Gamintojo informacija
apie nuo pjūvių apsaugančius drabužius
Siekiant užtikrinti maksimalią įmanomą apsaugą ir komfortą, d÷vint šiuos apsauginius
drabužius, būtina atsižvelgti į šią informaciją:
DöMESIO! Įsp÷jimas!
Jokie apsauginiai drabužiai negali užtikrinti absoliučios apsaugos nuo motorinio pjūklo!
Apsaugos laipsnis priklauso nuo daugelio aplinkybių (pvz. motorinio pjūklo apsisukimų
skaičius, variklio sukimo momentas, kontakto su geležte/grandine kampas ir
intensyvumas bei trukm÷, darbin÷ pad÷tis tupint/stovint) ir pan.
Šie nuo pjūvių apsaugantys drabužiai nepakeičia saugaus darbo technikos. Netinkamas
pjūklo naudojimas gali sąlygoti nelaimingus atsitikimus. Tod÷l būtinai vykdykite
atitinkamų įstaigų (profesinių sąjungų ir pan.) saugumo nuostatas ir motorinio įrenginio
saugaus naudojimo instrukcijas.
Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite nuo pjūvių apsaugančių drabužių būklę. Jeigu
produktas sugadintas ar pakitęs, išmeskite jį!
DöMESIO! Įsp÷jimas!
Tyrimų metu paaišk÷jo, kad d÷m÷s (pvz. dervos, tepalų ar degalų nuos÷dos audinyje)
daro neigiamą įtaką apsauginių drabužių funkcijoms. Įvairios valymo procedūros (pvz.
pvz. skalbimo mašinos mechanin÷ j÷ga) taip pat gali sumažinti nuo pjūvių apsaugančio
pamušalo efektyvumą. Siekiant užtikrinti maksimalią apsaugą, būtinai vykdykite valymo
ir priežiūros instrukcijas:
Apsauginiams drabužiams būtina speciali priežiūra ir jie turi būti reguliariai valomi.
Skalbkite juos ir prižiūr÷kite pagal ant prisiūtos priežiūros etiket÷s nurodytas instrukcijas.
Netinkamas valymas ir priežiūra gali neigiamai įtakoti produkto apsaugines savybes.
Skalbkite tik švelniu režimu! Jeigu drabužiai labai purvini, skalbkite iškart nusivilkę.
Skalbimui rekomenduojame naudoti įprastas universalias skalbimo priemones. Jei
drabužiai labai purvini, į skalbimo miltelius įd÷kite vieną valgomąjį šaukštą riebalus
šalinančios priemon÷s (muilo). Po skalbimo apsauginius drabužius išformuokite, kol jie
dr÷gni, ir džiovinkite lauke. Jeigu skalbsite aukštoje temperatūroje ar džiovinsite
būgnin÷je džiovykloje, susilpn÷s apsaugin÷ drabužių funkcija ir savyb÷s (pvz. gali
susitraukti).
Bet kokie produkto pakitimai gali neigiamai įtakoti jo apsaugines savybes. Tod÷l jokiu
būdu niekaip nekeiskite produkto. Pakeistus produktus nedelsdami išmeskite.
Stenkit÷s, kad šie nuo pjūvių apsaugantys drabužiai nesiliestų su aštriais ar smailiais
daiktais (motorinio pjūklo grandine, dygliais, metaliniais įrankiais ir pan.) bei
÷sdinančiomis medžiagomis, kaip pvz. rūgštys, tepalai, tirpikliai, benzinas, gyvūnų
fekalijos ir pan., kad audinys nebūtų pažeistas. Taip pat venkite sąlyčio su karštais
daiktais (tyškalai ir pan.) ir kitais šilumos šaltiniais (atvira liepsna, krosnis ir pan.).

D÷mesio! Jei darbo metu ant drabužių pateko benzino, tepalų, riebalų ar kitokių degių ar
užsiliepsnoti galinčių medžiagų, prieš tęsdami darbą, būtinai persirenkite. Gaisro
pavojus! Prieš naudodami, drabužius būtinai išvalykite juos pagal instrukcijas.
