
Instruções de limpeza:  
Limpe com ágia e detergente, NÃO use produtos de limpeza químicos e inflamáveis. 

Garantia: 
Este producto possui garantia contra defeitos de fabrico. Tendo em conta a variedade de aplicações, é responsabilidade do utilizador 
identificar o producto certo para cada aplicação. 

Armazenamento: Armazene seco e a temperaturas acima dos 15º Celsius. Não empilhe mais de 5 caixas por  palete.  

Materiais usados: 
As divisórias de protecção são de PVC (polivinilcloreto)  

PRODUTOS 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 

MANUAL 

EN ISO 25980:2015-01 

Fabricante deste producto: Weldas  

Morada da Weldas: 
 

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

Netherlands 
E-mail: europe@weldas.eu 

LAVAshield é uma marca registrada da empresa Weldas.  

Estrago do produto: Este produto deve ser verificado visualmente antes de cada uso. 
Em caso de estrago, este produto deve ser substituído ou reparado! 

Uso do producto:  
Este produto foi criado para proteger o soldador das radiações UV e/ou reflexões em arco. A soldadura e trituração devem ser feitas, no 
mínimo, a 1 metro de distância deste produto, de forma a que as faúlhas quentes ou outros materiais não o danifiquem.  
Este produto possui costuras e ilhós selados a quente. Laços de nylon são fornecidos por conveniência e fixação segura para a conexão 
rápida quadro Weldas. 

Acessórios e peças avulsas: 
Consulte o nosso catálogo ou website, www.weldas.com para visualizar os acessóerios e peças avulsas que necessita. 

Data de produção: ver  impressão neste producto mm, yyyy 

Atenção: As divisór ias de protecção da Weldas foram testadas e cer tificados pela DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbe-
wertung mbH, Alboinstraße 56, 12103 Berlin, Germany, Notified Body: 0196. Para mais informações sobre as normas EN, métdodos de 
teste, relatórios de análise, certificações de produtos, e outros produtos, por favor contacte-nos via e-mail: 
europe@weldas.eu ou consulte o nosso website: www.weldas.com. 
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