
CUREA ELASTICĂ PENTRU BĂRBIE ™
Cod produs: deluxe-AHV000-500-000
                     standard -AHV001-100-000
Bandă din elastic lat cu cupă pentru bărbie (doar 
deluxe), se deschide automat la forțe între 150-250N

Curea standard și deluxe

SPECIFICAȚII TEHNICE 
Protecția capului 

Accesorii 

Instrucțiuni de utilizare 
Inserați clema vertical prin punctele de fixare pe carcasă 
asigurându-vă că este orientată departe de cap.
Îndoiți și închideți clema în jurul punctelor de fixare și 
împingeți bara verticală prin orificiul corespunzător  din 
celălalt capăt al clemei până la închiderea completă. 
Fixați Dispozitivul de protecție a capului în mod adecvat  
apoi fixați cureaua sub bărbie și așezați bărbia pe ea. 

Conformitatea
Când se fixează pe căștile industriale JSP îndeplinește 
cerințele EN 397. 

Când se fixează pe șepci industriale împotriva impactului, 
îndeplinește cerințele EN 812. 

Dimensiuni și specificații 
Lățime = 85mm
Înălțime = 38 mm
Greutate = 35g (aprox.) 

Versiune deluxe                                                           cleme LDPE

                                      cupa pt bărbie - nailon

Disponibil pentru

Dimensiunile ambalajului exterior
Cantitate - 400
Greutate - aprox. 7.38 kg 

chingă -nailon și elastic

Înălțime - 492 mm

Lungime - 405 mm

Lățime - 256mm

Versiune standard

Curățare și întreținere
Cureaua de bărbie poate fi curățată cu săpun și apă caldă și 
ștearsă cu o cârpă moale. 
Nu curățați cu substanțe chimice sau abrazive. 
Cureaua de bărbie trebuie depozitată departe de razele 
directe ale soarelui, de substanțe chimice și temperaturi 
extreme. 

Limite de utilizare Se atrage atenția utilizatorului față de pericolul
modificării sau îndepărtării oricăreia dintre componentele originale
și a înlocuirii cu altele decât cele recomandate de producător. 
Cureaua de bărbie poate cauza alergii când este în contact cu pielea
persoanelor sensibile. În cazul apariției reacțiilor alergice părăsiți
zona de risc, îndepărtați șapca și adresați-vă medicului.  Cureaua se
atașează numai pe produse JSP de protecție a capului. 
Cureaua  JSP  este  adecvată  numai  unei  singure  instalări,
îndepărtarea  ei  după  asamblarea  pe  un  dispozitiv  de  protecție  a
capului va deteriora clemele. 

*******************

Traducere conformă cu documentul prezentat în lb.engleză 


