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RECOMANDĂRI DE SIGURANȚĂ PENTRU 
UTILIZAREA CORECTĂ A DISCURILOR 

ABRAZIVE DE DEBITARE ȘI POLIZARE PE 
POLIZOARELE UNGHIULARE  

DISTRIBUIțI ACEASTĂ BROșURĂ TUTUROR UTILIZATORILOR  

Recomandările de securitate din acest prospect ar trebui sa fie respectate de 
către toți utilizatorii în interesul propriei lor siguranțe  

MĂSURI GENERALE DE SECURITATE   

Utilizarea necorespunzătoare a produselor abrazive este foarte periculoasă. Aceste 
recomandări de securitate sunt valabile pentru discurile abrazive de debitare și 
polizare utilizate pe polizoare unghiulare (ISO tip 27, 41 și 42).  

Discuri abrazive pentru:  

Polizare Debitare   

Se recomandă apărătoare la 
polizare  

 

 

 

 

 

 

Diametrul discului  
180 & 230 mm                 < 180 mm  

Se recomandă apărătoare la 
debitare  

 

 

 

 

 

 

Pentru toate diametrele  

Explicații pentru indicativul conform EN 12413 *  

 * Prin indicativul "EN 12413", producătorul confirmă că produsele abrazive cu liant 
bachelitic îndeplinesc cerințele de siguranță conform normelor DIN EN 12413.  

1 Restricții de utilizare 

2 
Turație maximă permisă (rot/min 
sau 1/min) 

3 Viteză maximă de lucru (m/s) 

4 
Pictogramă de siguranță 
(obligatoriu în Franța 

5 Dimensiuni (mm) 

6 
Numele producătorului, 
furnizorului, importatorului sau 
mărcii înregistrate 

7 Declarație de conformitate 

8 
Data de valabilitate / cod de trasa-
bilitate  

9 Informații despre aplicații (opțional)  

10 Specificații 

11 Denumirea de tip ISO (opțional)  

Tip 27 

Tip 41 

 

Tip 42 

www.fepa-abrasives.org 

ANUNȚ IMPORTANT  
 

S-au depus toate eforturile pentru a se 
asigura că toate informațiile din acest 
prospect sunt corecte și de actualitate. 
Cu toate acestea, nu se asumă 
responsabilitatea pentru erori, omisiuni 
sau daune indirecte.  
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Citeste instructiunile  
de pe masina 

http://www.fepa-abrasives.org/
https://abrasivessafety.com/en-us/


 OBLIGAțII  INTERDICțII  

1 

Atenție la indicativul EN 12413  
și la perioada de valabilitate  Nu utilizați discul abraziv fără aceste simboluri  

2 

Întotdeauna citiți instrucțiunile de utilizare  Nu aruncați instrucțiunile de utilizare înainte de a fi citite 

3 

Verificați discurile abrazive dacă nu sunt deteriorate  Nu utilizati discuri deteriorate 

4 

Asigurați-vă că turația maximă a mașinii nu depășește 
turația maximă permisă a discului  

Nu utilizați discurile a căror turație maximă permisă este 
mai mică decât cea a mașinii  

Poziționați corect flanșa  Flanșa nu este poziționată corespunzător  5  

  

6 

Montarea corectă a apărătorii  Nu îndepărtați niciodată apărătoarea  

OBLIGAțII  INTERDICțII   

Prindeți bine piesa de prelucrat  Nu prelucrați piese care nu sunt bine fixate  

7 

Utilizați echipament de protecție individual  Nu lucrați fără echipament de protecție  

8 

A se utiliza numai pentru debitare  Nu este permisă șlefuirea pe laterală  

9 

Numai pentru polizare  A nu se utiliza pentru debitare  

10 

A se executa numai tăieturi drepte  Nu răsuciți sau înclinați în tăietură  

11 

Lucrați cu avans moderat  Nu apăsați  

12 


