
Πλύσιμο, στέγνωμα και σιδέρωμα: 
Απαγορεύονται το πλύσιμο, το σιδέρωμα και η χρήση στεγνωτηρίου.  

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.  
Η δοκιμή του προϊόντος έχει πραγματοποιηθεί σε κατακόρυφη θέση.  

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

Υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί: 
50-1866: Ύφασμα με πυρίτιο, δακτύλιοι, KEVLAR® 3 λινών 
50-2368/2468: μαύρο υαλόνημα, δακτύλιοι, KEVLAR® 3 λινών 
50-2472: μαύρο υαλόνημα. 
50-3068: χρυσό υαλόνημα, δακτύλιοι, KEVLAR® 3 λινών 
50-3072: χρυσό υαλόνημα. 
Τα DuPont ™ και KEVLAR® είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της E.I.duPont de Nemours and Company.  

ΠΡΟΪΟΝ WELDAS: 50-1866, 50-2368/2468, 50-2472, 50-3068, 50-3072 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 

ISO 9150:1988-12 

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: 
Το προϊόν αυτό είναι σχεδιασμένο για την προστασία του περιβάλλοντος του συγκολλητή. 
Η συγκόλληση και η λείανση πρέπει να πραγματοποιούνται σε ασφαλή απόσταση από το προϊόν αυτό, ώστε να μην προκαλούνται 
βλάβες στο προϊόν από θερμές σπίθες και άλλα υλικά με υψηλή θερμοκρασία.  

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 

mailto:europe@weldas.eu
mailto:europe@weldas.eu

