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

Tip îmbrăcăminte: Glugi 

Acest produs este conform cu 

Reglementarea (EU) 2016/425 

MANUAL 

Mărime: vezi imprimat pe produs  

General: Acest produs este destinat a se folosi pentru toate procesele de sudare cu arc cum ar fi MMA, MIG/MAG, 
TIG, micro plasma, sudură în mediu gaz şi în puncte şi de asemenea pentru tăiere cu plasmă şi oxygen, creiţuire, brazare 
şi metalizare termică. Deoarece aplicaţiile diferă, este responsabilitatea utilizatorului să identifice produsul potrivit 
pentru fiecare aplicaţie. 

Pericolele identificate: La procesele de sudare la care se foloseşte produsul sunt identificate următoarele 
pericole: flacără, stropire cu metal topit, căldură radiant şi şocuri electrice scurte 

Tensiune electrică ridicată: Acest produs protejează împotriva şocurilor electrice de scurtă durată şi nu 
împotriva expunerii îndelungate la voltaj ridicat!! Aparatele de sudare şi tăiere pot cauza voltaj ridicat aşa că respectaţi 
şi instrucţiunile de siguranţă ale acestora! Atunci când există risc ridicat de şoc electric sau părti neizolate este necesară 
izolarea electric conform celor indicate la paragraful 6.10 din EN 11611 pentru protecţia la conductori electrici neizolaţi 
de până la 100 V = (DC).  

Domeniu de folosire: 

Protecţia corpului în toate poziţiile: Acest produs protejează în anumite poziţii de lucru şi sudare. Este 
posibil ca în anumite cazuri să fie necesare şi alte produse de protecţie. Este responsabilitatea utilizatorului să identifice 
acest lucru  

Îmbracămite adiîională: Îmbrăcămintea adiţională va fi cel puţin de Clasa 1 din EN11611  

Utlizare greşită: 

Nivelul de protecţie: Nivelul de protecţie va fi redus dacă îmbrăcămintea de protecţie la sudură este contaminată cu 
material inflamabile.  

Nivelul de oxigen: Un nivel ridicat de oxigen în aer va reduce considerabil protecţia împotriva flăcărilor. Trebuie 
avută grijă sporită când se sudează în spaţii închise. Aerul îmbogăţit cu oxigen este periculos! 

Izolarea electrică: Izolarea electrică dată de îmbrăcăminte va fi redusă atunci când ea este udă, murdară sau îm-
bibată cu transpiraţie.  

Folosirea articolelor de îmbrăcăminte din 2 piese: Cînd se folosesc articole de îmbrăcăminte din 2 
piese acestea vor fi folosite împreună pentru a oferi nivelul specificat de siguranţă  

Protecţia corpului suplimentară în timpul sudării: Articolele suplimentare de protecţie folosite în 
timpul sudării trebuie să fie conforme cu standardele EN pentru pericole la sudare.  

Limitari in utilizare: 
Acest articol de imbracaminte din bumbac ignifug /piele este destinat a fi folosit atat la activitati de munca cu caracter 
general cat si la sudura. Utilizatorul trebuie sa se asigure ca toate inchiderile sunt in pozitia inchis in special la  aplicatiile 
de sudura si sa aleaga marimea potrivita. Daca picaturi de metal topit adera la produs, acestea trebuie idepartate imediat. 
Daca utilizatorul observa simptome similar cu arsuri solare, inseamna ca radiatiile UV au penetrat produsul. In acest caz 
produsul trebuie reparat sau inlocuit. Utilizatorul trebuie sa ia in cosiderare in acest caz ca s-ar putea sa fie necesare straturi 
suplimentare de protectie.  

Materiale folosite: Ata de KEVLAR® cu trei fire este folosita pentru fabricarea acestui produs si inchidere cu 
scai. Piele spalt de vita in combinatie cu bumbac ignifug de 520 gr/m².  
DuPont™ şi KEVLAR® sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale E.I.duPont de Nemours and 
Company 

Informaţii despre sănătate: Nivelurile de pH, Crom (VI) şi PCP ale tuturor materialelor au fost testate şi 
îndeplinesc standardele de sănătate CE. Colorarea: colorarea este făcută cu materiale naturale 

Garanţie: Acest produs este garantat în cazul defectelor de fabricaţie. Dacă produsul poate fi reparat, repararea trebui 
să se facă de către producător.  

Reciclare: Odată ce produsul nu mai poate fi utilizat, este responsabilitatea utilizatorului să recicleze, arunce produsul 
într-un mod care nu afectează mediul înconjurător. 

Durabilitate: Durata de viaţă depinde de gradul de utilizare şi de intensitatea utilizării în respectivele aplicaţii. De 
aceea informaţii referitoare la durata de viaţă nu sunt disponibile. 

