
Instrucţiuni pentru curăţire: 
Curăţaţi cu apă şi detergent, NU utilizaţi produse de curăţire inflamabile şi chimice. 

Garanţie: 
Acest produs este garantat împotriva defectelor de fabricaţie. Deoarece aplicaţiile unde acesta poate fi utilizat variază, cade în re-
sponsabilitatea utilizatorului identificarea produsului corect pentru fiecare aplicaţie în parte.  

Depozitare: Păstraţi în loc uscat la temperaturi de peste 15˚ Celsius. Nu puneţi mai mult de 5 pachete sau un palet unul peste altul. 

Materiale utilizate: 
Perdeaua este realizată din PVC (policlorură de vinil). 

PRODUSE WELDAS COD: 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 

Produsul este fabricat de către: Weldas. 

Informaţii despre adresa Weldas: 
 

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

Netherlands 
E-mail: europe@weldas.eu 

LAVAshield este o marcă înregistrată a companiei Weldas. 

Deteriorarea produsului: Acest produs trebuie verificat vizual înainte de fiecare utilizare. 
În cazul în care acest produs este deteriorat va fi înlocuit sau reparat! 

Utilizarea acestui produs: 
Acest produs este realizat pentru protejarea mediului din jurul sudorilor de radiaţii UV şi/sau reflectări ale arcului. Sudarea şi polizarea 
va trebui să aibă loc la minimum 1 metru de acest produs astfel încât sc. 
Căldură sigilate cusături şi grommets. Coliere de nylon sunt incluse pentru montarea în siguranţă pe ramele Weldas.  

Accesorii şi părţi dechimb: 
Vezi catalogul sau site-ul nostru de web, www.weldas.com, pentru accesorii şi părţi de schimb potrivite. 

Data fabricaţiei: vezi inscr ipţionarea pe produs:  mm, yyyy 

Atenţie: perdelele Weldas au fost testate şi cer tificate la DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH, Alboinstraße 
56, 12103 Berlin, Germany, Notified Body: 0196. Pentru mai multe informaţii despre standardele EN, metodele de testare, rapoarte de 
testare, certificări de produs, precum şi alte produse, vă rugăm să ne contactaţi la e-mail: europe@weldas.eu sau visitaţi 
site-ul nostru de web: www.weldas.com  
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