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A terméken lévő Weldas CE 
jelölés azt jelzi, hogy a termék 
az (EU) 2016/425 szabályozás 
előírásainak megfelelően lett 

bevizsgálva és tanúsítva. 

HASZNÁLOTI 
UTOSITÁS Oldal:  

Védjegy:  Méeret: lásd a terméken  

Azonositott veszélzek: 
A termék használata soran a hegesztési folyamat a következő veszélzekkel jár, láng, olvasztott fém fröcskölés, hö 
sugárzás és roved elektrosokk. 

Magas feszültség: 
Ez a termék véd a rövid elektrosokk, nem pedig a hoszú távú magas feszültség Ellen. A hegesztö és vágó gépek 
áramütést akozhatnok ezért tartsákbe a biztonsági elöérásokat. Ha fennáll az áramütés vestélye vagy nem szigetelt 
vezetékek vannak, szükségés az azonnali elektromos szigeteli a 6.10 EN11611-es paragrafusnok megfelelöen, amely a 
100V-os (DC) nem szigetelt elektromos vezetékekre vanatkozik  

Alkalmazási terület:  

Ruhaza

Általános: A termék használható minden hegesztési falyamatban mint: MMA, MIG/MAG, TIG, mikroplaszma, 
pont és védőgázas hegesztés. Lánghegesztés, plazma és oxigén vágás, gyökfaragás, keményforrasztás, meleg fémszórás. 
Mivel az alkalmazások külünbözöeg a felhasználó felelösegé mektalálni a megfelelö terméket mindegyik hegesztési 
folyamatban. 

A test védelme minden helyzetben: 
Ez a termék megvédi egyes minka és hegesztési helyzetben. Lehetséges hogy néhány esetben szükség less más 
vedöeszközökre is. A felhasználó felelössége hogy azonositsa aszt.  

A kötény védelme: 
Amenyben a kötényt használjuk, ennek legalább az egyik szélsö varástól kel védenie a másigkig.  

Kiegésitö ruházat:  
A kiegésitö ruházat legalább elsö osztályú az EN11611-nek megfelelöen  

Téves használot:  

A védelem szintye: A védelem csökken ha a védö ruha gyulékony anyogokkal szennyezett  

Oxigen szintye: A magas oxigen szint lényegesen csökkenti a tüzállo képességet 

Elektromos szigetelés: Az elektromos szigetelés csökken ha a ruha nedves, piszkos vagy ha izotsággol átitatott.  

A két részes ruha használato: A két részes vedöruhát egyült használyuk hogy megfelelö védelmet biztositsa.  

A tóvábbi téstvédelem hegesztés közben: A hegesztés közben használt kiegészitő védöeszközöknek meg 
kel felelni az EN szabványoknok.  

Használoti korlátozások: A lángálló pamut / bőr munkaruha általános jellegű és hegesztési munkákhoz 
használható. A megfelelő méretre és - különösen hegesztésnél - minden nyílás zárására ügyelni kell. A ruhát azon-nal le 
kell venni, ha olvadt fém tapadt rá. Kertésznadrágos részt mindig kell használni a hegeszt-őmellényhez. A 33-3060 
hegesztőkabát kizárólag plusz nyakvédővel viselhető. A kiegészítő védőruházatot (kötényt, ruhaujjat, kesztyűt) csak a 
hegesztőruhával szabad viselni. A bokavédőket a hegesztőcipőkön kell hordani. Ha a felhasználó napégéshez hasonló 
tüneteket észlel, akkor az UV-sugarak a terméken keresztül jutnak át. Ebben az esetben a terméket meg kell javíttatni vagy 
ki kell cserélni. A felhasználónak át kell gondolnia, hogy a jövőben szükséges lehet további védőrétegek alkal-mazása.  

Egéségügyi informáciok: A pH, Króm (VI) és PCP értéke leteszetelt és megfelelö az egéségügyi CE 
szabványoknok 

Felhasznált anyogok: Az oldalán osztott marhabőr, anyaga égésgátló, 305 gr/m2-s sűrűséggel (44-5530 + 44-
5600: barkázott marhabőr) 3 rétegű KEVLAR® megerősítéssel, elektromosan szigetelt patentok, tépüzár,  
DuPont™ és KEVLAR®  bejegyzett védjegyek a E.I.duPont de Nemours and Company  

Mosás, száritás és vasalás: Mosás, szárítógépes szárítás és vasalás nem alkalmazható. 

Garancia: A termék garanciája érvényes gyártási hibákra. Szükség esetén a termék javítását a gyártónak kell 
elvégeznie.  

Tárolas: Tárolja száraz, sötét helyen 10˚ és 20˚ Celcius fok között. Egy raklapon 5 doboznál tobettne tegyünk 
egymásro. Két raklapot ne tegyünk egymásro.  

Ártalmatlanítás: Amennyiben a termék a továbbiakban nem használható, akkor a felhasználó felelős annak 
környezetvédelmi szempontból megfelelő ártalmatlanításáért. Az ártalmatlanítás során a helyi szabályozásoknak 
megfelelően kell eljárni. 

Tartósság: Az élettartamra kihatással van az adott felhasználási móddal járó kopás mértéke és használati intenzitása. 
Ennek következtében időbeli információval nem szolgálhatunk. 

A 6.10 pont szerinti klíma: A minták kondicionálása és tesztelése (20 ±2) °C-os hőmérsékleten és (85 ±5) %-os 
páratartalom mellett történt.  

