
 Προσοχή: Τα γάντια και τα ενδύματα της Weldas έχουν δοκιμαστεί και πιστοποιηθεί από τον 
οργανισμό TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Γερμανία (Αρ. ΕΕ 0197). Για περισσότερες 
πληροφορίες για τα πρότυπα EN, τις μεθόδους δοκιμής, τις αναφορές δοκιμής, τις πιστοποιήσεις του 
προϊόντος και άλλα προϊόντα, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail στη διεύθυνση:  
europe@weldas.eu ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση: www.weldas.com 

ΠΡΟΪΟΝ WELDAS:  
38-4328, 38-4330, 38-4360, 38-4380 

Στοιχεία διεύθυνσης Weldas: 
Weldas Europe B.V.    Blankenweg 18     4612 RC Bergen op Zoom    The Netherlands     e-mail: europe@weldas.eu 

Τύπος ενδύματος: Arc Knight® 

Οι ενδείξεις CE Weldas στο προϊόν αυτό το 
χαρακτηρίζουν ως δοκιμασμένο και πιστοποιημένο 

σύμφωνα με την οδηγία 89/686/ΕΟΚ 
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EN ISO 11611 (2015), Κατηγορία 2/A1+A2 

Εμπορική επωνυμία:  Μέγεθος: ανατρέξτε στην έντυπη αναγραφή επί του προϊόντος  

 Μέγεθος σύμφωνα με: EN ISO 13688 (σε CM).  

Γενικά: Αυτό το προϊόν προορίζεται για χρήση σε όλες τις διεργασίες συγκόλλησης τόξου 
όπως MMA, MIG/MAG, TIG, μικρο-πλάσματος, σημειακή συγκόλληση και οξυγονοκόλληση, 
όπως και για την κοπή πλάσματος και οξυγονοκοπή, την εγκοπή με φλογοαυλό, τη χαλκοκόλληση 
και τον ψεκασμό θερμικού τόξου. Επειδή οι εφαρμογές ποικίλλουν, αποτελεί ευθύνη του χρήστη 
να εντοπίσει το σωστό προϊόν για κάθε εφαρμογή.  

Γνωστοί κίνδυνοι: Στις διεργασίες συγκόλλησης της προοριζόμενης χρήσης έχουν 
αναγνωριστεί οι ακόλουθοι κίνδυνοι: φλόγα, εκτίναξη τηγμένου υλικού, ακτινοβλία θερμότητας, 
καθώς και βραχυπρόθεσμη ηλεκτροπληξία.  

Υψηλή τάση: Αυτό το προϊόν παρέχει προστασία έναντι βραχυπρόθεσμης ηλεκτροπληξίας και 
όχι έναντι μακροπρόθεσμων υψηλών τάσεων! Οι διατάξεις συγκόλλησης και κοπής μπορούν να 
προκαλέσουν τους παραπάνω κινδύνους. Συνεπώς, ακολουθείτε επίσης τις οδηγίες ασφαλείας των 
χρησιμοποιούμενων διατάξεων! Όταν υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή μερών υπό 
τάση, απαιτείται πρόσθετη ηλεκτρική απομόνωση, όπως ορίζεται στην ενότητα 6.10 του προτύπου 
EN11611 για την προστασία από ηλεκτρικούς αγωγούς υπό τάση μέχρι τα 100 V = (ΣΡ).  

Προοριζόμενη χρήση: 

Προστασία του σώματος σε όλες τις θέσεις: Αυτό το προϊόν παρέχει προστασία σε 
συγκριμένες θέσεις εργασίας και συγκόλλησης. Ενδέχεται να απαιτούνται πρόσθετα προστατευτικά 
προϊόντα. Αποτελεί ευθύνη του χειριστή να προσδιορίσει αυτά τα προϊόντα.  

Προστασία ποδιάς: 
Σε περίπτωση χρήσης ποδιάς, η ποδιά πρέπει κατ’ ελάχιστον να προστατεύει το χειριστή από ραφή, 
σε ραφή  

Πρόσθετα ενδύματα: 
Τα πρόσθετα ενδύματα πρέπει να πληρούν τουλάχιστον την Κατηγορία 1 του EN11611.  

Μη ενδεδειγμένη χρήση: 

Επίπεδο προστασίας: 
Το επίπεδο προστασίας μειώνεται εάν τα προστατευτικά ενδύματα του συγκολλητή φέρουν 
ρύπανση εύφλεκτων υλικών.  

Επίπεδα οξυγόνου: Η αύξηση του οξυγόνου στον αέρα μειώνει σημαντικά την προστασία που 
παρέχεται έναντι της φλόγας από τα προστατευτικά ενδύματα των συγκολλητών. Θα πρέπει να 
επιδεικνύεται προσοχή κατά την εργασία σε περιορισμένους χώρους. Ο εμπλουτισμένος με 
οξυγόνο αέρας είναι επικίνδυνος!  

Ηλεκτρική απομόνωση: 
Η ηλεκτρική απομόνωση που παρέχεται από τα ενδύματα μειώνεται, όταν τα ενδύματα είναι υγρά, 
λερωμένα ή εμποτισμένα με ιδρώτα.  

