NAVODILA ZA UPOABO
Obveščanje potrošnikov
Informacije proizvajalca po uredbi (EU) 2016/425, priloga 2, odstavek 1.4
(sklicevanje v uradnem listu evropske unije)
Prosimo vas, da pred uporabo izdelka dobro preberete navodila za uporabo!
V primeru nadaljnjega posredovanja osebne varovalne opreme (OVO) ste
dolžni ta list priložiti prejemniku. Za te namene se lahko ta brošura
neomejeno krat razmnoži.
Izdelek: 3300 (HBK 162748) / OVO kategorije 1 – minimalna tveganja
Dobavljive velikosti/izvedbe : cca. 80x100 cm
Izjava o skladnosti
Pri teh predpasnikih gre za osebno varovalno opremo (OVO). CEoznaka potrjuje, da izdelek ustreza veljavnim zahtevam uredbe (EU)
2016/425. Celotno izjavo o skladnosti si priskrbite tukaj: www.haberkorn.si
Oznake na predpasnikih
Blagovna znamka, št. modela, velikost, CE-oznaka, piktogrami, i-oznaka,
simbol tovarne z datumom proizvodnje mesec/leto
i-oznaka: napotek za informacije proizvajalca
09/2018 datum proizvodnje mesec/leto
Pojasnila in številke standardov, katere zahteve izpolnjujejo predpasniki:
Sklicevanje za standard: uradni list evropske unije. Pridobite jih lahko pri
Haberkorn Slovenija, Vodovodna ulica 7, 2000 Maribor, Slovenija. na
www.haberkorn.si
Ta predpasnik je izvzet iz pregleda tipa in je uvrščen v kategorijo 1. Izhajamo
iz prepričanja, da je delovanje majhnih tveganj ocenjeno tako, da če vpliv
postopoma nastopi, se pravočasno in brez nevarnosti opazi.
Informacije o izdelku
RL 3300
Predpasniki iz cepljenega usnja z oprsnikom, sive barve, z usnjenimi
naramnicami, dimenzije cca. 80 x 100 cm
Opis
Univerzalni predpasniki proti minimalnim tveganjem.
Tabela velikosti
Št. modela
3300

Velikost / dimenzije
80 x 100 cm

Namen uporabe, področje uporabe in ocena tveganja
Primerno je opomniti, da dejanski pogoji uporabe ne morejo biti simulirani in
je zato odločitev uporabnika, če so predpasniki za planirano uporabo
primerne ali pa le ti niso primerni. Proizvajalec ni odgovoren pri neustrezni
rabi izdelka. Pred uporabo bi se naj opravila ocenitev preostalega tveganja,
da bi ugotovili, če so ti predpasniki primerni za predvideno aplikacijo.

Previdnostni ukrepi pri uporabi
Ti predpasniki so primerni le za uporabo pri minimalnih nevarnostih in
spadajo v kategorijo 1.
Ta kategorija zajema izključno le predpasnike, ki uporabnike ščiti pred
•
Mehansko dejavnostjo, ki ima le površniki učinek.
•
Čistilnimi materiali, ki so šibko delujoči oz. v vplivu padajoči
•
Nevarnostmi pri ravnanju z vročimi komponentami, ki uporabnika
ne izpostavljajo temperaturam čez 50°Celzij ali nevarnim udarcem
•
Atmosferskimi vplivi, ki niso posebni ali pa ekstremni (sezonsko
oblačilo)
•
Majhnimi udarci ali vibracijami, ki ne vplivajo na življenjsko
pomembna območja telesa in njihovi vplivi ne prikličejo
nepopravljive poškodbe.
Ti predpasniki se ne smejo uporabiti za dela, s katerimi so povezane
obremenitve oz. tveganja ki segajo čez zgoraj navedena pravila (npr. s
kemičnimi, temperaturno-pogojenimi ali podobnimi vplivi)
Shranjevanje in zastaranje izdelka
Shranjujte na hladnem in suhem, brez da bi sončna svetloba neposredno
svetila na predpasnike, v bližini odstranite vse stvari, zaradi katerih bi lahko
prišlo do vžiga. Najbolje bi bilo, da jih hranite v originalnem pakiranju. Rok
uporabnosti ne more biti točno naveden in je odvisen od uporabe ter tudi od
tega, če uporabnik zagotovi, da se predpasniki uporabljajo le za aplikacije, za
katere so tudi namenjeni. Predpasniki so označeni z datumom proizvodnje
(mesec/leto).
Čiščenje, nega in dezinfekcija
Novi kot tudi že uporabljeni predpasniki se morajo pred nošenjem, predvsem
po tem, ko ste jih očistili, podrobno pregledati za zagotovitev, da ti niso
poškodovani. Po očiščenju predpasniki mogoče ne dosegajo več enake
zmogljivosti kot prej. Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za izdelek po
opravljenem očiščenju. Predpasniki se ne hranijo v umazanem stanju, v
kolikor bi ti naj bili ponovno uporabljeni. V tem primeru bi naj predpasnike
očistili kot le možno že pred snetjem, v primeru, da pri tem ne obstaja nobena
resna nevarnost. Najintenzivnejša umazanija se naj odstrani prva. Potem se
lahko predpasniki očistijo z neagresivno raztopino čistilnega sredstva, sperejo
s čisto vodo in potem posušijo, najboljše tako, da jih ročno gibljete sem in tja
in se posušijo z zrakom. V kolikor se umazanija ne more odstraniti ali pa
predstavlja možno nevarnost, priporočamo da predpasnike previdno
odložite, brez da pridete v stik z umazanijo.
Odstranitev izdelka
Uporabljeni predpasniki so lahko umazani s substancami, ki so škodljive ali
nevarne za okolje. Odstranjevanje le teh je potrebno izvesti v skladu z
veljavnimi pravnimi pravili, ki so določene za posamezno območje.
Pakiranje
Ta izdelek je pakiran v enotno prodajno embalažo iz kartona. Najmanjša
enota pakiranja (1 kos) se nahaja v PE-vrečkah oz. je povezana z dvema
kartonskima papirjema.

Zdravstvena tveganja

Ta izdelek lahko vsebuje lateks iz naravnega kavčuka, kateri lahko spodbuja
nastanek alergičnih reakcij.
Alergije, ki so izzvane pri pravilnem nošenju teh predpasnikov, do sedaj niso
znane. V kolikor pa vseeno nastopi alergijska reakcija, vam priporočamo, da
obiščete zdravnika ali dermatologa.
Več informacij in izjava o skladnosti: Haberkorn SLO, Vodovodna ulica 7,
2000 MARIBOR, SLOVENIJA, www.haberkorn.si