Depozitarea: A se depozita in locuri uscate, intunecate cu temperature cuprinse intree 10 si 20 ˚ Celsius. Nu 
depozitaţi pe înălţime mai mult de 5 cutii sau 1 palet. 

Spălarea, uscarea şi călcarea: Spalarea, uscarea fortata si calcarean nu sunt permise.  
Climat conform clauzei 6.10: Testarea mostrelor a fost efectuată la o temperatură de (20 ±2) °C şi umiditate 
relativă de (85 ±5) %.  

Subcapitolul  Cerinţa  Clasa 1  Clasa 2  

6.2 Rezistentă: material textil ţesut exterior  
Rezistentă: piele  

400 N 
80 N 

400 N 
80 N 

6.3 Rezistanta la sfasiere: material textil exterior tesut 
Rezistanta la sfasiere: piele  

15 N 
15 N 

20 N 
20 N 

6.4 Rezistanta la rupere: aria de testare 7,3 cm2 
Rezistanta la rupere: aria de testare 50 cm2  

200 kPa 
100 kPa 

200 kPa 
100 kPa 

6.5 Rezistența cusăturii: material textil  
Rezistența cusăturii: piele  

225 N 
225 N 

225 N 
225 N 

6.6 Modificări dimensionale ale materialelor textile ţesute  
Modificări dimensionale ale materialelor textile împletite  

≤  ± 3 % 
≤  ± 5 %  

≤  ± 3 % 
≤  ± 5 %  

6.7 Extinderea flacarii 
Procedura A – obligatory 
Procedura B – optionala  

ISO 15025:2000, Procedura A  
(aprinderea suprafeţei)  

ISO 15025:2000, Procedura B  
(aprinderea marginii)  

Fără flacără la partea de sus  
sau la oricare din părţile laterale,  

Fără formare de gaură  
Fără flacără sau resturi de  

material topit  
înseamnă autostingere la flacără ≤ 2 s  

Înseamnă autostingere la jar ≤ 2 s  

ISO 15025:2000, Procedura A  
(aprinderea suprafeţei)  

ISO 15025:2000, Procedura B  
(aprinderea marginii)  

Fără flacără la partea de sus  
sau la oricare din părţile laterale,  

Fără formare de gaură  
Fără flacără sau resturi de  

material topit  
înseamnă autostingere la flacără ≤ 2 s  

Înseamnă autostingere la jar ≤ 2 s  

6.8 Impactul picăturilor de metal topit  15 picături  25 picături  

6.9 Transfer de căldură (radiaţie)  RHTI 24 W ≥ 7,0 RHTI 24 W ≥ 16,0 

6.10 Rezistenţă electrică > 105 Ὠ  > 105 Ὠ 

6.11 Cerinţă pentru piele: conţinut de grăsime  ≤ 15 %  ≤ 15 %  

a :Pentru ISO 15025:2000, Procedura B, această cerinţă nu este aplicabilă. 

Atentie: Declaratia de conformitate, raportul de testare, certificatul, manualul: www.weldas-ce.com  
Manusile si imbracamintea Weldas au fost testate si certificate la TUV Reinland LGA Products Gmbh, Germania (EU nr. 0197)  

Cerintţe generale de siguranţă 
Următoarele explică pictograma de pe acest produs: 

PRODUS WELDAS:  
23-6630 EN ISO 11611:2015, Clasa 2/A1+A2 

EN ISO 11611:2015 este un standard armonizat in 
conformitate cu Jurnalul official UE 

Îmbătrânirea: Modificarea performantelor produsului in timp la utilizare si stocare Note 1 to entry: Imbatranirea este cauzate de o combinatie de facturi cum ar fi: 
- curatirea, intretinerea si dezinfectarea;      - expunerea la agenti biologici cum ar fi bacterii, ciuperci, insect sau alte peste; 
- expunerea la radiatie vizibila si/sau ultravioleta;     - expunerea la actiuni mecanice cum ar fi abraziunea, presiunea, indoirea si tensiunea; 
- expunerea la temperaturi foarte ridicate sau coborate sau la fluctuatii mari de temperatura;  - expunerea la contaminari cum ar fi murdarie, ulei, stropire cu metal topit, etc.; 
- expunerea la chimicale inclusive umiditate;      - expunerea la purtare si rupere. 
Fiecare produs contine o eticheta cu codul unic de trasabilitate pentru procesul de productie. 

Mărimea conform:  
EN ISO 13688 (în CM) 

 A B C 

23-6630L 41 64 42-53 

23-6630XL 44 68 52-65 
A 

C 

B 
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