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Класификация Категория I - САМО ЗА МИНИМАЛНИ РИСКОВЕ

Продукт - име /тип/символ ЕДНОКРАТЕН ЗАЩИТЕН ГАЩЕРИЗОН - БОЯДЖИЙСКИ

 - Прочетете внимателно инструкцията, преди да използвате продукта

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЗАЩИТНО ОБЛЕКЛО

Производител:Przedsiębiorstwo Wielobranzowe „ ART. MAS „ Export-import Jacek Bińczyk, 
Woiciech Bmczyk Spółka Jawna 26-600 Radom, ul . Żółkiewskiego 64, P O L S KA
Този продукт принадлежи към личните предпазни средства (ЛПС), посочени в 
"Регламент на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз 
2016/425 от 9 март 2016 г. и отговаря на насоките на този регламент. Този продукт е 
класифициран в категория I - само за минимални рискове. 
Стандарти: Продуктът отговаря на стандарта EN ISO 13688: 2013 / с хармонизирания стандарт 
EN ISO 13688: 2013 (полска версия) „Общи изисквания за защитно облекло“.
Описание: Това защитно облекло е изработено от материал 100% полипропилен. 
Подробно описание, характеристики и достъп до декларацията за съответствие на продукта 
на   www.artmas.pl
Употреба по предназначение: Този продукт е предназначен за основна  защита на потребителя,
предпазвайки от въздействието на минимални рискови фактори като: замърсявания, механични 
наранявания на повърхността, ожулвания и не-екстремни метеорологични условия. Тази 
категория включва само лични предпазни средства, предназначени да предпазват потребителя 
от: механични  повърхностни ефекти, почистващи препарати с по - слаб ефект или по-дълъг 
контакт с вода, контакт с горещи повърхности с температура не по-висока от 50 ° C, 
метеорологични условия без  екстремен характер. 
Тази дреха е предназначена само за  ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА !!!
Ограничения: Препоръчително е да не използвате продукта в противоречие с предназначението
му, препоръките на ръководството и в условия на среден и висок риск, при екстремно високи и 
ниски температури, ако продуктът не отговаря на съответния стандарт, както и в ситуации, при
 които съществува риск от прихващане / изтегляне от движещи се части на машината .
Употреба: Личната отговорност на потребителя е да осигури защитната функция на продукта.
 При  подбора  трябва да обърнете внимание на правилния избор на размера и на това, че 
облеклото трябва да приляга удобно и да позволява свобода на движение. Ако облеклото 
се носи заедно със защитно облекло срещу специални рискове, трябва да се внимава да се 
гарантира, че комбинираните защитни функции са гарантирани в зависимост от предвидената 
употреба.Във всеки случай изискванията имат предимство. Преди употреба, потребителят
 трябва да провери на свой риск дали облеклото е подходящо за планираната работа, дали е 
пълно и дали всички защитни функции са гарантирани. Облеклото трябва да се проверява 
редовно за повреди, които биха могли да окажат отрицателно въздействие върху неговите 
защитни функции, например разкъсвания, дупки, скъсани шевове, повредени закопчалки, силно 
замърсяване и др. Ако възникне такъв отрицателен ефект, възстановете първоначалното 
правилно състояние на продукта преди употреба ако това не е възможно, трябва да бъде 
заменено. Когато работите, трябва да обърнете внимание и на запазването на защитните функции.
Дрехите с повреди (напр. Разкъсвания, ожулвания, скъсани шевове, дупки, повредени 
закопчалки, силно замърсяване и т.н.) трябва да се считат за износени и незабавно да се
 изтеглят от употреба. Материалите, от които е произведен продуктът, не трябва да влияят
 неблагоприятно на здравето или хигиената на потребителя. Въпреки това, всяко вещество, 
съдържащо се в материала на изделието или съставляващо съставна част на изделието,
 може да бъде алерген, например памук, кожа, метални елементи, латекс, оцветители и др.
 За особено чувствителни хора се препоръчва да тестват изделието или да се консултират с
 лекар преди да го използват.