Χρήση ενδυμάτων 2 τεμαχίων: 
Όταν χρησιμοποιούνται ενδύματα 2 τεμαχίων, και τα δύο τεμάχια πρέπει να χρησιμοποιούνται 
συνδυαστικά για να παρέχεται το προκαθορισμένο επίπεδο προστασίας  

Πρόσθετη προστασία σώματος κατά τη συγκόλληση: 
Η πρόσθετη προστασία σώματος που χρησιμοποιείται με αυτό το προϊόν κατά τη συγκόλληση 
πρέπει να καλύπτει το αντίστοιχο πρότυπο EN για τους κινδύνους συγκόλλησης.  

Περιορισμοί χρήσης: 
Αυτό το βραδύκαυστο βαμβακερό / δερμάτινο ένδυμα εργασίας πρέπει να χρησιμοποιείται για 
γενικές εργασίες και για συγκόλληση. Ο χρήστης πρέπει να διασφαλίσει ότι όλα τα περιβλήματα 
έχουν κλείσει κατάλληλα για χρήση με εφαρμογές συγκόλλησης και ότι έχει επιλεχθεί το σωστό 
μέγεθος. Σε περίπτωση επικόλλησης τηγμένου μετάλλου στο ένδυμα, ο χρήστης πρέπει να 
απομακρύνει το ένδυμα άμεσα.  
Εάν ο χρήστης διαπιστώσει συμπτώματα παρόμοια με ηλιακό έγκαυμα, αυτό υποδηλώνει ότι η 
υπεριώδης ακτινοβολία διεισδύει στο προϊόν. Σε αυτή την περίπτωση, το προϊόν πρέπει να 
επισκευαστεί ή να αντικατασταθεί. Ο χρήστης πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο να απαιτούνται 
περισσότερες στρώσεις προστασίας στο μέλλον.  

Πληροφορίες για την υγεία:  
Τα επίπεδα pH, χρωμίου (VI) και PCP όλων των υλικών έχουν δοκιμαστεί 
και πληρούν τα πρότυπα υγείας της ΕΚ. Χρωματισμός: ο χρωματισμός 
γίνεται με τη χρήση φυσικών υλικών  

Υλικά που χρησιμοποιούνται: Στην κατασκευή αυτού του προϊόντος 

χρησιμοποιείται βραδύκαυστο ύφασμα 520 gr/m² και ανακλαστικές λωρίδες 

από KEVLAR® 3 φύλλων καθώς και ηλεκτρικά μονωμένα κουμπιά και υλικά 
πρόσδεσης βρόγχου-άγκιστρου για τα κλεισίματα και τις ενισχύσεις.  

Τα DuPont ™ και KEVLAR® είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της 

E.I.duPont de Nemours and Company  

Αποθήκευση: Αποθηκεύστε σε ξηρές συνθήκες και σε θερμοκρασίες 
πάνω από 5 βαθμούς Κελσίου.  
Μην στοιβάζετε πάνω από 5 χαρτοκιβώτια σε 1 παλέτα.  

Πλύσιμο:  Τα επιβραδυντικά της καύσης χαρακτηριστικά του προϊόντος 
ισχύουν για 5 πλύσεις στους 60° C. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται 
λευκαντικό ή οξύ, μόνο τυπικά απορρυπαντικά. Μετά το πλύσιμο ενδέχεται 
να σημειωθεί μεταβολή του μεγέθους. Μετά το πλύσιμο, τα ενδύματα πρέπει 
να ελέγχονται.  

Στέγνωμα και σιδέρωμα: Επιτρέπεται το μηχανικό στέγνωμα και 
σιδέρωμα σε θερμοκρασία κάτω των 95° C.  

MAX 5X 

 M L XL 2XL 3XL 

EU 48 52 56 60 64 

A 176 180 184 188 196 

B 96 104 112 120 128 

C 84 92 100 112 124 

D 79 81 83 85 87 

E 63 64 65 66 67 

C = + 5 CM 

A 

E 

D 

C 

B 

Διάρκεια ζωής: 
Εάν έχει εφαρμοστεί πλύσιμο, στέγνωμα και σιδέρωμα (πράγμα που δεν 
συστήνεται) ή εάν το προϊόν δεν έχει αποθηκευτεί σύμφωνα με τις παραπάνω 
οδηγίες, η διάρκεια ζωής αυτού του προϊόντος θα επηρεαστεί αρνητικά.  

Εγγύηση: Αυτό το προϊόν καλύπτεται από εγγύηση για κατασκευαστικά 
ελαττώματα. Εάν το προϊόν επιδέχεται επισκευής, αυτή πρέπει να εκτελεστεί 
από τον κατασκευαστή.   

Απόρριψη: Μόλις το παρόν προϊόν δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί πλέον, 
αποτελεί ευθύνη του χρήστη να απορρίψει αυτό το προϊόν με φιλικό προς το 
περιβάλλον τρόπο. Απόρριψη σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.  

