
 NO KNEPUTER MED STROPPER

KODE PRODUKTNAVN STANDARD NIVÅ TESTHUS
KP20 Lettvekts knepute EN 14404:2004+A1:2010 Type 1 Nivå 0 SATRA

KP30 Super Gel knepute EN 14404:2004+A1:2010 Type 1 Nivå 0 SATRA
KP40 Ultimate Gel knepute EN 14404:2004+A1:2010 Type 1 Nivå 1 SATRA
KP50 Knepute som ikke setter merker EN 14404:2004+A1:2010 Type 1 Nivå 1 ANCPP

PRODUSENT
Portwest, Westport, Co Mayo, Ireland 
Navn og adresse til kontrollorganet som utstedte EC-sertifikatet:
SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, D15 
YN2P, Ireland  (Kontrollorgan nummer 2777).
ANCCP Certification Agency S.r.l, Vis Nicolodi 43/1, 
57121 Livorno, Italy (Kontrollorgan nummer 0302).Kp50

BRUKERINFORMASJON

LES DISSE INSTRUKSENE NØYE FØR DETTE PRODUKTET TAS I BRUK 
Dette produktet er utformet for å redusere risikoen og gi beskyttelse for arbeid i en knelende stilling og forhindre umiddelbare 
personskader fra harde overflater og små steiner og liknende gjenstander på overflaten. Det er likevel viktig å huske at intet PVU kan 
gi full vern og man skal alltid utvise forsiktighet når man utfører risiko-relaterte aktiviteter.
HVORDAN Å VELGE  YTELSESNIVÅET  FOR BESKYTTELSE
Nivå 0:  Knebeskyttere egnet til bruk på flate eller ikke-flate gulvoverflater og gir ingen vern mot penetrasjon
Nivå 1:  Knebeskyttere egnet til bruk på flate eller ikke-flate gulvoverflater og gir vern mot penetrasjon ved en kraft av minst 
(100 + 5) N 
Nivå 2 : Knebeskyttere egnet til bruk på flate eller ikke-flate gulvoverflater og gir vern mot penetrasjon ved en kraft av minst 
(250 + 10) N
YTELSE OG BRUKSBEGRENSNINGER
Dette produktet har blitt testet i samsvar med NS EN 14404:2004+A1:2010 og har oppnådd ytelsen oppført i tabell.
Disse kneputene er uformet for å gi begrenset beskyttelse av brukerens knær ved arbeid i en knelende stilling. Arbeideren må likevel 
være klar over risikoen for kroniske skader til kneet og skal gå ut av den knelende stillingen med jevne mellomrom for å forsinke 
skadelige innvirkninger.
TILPASNING OG STØRRELSER
Dette produktet skal plasseres på kneet og festes med stroppene på toppen og bunnen for å gi en behagelig og stabil plassering, 
men skal ikke forhindre blodsirkulasjon. Produkter som er for løse eller for stramme begrenser bevegelsene og gir ikke det optimale 
beskyttelsesnivået. Utprøv alltid kneputens posisjonering for du begynner arbeidet. Denne beskyttelsen er tilgjengelig i én størrelse 
som passer alle og har justerbare stropper. Størrelsen er basert på et midjemål på <100 cm. Påse at den myke siden er vendt innover 
mot kneet og at stroppen vikles rundt baksiden av leggen med borrelåsfestene på linje for å holde stroppen i riktig stilling.
BRUKSOMRÅDER
Enhver forurensning eller forandring til beskyttelsesputen, eller feilbruk reduserer i stor grad ytelsen til beskytter. Dette produktet 
er ikke vannbestandig. Kneputen har en brukbar levetid på minst to (2) år, selv om dette kan variere. Dette produktet skal inspiseres 
før hver bruk.
KOMPATIBILITET
For å optimaliser beskyttelse, kan det i noen tilfeller være nødvendig å bruke disse produkter sammen med egnede støvler/hansker/
hjelmer/øreklokker. I dette tilfellet skal du rådføre deg med leverandøren for å sikre at alt ditt verneutstyr er kompatible og egnet 
til ditt bruksområde.
OPPBEVARING OG TRANSPORT
Når de ikke er i bruk, skal de lagres i et godt ventilert område uten ekstreme temperaturer. Forandringer i miljøforhold slik som 
temperatur kan redusere ytelsen til knebeskytteren. Det skal aldri legges tunge gjenstander på knebeskytteren. Unngå overdrevent 
bretting hvis det lar seg gjøre, og lagre de i en vertikal opphengt stilling. Hvis produktet er vått, la det tørke helt før det lagres.
REPARASJON
Hvis produktet blir skadet, gir det IKKE det optimale beskyttelsesnivået og skal derfor erstattes med en gang. Aldri bruk et produkt 
som er skadet. Hvis kneputen viser tegn på slitasje, slik som et ødelagt ytre lag eller revner i puten, skal kneputen erstattes. 
MARKERING Se produktet eller produktets merkelapp.

VASKEANVISNINGER

RENGJØRING 
Dette produktet skal tørkes rent – ikke tørk i nærheten av en varmekilde.

KODE MATERIALE STØRRELSE MIDJEMÅL
KP20 Nylon, Etylen-vinyl acetat skum, Plast Justerbar < 100 CM

KP30 PVC-ytterskall , Nylon Etylen-vinyl acetat skum  Neopren Justerbar < 100 CM
KP40 PVC-ytterskall, , Nylon Etylen-vinyl acetat skum  Neopren Justerbar < 100 CM
KP50 TPR-ytterskall  Utvidet polypropylen skum  Polyester Justerbar < 100 CM

SE PRODUKTETS ETIKETT FOR DETALJERT INFORMASJON OM TILSVARENDE STANDARDER. BARE STANDARDER 
OG IKONER SOM VISES BÅDE PÅ PRODUKTET OG BRUKERINFORMASJONEN NEDENFOR, GJELDER.  ALLE DISSE 
PRODUKTENE OPPFYLLER KRAVENE I FORORDNING (EU 2016/425).
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www.portwest.com/declarations 


