
Οδηγίες για τον καθαρισμό:  
Καθαρίστε με νερό και απορρυπαντικό. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε εύφλεκτα και χημικά καθαριστικά.  

Εγγύηση: 
Αυτό το προϊόν παρέχει εγγύηση για κατασκευαστικές ατέλειες.  Καθώς οι εφαρμογές ποικίλλουν, ο προσδιορισμός του κατάλληλου 
προϊόντος για κάθε εφαρμογή αποτελεί ευθύνη του χρήστη.  

Αποθήκευση: Αποθηκεύστε το προϊόν σε ξηρό μέρος και σε θερμοκρασίες άνω των 15 ˚ Κελσίου.  Μην στοιβάζετε περισσότερα 
από 5 κουτιά σε 1 παλέτα  

Υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί: 
Η οθόνη προστασίας έχει κατασκευαστεί από PVC (πολυβινυλοχλωρίδιο)  

ΠΡΟΪΟΝ WELDAS: 55-6166, 55-6168, 55-6166/MTR, 55-6166/Strip,  55-6166/Eco-screen, 55-7166,  
55-7168, 55-7166/MTR, 55-7166/Strip, 55-7166/Eco-screen, 55-6218, 55-7218 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ  

EN ISO 25980:2015-01 

Κατασκευαστής του παρόντος προϊόντος: Weldas 

Διεύθυνση για πληροφορίες σχετικά με την Weldas: 
 

Weldas Europe B.V. 
Blankenweg 18, 4612 RC Bergen op Zoom 

Netherlands 
E-mail: europe@weldas.eu 

Η επωνυμία LAVAshield είναι καταχωρισμένο εμπορικό σήμα της εταιρείας Weldas  

Βλάβη του προϊόντος: Αυτό το προϊόν πρέπει να ελέγχεται οπτικά πριν από κάθε χρήση. Σε περίπτωση βλάβης του παρόντος 
προϊόντος, πρέπει να αντικαθίσταται ή να επισκευάζεται!  

Χρήση αυτού του προϊόντος:  
Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί για την προστασία του περιβάλλοντος του συγκολλητή, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης εργασιών 
συγκόλλησης, από την υπεριώδη ακτινοβολία ή/και την απορρόφηση του τόξου. Η συγκόλληση και η λείανση πρέπει να διεξάγονται σε 
απόσταση τουλάχιστον 1 μέτρου από το παρόν προϊόν, έτσι ώστε να μην είναι δυνατή η βλάβη του προϊόντος από τους θερμούς 
σπινθήρες ή από άλλα καυτά υλικά. Αυτό το προϊόν διαθέτει θερμοκολλημένες ραφές και δακτυλίους. Για λόγους διευκόλυνσης και 
ασφαλούς στερέωσης στο πλαίσιο ταχυσυνδέσμου Weldas παρέχονται νάιλον δεματικά.  

Βοηθητικός εξοπλισμός και ανταλλακτικά: Ρίξτε μια ματιά στον κατάλογο ή την ιστοσελίδα μας, www.weldas.com, για τον 
κατάλληλο βοηθητικό εξοπλισμό και τα κατάλληλα ανταλλακτικά.  

Ημερομηνία παραγωγής: ανατρέξτε στην εκτύπωση του 
προϊόντος:  

mm, yyyy 

Προσοχή: Οι οθόνες προστασίας Weldas έχουν ελεγχθεί και πιστοποιηθεί κατά DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung 
mbH, Alboinstraße 56, 12103 Berlin, Germany, Notified Body: 0196. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πρότυπα ΕΝ, τις 
μεθόδους ελέγχου, τις αναφορές των δοκιμών, τις πιστοποιήσεις προϊόντων, καθώς και σχετικά με άλλα προϊόντα, στείλτε μας e-mail 
στη διεύθυνση: europe@weldas.eu ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: www.weldas.com 
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