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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 

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:  

Ruhazat tipús: Maszkok 

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. Lehetsé-
ges hogy néhány esetben szükség less más vedöeszközökre is. A felhasználó felelössége hogy azonositsa aszt.  

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.  

A használatra vonatkozó korlátozások: 
A tűzálló pamutból / bőrből készült munkaruha általános munkacélú tevékenységekhez és hegesztéshez egyaránt has-
ználható. A felhasználónak érdemes tudnia, hogy minden anyagvégződés kifejezetten hegesztés során történő alkalmazásra 
és a megfelelő méretekben készült. Amennyiben olvasztott fém ragad a ruházathoz, a felhasználónak azonnal le kell vennie 
a ruházatot. Ha napégéshez hasonló tüneteket észlel, akkor az UV-sugárzás áthatolt a ruházaton. Ilyen esetben a termék 
javításra vagy cserére szorul. A felhasználó fontolja meg az erősebb védelmet nyújtó rétegek használatának szükségességét 
a jövőben. 

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

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 elvé-
geznie.  

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 környe-
zetvédelmi 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:  
23-6630 EN ISO 11611:2015, 2/A1+A2-es osztály  

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

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. 

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

 A B C 

23-6630L 41 64 42-53 

23-6630XL 44 68 52-65 
A 

C 

B 

Felhasznált anyogok: 3 rétegű KEVLAR® anyagot használtunk a termék gyártásához, valamint horgot és 
hurokrögzítő anyagokat az anyagvégződésekhez. Hasított marhabőrből és 520 gr/m² tűzálló szövetből készült oldalsó 
rész. 305 gr./m2 tűzálló szövet, COMFOflex® béléssel. 
DuPont™ és KEVLAR®  bejegyzett védjegyek a E.I.duPont de Nemours and Company  
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