
 

 

 
 
 
 
 
 
FISA TEHNICA/INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE 
SORT  DE  PROTECTIE COD. 1301-60, 1301-80 
 
Domeniu de utilizare:  
Protecţia părţii frontale a corpului împotriva particulelor mici de metal topit sau incandescent, precum şi a 
agresiunilor mecanice superficiale (abraziune, agăţare ) - în ateliere de sudură, construcţii de maşini, construcţii 
şi reparaţii navale, ateliere de prelucrări mecanice si termice.  

 
Norme tehnice de referinţă:  
SR EN 13688:2013 - „Îmbrăcăminte de protecţie. Cerinţe generale”  
 
Construcţie generală:   

 şorţ cu pieptar dintr-o bucată, cu curea de prindere pe după gât şi 
două curele de prindere în talie 

 material de executie: piei spalt bovine 

 se realizează în mărime unică cu următoarele dimensiuni: lungime 
totală – 600 mm sau 800 mm, lăţime parte inferioară cca. 600 
mm., lăţime parte superioară cca. 500 mm 

 
 

 
Instrucţiuni de utilizare:  
Produsul este destinat a fi utilzat ca echipament individual de protecţie asigurând protecţia partii frontale a 
corpului împotriva particulelor mici de metal topit sau incandescent, si a agresiunilor mecanice superficiale 
(abraziune, agăţare) – la operaţii de sudare if tehnici conexe. Se poartă peste îmbrăcămintea de protecţie 
adecvată. Se va purta ajustat şi la mărimea adecvată dimensiunilor corpului. 
Inainte de utilizare se verifică aspectul. Produsele rupte, carbonizate, străpunse de particule, murdărite excesiv, 
se scot din uz. 
 
Instrucţiuni de întreţinere :  
Se va curăţa numai prin periere sau prin ştergere cu o cârpă umezită, după care se şterg cu o cârpă uscată şi se 
perie. Nu se spală. Nu se curăţă cu solvenţi. 
 
Instrucţiuni de depozitare:  
Depozitarea se face în încăperi uscate, bine aerisite , la temperatura de 10….25°C şi umiditate relativă a aerului 
de circa 65%, departe de surse de căldură şi radiaţii solare. 
 
Marcaje  pe produsul finit: 
 
CE  - marcaj de securitate 
 
Ambalaj 
- individual în pungi de plastic însoţite de instrucţiuni 
 
Termen de garanţie 
-  12 luni în condiţii de utilizare, întreţinere, depozitare conform instrucţiunilor 

 