Taisymas
Galima taisyti tik viršutinį audinio sluoksnį. Nepersiūkite per apsauginį pamušalą. Jei
apsauginius drabužius kaip nors keičiate ar taisote, pvz. trumpinate klešnes, nekeiskite,
netrumpinkite ir nepersiūkite apsauginio pamušalo! Bet kokie apsauginio pamušalo
pakeitimai sumažina arba panaikina drabužių apsaugines funkcijas!
Išmetimo kriterijai
Jeigu apsauginių drabužių apsauginis pamušalas pažeistas ar pakeistas, nenaudokite jų!
Drabužių dalis, kurios d÷l kokios nors priežasties buvo sugadintos ar pakeistos,
nedelsdami išmeskite! Taip pat peržvelkite įsp÷jimuose pateiktą informaciją!
Bandymų standartai:
EN 381, 5 dalis, 1 klas÷, A projektas
Apsauga priekin÷je klešnių dalyje ir 50 mm kair÷s kojos išorin÷je pus÷je (šonin÷ siūl÷) ir
dešin÷s kojos (iš drabužius d÷vinčio asmens pus÷s) vidin÷je pus÷je (vidin÷ siūl÷).
Apsauga apatin÷je pilvo dalyje iki apyt. 20 cm nuo vidin÷s siūl÷s viršun su apyt. 3 cm
intarpu viduryje.
EN 381, 5 dalis, 1 klas÷, C projektas
Apsauga priekin÷je klešnių dalyje, papildoma apatin÷s pilvo dalies apsauga iki 20 cm nuo
vidin÷s siūl÷s viršun su apyt. 3 cm intarpu viduryje. Kelnių galin÷s dalies apsauga iki
apyt. vidinio kojos ilgio.
EN 381, 11 dalis, 1 klas÷, švarkas
Apsauga rankų srityje bei ribotoje krūtin÷s ir nugaros srityje.
Apsaugos klas÷s
Ant nuo pjūvių apsaugančių drabužių ISO 7000 atitinkančioje piktogramoje nurodyta,
kad produktas apsaugo nuo grandininio pjūklo pjūvių. (Efektyvumo lygis: apsaugos klas÷
1 = 20 m/s, apsaugos klas÷ 2 = 24 m, apsaugos klas÷ 3 = 28 m/s (grandin÷s jud÷jimo
greitis)).
Tinkamo dydžio pasirinkimas
Gamintojas siūlo platų apsauginių drabužių dydžių ir tipų pasirinkimą. Pagal užsakymą
galime pagaminti nestandartinio dydžio drabužius. Žiūr÷kite mūsų dydžių etiketę. Ten
pateikiami duomenys apie atskirus matmenis, atitinkančius tam tikrus drabužių dydžius.
Jie turi atitikti drabužius d÷vinčio asmens matmenis.
Drabužius rekomenduojama pasirinkti taip, kad būtų galima laisvai dirbti. Tačiau
drabužiai netur÷tų būti per laisvi, pvz. nekab÷tų.
Saugojimas ir transportavimas
Nuo pjūvių apsaugančius drabužius rekomenduojama supakuoti į plastmasinį maišelį.
Saugokite gerai v÷dinamoje, sausoje patalpoje. Saugokite nuo ekstremalių temperatūrų,
sąlyčio su skysčiais ar UV spindulių poveikio (pvz. eksponuojant vitrinoje).

Tyrimų instituto adresas:
Deutsche Prüfstelle für Land- und Forsttechnik (DPLF)
Postfach 410356
Weißensteinstr. 70/72
D-34131 Kassel
Pavyzdžių patvirtinimų kontroliniai numeriai K-EG-2006/1295, K-EG-2006/1215, KEG-2006/3324, K-EG-2007/3235, K-EG-2006/1245, K-EG-2007/4502.

