
 
 

 
 

INSTRUCTIUNI DE INTRETINERE SI UTILIZARE  
 
Cod: 
1306W – Mânecă din piele șpăluită cu închizători elastice la ambele terminații, cusut cu Kevlar. 
1305W – Protector pentru picior din piele șpăluită cu curele din piele șpăluită și catarame metalice, cusut cu Kevlar. 
1301-60W (90 x 60) – Șorț din piele șpăluită cu curele din piele șpăluită și catarame metalice, făcute din două bucăți de piele 
șpăluită cusute cu fir Kevlar, Mărime 90cm X 60cm 
1301-80W (110 x 80) – Șorț din piele șpăluită cu curele din piele șpăluită și catarame metalice, făcute din două bucăți de piele 
șpăluită cusute cu fir Kevlar, Mărime 110cm X 80cm. 
Standarde: 

EN ISO 11611:2015 Îmbrăcăminte de protecție pentru utilizarea în sudură și în procesele conexe. 
Această îmbrăcăminte îndeplinește cerințele EN ISO 11611:2015 
Clasa 2 A1 
 
 
Aceste articole de îmbrăcăminte respectă cerințele esențiale de sănătate și siguranță din Regulamentul (UE) 
2016/425 și standardele menționate mai sus. 
Certificatul EU de tip este emis de Intertek Italia SpA, Via di Stagno, 17 F/G, 50055 Lastra a Signa (FI), Italia, 
organism autorizat 2575. 

Declaratia de conformitate este disponibila la adresa: https://magazin.renania.ro/ 
Depozitare: Depozitați întotdeauna în medii curate și uscate. 
 
Îndepărtarea: Conform normelor din industrie 
 
Utilizare necorespunzătoare: 
→Nivelul de protecție împotriva flăcărilor va fi redus dacă îmbrăcămintea de protecție a sudorilor este contaminată cu materiale 
inflamabile. 
→O creștere a conținutului de oxigen din aer va reduce considerabil protecția împotriva flăcării, oferită de îmbrăcămintea de 
protecție a sudorului. Trebuie să aveți grijă când sudați în spații închise (de ex.: dacă este posibil ca atmosfera să se îmbogățească 
cu oxigen.)  
→Izolația electrică oferită de îmbrăcăminte va fi redusă atunci când îmbrăcămintea este umedă, murdară sau transpirată. 
→Pentru o protecție suplimentară a corpului, aceste articole sunt destinate pentru a completa echipamentul de protecție care 
oferă protecție împotriva pericolelor apărute în procesul de sudură. 
→Șorțul trebuie purtat cu altă îmbrăcăminte de protecție care respectă aceleași standarde EN. 
→Protectorul pentru picor trebuie purtat cu altă îmbrăcăminte de protecție care respectă aceleași standarde EN.  
→Mânecile pentru brațe trebuie purtate cu altă îmbrăcăminte de protecție care respectă aceleași standarde EN. 
 
Destinația: Clasa 2 – recomandată pentru tehnici manuale de sudare cu formare masivă de stropi și picături, de exemplu: Sudarea 
MMA (cu electrod de bază sau acoperit cu celuloză), sudarea MAG (cu CO2 sau gaze mixte), sudarea MIG (curent de mare 
intensitate), sudare cu arc electric (sârmă tubulară) cu autoprotecție, tăiere cu plasmă, găurire, tăiere cu oxigen, pulverizare 
termică pentru funcționarea mașinilor de exemplu în spații închise, la sudarea/ tăierea deasupra capului sau în poziții limitate 
similare. 
Aceste articole sunt destinate să protejeze împotriva flăcărilor, stropilor de metal topit, căldurii radiante și contactului electric 
accidental de scurtă durată. 
 
Avertismente: 
→Din motive operaționale, nu toate tensiunile de sudare, care pun în funcțiune părți ale instalațiilor de sudare cu arc, pot fi 
protejate împotriva contactului direct. 
→Protecția parțială suplimentară a corpului poate fi necesară, de exemplu, pentru sudarea deasupra capului.  
→Acest articol este destinat doar pentru a proteja împotriva unui contact scurt, din neatenție, cu părți aflate sub tensiune a unui 
circuit de sudare cu arc; vor fi necesare straturi de izolare electrică suplimentare, acolo există risc crescut de electrocutare.  Aceste 
articole de îmbrăcăminte sunt concepute pentru a oferi protecție de scurtă durată împotriva contactului accidental cu conductori 
electrici aflați sub tensiune, la o tensiune de până aprox. 100V (curent continuu) 
→Sorțurile trebuie să acopere partea frontală a corpului utilizatorului, cel pțin de la cusătura laterală până la cealaltă cusătură 
laterală.  
→Când utilizați articole de protecție parțiale suplimentare, îmbrăcămintea de bază trebuie să îndeplinească cel puțin condițiile 
clasei 1. 

https://magazin.renania.ro/