A következő magyarázza az ikonok erről a termékről: 

Figyelem! A megfelelőségi nyilatkozat, a tesztjelentések, a tanúsítvány és az útmutató elérhető itt: www.weldas-ce.com  
 
A Weldas kesztyűk és ruhák tesztelési és minősítési helye: TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Németország (EU-szám: 0197).  

Albekezdés  Követelmény  1 osztály  2 osztály  

6.2 Szakítószilárdság: szőtt textilanyagból  
Szakítószilárdság: bör  

400 N 
80 N 

400 N 
80 N 

6.3 Szakítószilárdság: szőtt külső textilanyag 
Szakítószilárdság: bőr  

15 N 
15 N 

20 N 
20 N 

6.4 Repesztőszilárdság: 7,3 cm2 vizsgálati területen 
Repesztőszilárdság: 50 cm2 vizsgálati területen  

200 kPa 
100 kPa 

200 kPa 
100 kPa 

6.5 Varratszilárdság: textilanyag 
Varratszilárdság: bőr  

225 N 
225 N 

225 N 
225 N 

6.6 Méretváltozások a szőtt textilanyagokból  
Méretváltozások a kötött textilanyagokból  

≤  ± 3 % 
≤  ± 5 %  

≤  ± 3 % 
≤  ± 5 %  

6.7 Lángterjedés 
„A” eljárás – kötelező 
„B” eljárás – opcionális  

ISO 15025:2000, Az A eljárás  
(felület gyújtás)  

ISO 15025:2000, A B eljárás  
(él gyújtás)  

Láng nélkül a tetején vagy az oldalán,  
Nincs lyuk kialakulását  

Láng nélkül, vagy olvadt anyag hulladék  
azt jelenti afterflame≤ 2 s  
azt jelenti afterglow ≤ 2 s  

ISO 15025:2000, Az A eljárás  
(felület gyújtás)  

ISO 15025:2000, A B eljárás  
(él gyújtás)  

Láng nélkül a tetején vagy az oldalán,  
Nincs lyuk kialakulását  

Láng nélkül, vagy olvadt anyag hulladék  
azt jelenti afterflame≤ 2 s  
azt jelenti afterglow ≤ 2 s  

6.8 A fém cseppecskék becsapódását  15 csepp  25 csepp  

6.9 Hőátadás (sugárzás)  RHTI 24 W ≥ 7,0 RHTI 24 W ≥ 16,0 

6.10 Elektromos elenállos  > 105 Ὠ  > 105 Ὠ 

6.11 Követelmény a bőr zsírtartalom  ≤ 15 %  ≤ 15 %  

a :Az ISO 15025:2000, Az B eljárás, ez a követelmény nem alkalmazható.  

Általános biztonsági követelmények 

WELDAS TERMÉK:  
33-3060, 44-2530/P EN ISO 11611:2015, 1/A1+A2-es osztály  

EN ISO 11611:2015 egy, az EU Hivatalos Lapja szerint 
harmonizált szabvány 

EN ISO 11611:2015, 2/A1+A2-es osztály  44-2106, 44-2114, 44-2136, 44-2142, 44-2142 W, 44-2321, 44-2600, 
44-2648, 44-2800, 44-2828, 44-2836, 44-2847, 44-5530, 44-5600 

Öregedés: a termék teljesítményének a használatból és tárolásból fakadó, idővel történő változása 1. beírandó megjegyzés: Az öregedést az alábbi, több tényező együttese befolyásolja: 
- tisztítás, karbantartás vagy fertőtlenítés;     - biológiai anyagoknak való kitettség, pl.: baktériumok, gombák, rovarok vagy más kártevők; 
- látható és/vagy ultraibolya sugárzásnak való kitettség;    - mechanikai hatásoknak való kitettség, például kopás, hajlítás, nyomás és túlfeszítés; 
- magas, alacsony vagy változó hőmérsékleteknek való kitettség;   - szennyező anyagoknak való kitettség, pl.: kosz, olaj, olvadt kifröccsenő fém stb.; 
- kémiai anyagoknak való kitettség, beleértve a nedvességet;   - elhasználódásnak való kitettség. 
Minden terméken egy egyedi kódot tartalmazó címke szerepel a gyártási folyamat nyomon követhetősége érdekében. 

mailto:europe@weldas.eu
http://weldas-ce.com


HASZNÁLOTI UTOSITÁS Oldal:  
2 2 

Mérete az EN ISO 13688-nok megfelelöen (cm-ben) 

Vizsgálatok és tanúsítás a termék történt megfelelö az EN ISO 11611:2015 a TÜV, Németország. Vizsgálati jelentés száma 21173205 001 és bizonyítvány száma 
 
A használoti vizsgáloti jelentések, igazalások és használoti utositások letölthető a:  www.weldas-ce.com 
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 S M L XL XXL XXXL XXXXL 

 44 48 52 56 60 64 66 

A 166-170 171-176 177-182 183-187 188-192 193-196 197-200 

B 98 100 112 124 136 148 160 

C  90-98* 96-104* 98-120* 106-132 108-144 114 

* = art.nr. 44-2600  

Art.nr. 
(LxW) 

A B C 

44-2136 
(91x60) 

166-200 98-160 90-120 

44-2142 
(107x60) 

166-200 98-160 90-120 

44-2142 W 
(107x80) 

166-200 98-160 90-120 

44-2828 
(71x56) 

166-200 98-160 90-120 

44-2836 
(91x60) 

166-200 98-160 90-120 
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