Датата на производство е посочена върху  опаковката - кашон и върху етикета
на продукта. Номерът на партидата е датата на производство и буквите и 
цифрите след датата на производство, например 1/2019 Ab1

Това ръководство е неразделна част от опаковката и е приложено към всеки 
продукт. Преди да  използвате продукта, моля, прочетете съдържанието на това 
ръководство и го запазете по време на употреба на защитния продукт. 
В случай на загуба или повреда можете да го получите, като пишете на имейл:
 ebartmas@qmail.com. 
Инструкцията ще бъде изпратена като файл. Инструкцията  може да бъде 
възпроизвеждана за справка на всеки потребител на този тип продукти
Срок на годност - 3 години от датата на производство 

Избор на размер: Продуктът трябва да има точния размер, съответстващ на размерите на
 тялото на потребителя. Размерът трябва  да се подбере  при изпробване на продукта преди 
употреба. Размерът на продукта заедно с размерите, изразени в cm, са дадени на етикета,
 пришит към продукта (графично обозначение и таблица).
Срок на годност: Може да се оцени въз основа на износването на продукта. Поради различната
 интензивност на използване и влиянията на околната среда като слънчева светлина, дъжд и др
 не е възможно да се посочи конкретна дата. Облеклото запазва своите защитни свойства и 
може да се използва, докато не се повреди (информацията е включена в точка - употреба).
Съхранение: Дрехите трябва да се съхраняват на рафтове или решетки в сухо и добре 
проветриво помещение, при температура 5 - 25 ° C, с умерена влажност, на разстояние не 
по-малко от 1,5 м от отоплителните уреди и осветителните точки, в условия, които ги предпазват
 от намокряне. , мръсотия, механични повреди, действие на химикали. Твърде високата влажност
 на въздуха, температурата или интензивната светлина могат да повлияят неблагоприятно 
върху качеството на съхраняваните дрехи. Производителят не носи отговорност за каквито и 
да било дефекти или повреди по дрехите в резултат на неправилни условия и правила за 
съхранение, поддръжка и употреба.
Поддръжка: Дрехи за еднократна употреба - без поддръжка

.
Метод на опаковане и условия на транспортиране: Продуктите се опаковат във фолио 
опаковки и в картонени кутии. Препоръчително е продуктите да се транспортират в опаковката 
на производителя. По време на товарене, транспорт и разтоварване, обърнете внимание, че 
опаковките не са изложени на механични повреди. Техническите условия на транспортиране 
трябва да гарантират защита срещу повреди, деформации, навлажняване и замърсяване.
Използваните продукти трябва да се изхвърлят в съответствие с националните разпоредби и 
стандарти в областта на опазването на околната среда. Всеки продукт има необходимата 
маркировка под формата на етикет, пришит към продукта.
Обяснение на маркировките, използвани при маркирането на продукта:

- знак за съответствие - деклариране, че продуктът отговаря на изискванията на
 Регламент (ЕС) 2016/425 на  Европейския парламент 

Кат. I - ЛПС, класифицирани в категория 1, предназначени да предпазват от минимални рискове
ЕДНОКРАТЕН ЗАЩИТЕН ГАЩЕРИЗОН - БОЯДЖИЙСКИ - Продукт - име /тип/символ
EN ISO 13688:2013 - НОРМА "Защитно облекло - общи изисквания"

R ART. MaSter - търговска марка на производителя, законно защитена въз основа на Закона от 30 юни 2000 г., Закон за индустриалната собственост

(Правен вестник от 2013 г., т. 1410, с измененията).

 - Прочетете внимателно ръководството, преди да използвате продукта 

Пиктограми за поддръжка, почистване, които могат да бъдат приложими с обяснение:

- Не перете,          - Не избелвайте,         - Не центрофугирайте, 

- Не гладете,         - Не почиствайте химически реагенти

P. W. „ ART. MAS“ ul . Żółkiewskiego 64, 26-600 Radom P O L AND - Кратко име и адрес 
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