користувача при роботі в позі напівсидячи з опорою 
на коліно. Однак працівник повинен усвідомлювати небезпеку хронічних ушкоджень колін та повинен регулярно змінювати 
своє положення, щоб знизити такий вплив.
ПІДБІР ТА РОЗМІРИ
Цей продукт призначений для вставки в кишеню на брюках, яка розташована спеціально на рівні колін на брюках Portwest 
з вкладишами для захисту колін. Цей ЗІЗ повинен розташовуватися по центру всередині кишені і утримуватися на місці 
за допомогою дизайну кишені. Наколінники, які прилеглі занадто вільно або занадто щільно, будуть обмежувати рух та 
не забезпечать оптимальний рівень захисту. Завжди перевіряйте розташування наколінників перед початком будь-якої 
роботи. Цей захисний засіб є в універсальному розмірі. Розмір заснований на об’ємі талії <100 см. Див. список обсягів талії 
для визначення розміру, так як розмір може змінюватися в залежності від моделі.
ЗАСТОСУВАННЯ
Будь-яке забруднення, внесення змін в протектор або неправильне використання небезпечно знижують ефективність 
захисту.  У разі необхідності дозволяється обрізати нижню частину наколінників KP44 і S156, як зазначено на логотипі 
з зображенням ножиць, віддрукованим на виробах. Зверніть увагу, що у випадку з KP44 це зменшить максимальний 
розмір талії до <81 см. ‘ Цей виріб не є водостійким. Наколінники мають термін служби не менше 2 років, хоча це може 
варіюватися. Виріб слід перевіряти перед кожним використанням.
Сумісність
Для оптимізації захисту в деяких випадках може знадобитися використання цих продуктів з відповідними черевиками / 
захисними рукавичками / касками / навушниками. У цьому випадку, перед виконанням пов’язаної з ризиком діяльності 
проконсультуйтеся з вашим постачальником, щоб переконатися, що всі ваші засоби індивідуального захисту сумісні і 
придатні для застосування.
ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ
Якщо засіб не використовується, зберігайте його в добре провітрюваному приміщенні, уникаючи перепадів температур. 
Зміни умов навколишнього середовища, таких як температура, можуть знизити ефективність захисного пристосування. 
Ніколи не кладіть на нього важкі предмети. По можливості, уникайте надмірного згинання і, переважно, зберігайте його 
вертикально. Якщо наколенник вологий, дайте йому повністю висохнути до початку зберігання.
РЕМОНТ
Якщо виріб буде пошкоджено, воно НЕ забезпечить оптимальний рівень захисту, і тому його слід негайно замінити. Ніколи 
не використовуйте пошкоджений продукт. Якщо на наколінниках з’являються ознаки сильного зносу, такі як поломка 
корпусу або розрив подушок, їх необхідно замінити. 
МАРКУВАННЯ Див. vаркування продукту на продукті
ОЧИЩЕННЯЦей продукт слід протирати. Не сушити поблизу джерела тепла.

ІНСТРУКЦІЇ ПО ДОГЛЯДУ

БІЛЬШ ДЕТАЛЬНУ ІНФОРМАЦІЮ ПРО ВІДПОВІДНІ СТАНДАРТИ ДИВ. НА ЕТИКЕТЦІ ПРОДУКТУ. 
ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ТІЛЬКИ СТАНДАРТИ І ЗНАЧКИ, ЯКІ ВІДОБРАЖАЮТЬСЯ ЯК НА ПРОДУКТІ, ТАК І НА 
ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ КОРИСТУВАЧА НИЖЧЕ. ВСІ ЦІ ПРОДУКТИ ВІДПОВІДАЮТЬ ВИМОГАМ РЕГЛАМЕНТУ (EU 
2016/425).

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ КОРИСТУВАЧА

КОД НАЗВА ПРОДУКТУ СТАНДАРТ СТУПІНЬ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР
KP44 Portwest Наколінники Ультра EN 14404:2004+A1:2010 Тип 2  Ступінь 1 SATRA

KP55 CEНаколінник EN 14404:2004+A1:2010 Тип 2  Ступінь 1 SATRA
S156 Portwest Наколінник EN 14404:2004+A1:2010 Тип 2  Ступінь 0 SATRA

ВИРОБНИК
Portwest,  Westport, Co Mayo, Ireland
Назва та адреса нотифікованого органу сертифікації, що видає 
сертифікат EC:
SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, D15 
YN2P, Ireland(Notified Body 2777).

CODE МАТЕРІАЛ РОЗМІР ОБ’ЄМ ТАЛІЇ
KP44 Етіленвінілацетатна піна Універсальний розмір 24 x 16.5cm < 100 CM

KP55 Неопрен Етіленвінілацетатна піна Універсальний розмір 24 x 14.5cm < 96 CM
S156 Етіленвінілацетатна піна Універсальний розмір 21.5 x 16.5cm < 83CM

Код Модель Код Модель Код Модель
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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