
BG ЛЕНТА ЗА НАКОЛЕННИЦИ

КОД НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА СТАНДАРТ НИВО ИЗПИТВАЩА 
ЛАБОРАТОРИЯ

KP20 Олекотени Наколенници EN 14404:2004+A1:2010 Тип 1 Ниво 0 SATRA

KP30 Super Gel Наколенник EN 14404:2004+A1:2010 Тип 1 Ниво 0 SATRA
KP40 Utimate Gel Наколенник EN 14404:2004+A1:2010 Тип 1 Ниво 1 SATRA
KP50 Наколенници Без Маркировка EN 14404:2004+A1:2010 Тип 1 Ниво 1 ANCPP
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ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ВНИМАТЕЛНО ПРОЧЕТЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОЗИ ПРОДУКТ 
Този продукт е разработен така, че да сведе до минимум риска и да осигури защита при работа в коленичен вид и 
непосредствени наранявания от твърди повърхности и малки камъни и подобни предмети на повърхностите. Независимо 
от това, винаги помнете, че нито един елемент от ЛПС не може да осигури пълна защита и винаги трябва да се полагат 
грижи при извършване на дейността по отношение на риска.
КАК ДА ИЗБЕРЕТЕ НИВАТА НА ЗАЩИТА
Ниво 0:  Предпазни Наколенници, подходящи за използване върху плоски или неравни повърхности на пода и не 
осигуряват защита срещу проникване
Ниво 1:  Предпазни Наколенници, подходящи за използване върху плоски или неравни повърхности на пода и осигуряват 
защита срещу проникване с сила най-малко (100 + 5) N 
Ниво 2 : Предпазни Наколенници, подходящи за използване върху плоски или неравни повърхности на пода и 
осигуряващи защита срещу проникване с сила най-малко (250 + 10) N
ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ
Този продукт е тестван в съответствие с BS EN 14404: 2004 + A1: 2010 и е постигнал ефективността, посочена в таблицата.
Тези наколенници са предназначени да осигуряват ограничена защита на коленете на ползвателя, когато работят в 
коленичило състояние. Работникът обаче трябва да е запознат с опасността от хронични увреждания на коленете и трябва 
редовно да напуска коленичещото положение, за да забави ефекта.
Прилягане и Оразмеряване : Този продукт е предназначен за поставяне на коляното и закопчан от долните и горните 
ленти в удобно и стабилно положение, гарантира, че лентите не преминават в центъра на гърба на коляното, без да 
ограничават кръвния поток. Продуктите, които са твърде свободни или прекалено стегнати, ще ограничат движението и 
няма да осигурят оптимално ниво на защита. Винаги проверявайте позиционирането на подложките преди да започнете 
работа. Този протектор е наличен в един размер и е снабден с регулируеми ремъци. Оразмеряването се основава на размер 
на талията <100 cm. Уверете се, че меката страна е обърната към коляното и че ремъците се увиват около задната част на 
крака си с каишката и лентата на ремъка, приведени така, че да държат ремъка в правилната позиция.
УПОТРЕБА : Всяко замърсяване, промяна на протектора или злоупотреба с него опасно ще намали ефективността на 
защитата. Този продукт не е водоустойчив. Коляните имат експлоатационен живот от минимум 2 години, въпреки че това 
може да варира. Продуктите трябва да се проверяват преди всяка употреба.
СЪВМЕСТИМОСТ : За да се оптимизира защитата, в някои случаи може да е необходимо да използвате тези продукти с 
подходящи ботуши / ръкавици / защитни каски / антифони. В този случай, преди да извършите свързаната с риска дейност, 
консултирайте се с вашия доставчик, за да сте сигурни, че всички ваши защитни продукти са съвместими и подходящи 
за вашето приложение.
СЪХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ
Когато не използвате, съхранявайте продукта на добре проветриво място, далече от крайни температури. Промените в 
условията на околната среда, като температура, могат да намалят ефективността на защитата. Никога не поставяйте тежки 
предмети върху него. Ако е възможно, избягвайте прекомерно сгъване и за предпочитане да го съхранявате окачен 
вертикално. Ако продуктът е влажен, оставяйте го да изсъхне напълно, преди да го поставите в склад за съхранение
ПОПРАВКА : Ако продуктът се повреди, той НЕ ще осигури оптимално ниво на защита и следователно трябва да бъде 
незабавно заменен. Никога не използвайте повредения продукт. Ако подложките на коляното показват признаци на силно 
износване, като счупени черупки или разкъсани тампони, подложките за коляното трябва да бъдат заменени. 
МАРКИРОВКА Вижте етикета на продукта или на самия продукт.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ИЗМИВАНЕ
ПОЧИСТВАНЕ 
Този продукт трябва да се избърсва - не изсушавайте в близост до 
източник на топлина.

КОД МАТЕРИАЛИ РАЗМЕР РАЗМЕР НА 
ТАЛИЯТА

KP20 Найлон, Етилен-Винил Ацетатна пяна, Пластмаса Отстраняеми < 100 CM

KP30 PVC Покритие , Найлон Етилен-Винил Ацетатна пяна  Неопрен Отстраняеми < 100 CM
KP40 PVC Покритие, , Найлон Етилен-Винил Ацетатна пяна  Неопрен Отстраняеми < 100 CM
KP50 TPR Покритие  Разширена полипропиленова пяна  Полиестер Отстраняеми < 100 CM

ЗА ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО СЪОТВЕТНИТЕ СТАНДАРТИ ВИЖТЕ ЕТИКЕТА НА ПРОДУКТА. 
ИЗПОЛЗВАТ СЕ САМО СТАНДАРТИ И ИКОНИ, КОИТО СЕ ПОКАЗВАТ КАКТО НА ПРОДУКТА, ТАКА И НА 
ПОТРЕБИТЕЛСКАТА ИНФОРМАЦИЯ ПО-ДОЛУ. ВСИЧКИ ТЕЗИ ПРОДУКТИ ОТГОВАРЯТ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА 
РЕГЛАМЕНТ (ЕU 2016/425).

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
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