Εγκλιματισμός σύμφωνα με το άρθρο 6.10: 
Ο εγκλιματισμός και η δοκιμή των δειγμάτων εκτελέστηκαν σε θερμοκρασία 
(20 ±2) °C και σχετική υγρασία (85 ± 5) %.  

Διάρκεια: Η διάρκεια ζωής εξαρτάται από το βαθμό φθοράς και έντασης 
χρήσης στις αντίστοιχες περιοχές εφαρμογής. Επομένως, δεν είναι δυνατός ο 
χρονικός προσδιορισμός.  
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Weldas Europe B.V.    Blankenweg 18     4612 RC Bergen op Zoom    The Netherlands     e-mail: europe@weldas.eu 

Η δοκιμή και πιστοποίηση του παρόντος προϊόντος τελέστηκε σύμφωνα με το EN ISO 11611:2015 από την TÜV Rheinland LGA  
Products GmbH, Tillystraße 2, D-90431 Νυρεμβέργη, Γερμανία (αριθμός κοινοποιημένου οργανισμού 0197). 

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη των δηλώσεων συμμόρφωσης, των αναφορών δοκιμής, των πιστοποιητικών και 
εγχειριδίων από τη διεύθυνση : www.weldas-ce.com 

 
Τα παρακάτω στοιχεία εξηγούν τα εικονογράμματα 
που επισημαίνονται επάνω στο προϊόν  

Δευτερεύον 
άρθρο  

Απαίτηση  Κατηγορία 1  Κατηγορία 2  

6.1 Δύναμη εφελκυσμού 
- υφαντό εξωτερικό υφασμάτινο 
υλικό 
- δέρμα  

 
400 N 

 
80 N 

 
400 N 

 
80 N 

6.2 Δύναμη απόσχισης 20 N 20 N 

6.3 Δύναμη θραύσης 200 kPa 200 kPa 

6.4 Δύναμη ραφής 
- ύφασμα 
- δέρμα  

 
225 N 
110 N 

 
225 N 
110 N 

6.5 Μεταβολή διαστάσεων υφαντών 
υφασμάτινων υλικών 
Μεταβολή διαστάσεων πλεκτών 
υφασμάτινων υλικών 

 
≤  ± 3 % 

 
≤  ± 5 %  

 
≤  ± 3 % 

 
≤  ± 5 %  

6.6 Απαιτήσεις για δέρμα: 
περιεκτικότητα σε λιπαρά 

≤ 15 %  ≤ 15 %  

6.7 Διάδοση φλόγας ISO 15025:2000, Διαδικασία A  
(ανάφλεξη επιφάνειας), 

ISO 15025:2000, Διαδικασία Β 
(ανάφλεξη άκρων), 

Χωρίς ανάφλεξη στο επάνω μέρος ή σε οποιαδήποτε 
πλευρά 

Χωρίς σχηματισμό οπών α 
Χωρίς φλόγα ή τηγμένα υπολείμματα 

Μέσος χρόνος απομένουσας φλόγας ≤ 2 s 
Μέσος χρόνος απομένουσας πυράκτωσης ≤ 2 s  

ISO 15025:2000, Διαδικασία A  
(ανάφλεξη επιφάνειας), 

ISO 15025:2000, Διαδικασία Β 
(ανάφλεξη άκρων), 

Χωρίς ανάφλεξη στο επάνω μέρος ή σε 
οποιαδήποτε πλευρά 

Χωρίς σχηματισμό οπών α 
Χωρίς φλόγα ή τηγμένα υπολείμματα 

Μέσος χρόνος απομένουσας φλόγας ≤ 2 s 
Μέσος χρόνος απομένουσας πυράκτωσης ≤ 2 s  

6.8 Πρόσπτωση εκτινασσόμενου 
υλικού  

15 σταγόνες  25 σταγόνες  

6.9 Μεταφορά θερμότητας 
(ακτινοβολία)  

RHTI 24 W ≥ 7,0  RHTI 24 W ≥ 16,0  

6.10 Ηλεκτρική αντοχή  > 105 Ὠ  > 105 Ὠ 

6.11 Μη τοξικότητα  Ανατρέξτε στο 6.11  Ανατρέξτε στο 6.11  

a Για τη Διαδικασία Β του ISO 15025:2000, αυτή η απαίτηση δεν τυγχάνει εφαρμογής  

Γενικές απαιτήσεις ασφάλειας  

ΠΡΟΪΟΝ WELDAS: 38-4321XL 

EN ISO 11611 (2015), Κατηγορία 2/A1+A2 

CM A B C 

38-4321XL 52 21-31 45-60 

ΠΡΟΪΟΝ WELDAS:  
38-4324, 38-4336, 38-4342,  

38-4342 W, 38-4348, 38-4348 W 

EN ISO 11611 (2015), Κατηγορία 2/A1+A2 

 μήκος 
CM 

πλάτος 
CM 

38-4324 60 60 

38-4336 91 60 

38-4342 107 60 

38-4342 W 107 80 

38-4348 122 60 

38-4348 W 122 80 
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