
ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ 
УПОТРЕБА НА ДИАМАНТЕНИ  

ДИСКОВЕ ЗА ЪГЛОШЛАЙФ  

ПРЕДАЙТЕ ТАЗИ БРОШУРА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ НА ДИАМАНТЕНИТЕ ДИСКОВЕ  

Препоръките в тази брошура трябва да бъдат следвани от всички  
 потребители на абразивни продукти в интерес на личната им 

безопасност  

ОБЩИ ПРИНЦИПИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ  

Неправилната употреба на диамантени дискове може да е много опасна.  

Брошурата е фокусирана върху диамантени дискове за ъглошлайф. Обхваща 

единствено правото рязане. Тази брошура се отнася до диамантени дискове 

предназначени за употреба с ъглошлайф (не бензинови машини).  
 

 

 

 

 

 

 

 

Тази брошура се отнася до прави диамантени дискове: сегментирани и затвърен ръб.  
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1 Ограничение на употреба   
Име на производител, доставчик, вносител 
или регистрирана търговска марка  
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2 
Максимална работна 
скорост  

 
Име на доставчика (производител, 
вносител или дистрибутор) или 
регистрирана търговска марка  
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3 Посока на въртене   
Максимална честота на въртене (обороти/
мин)  
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4 Размери (в мм.)   Проследяващ код  9 

5 Декларация за съответствие   
Пиктограми за безопасност (PPE) 
Задължителни във Франция  

10 

Описание на маркировките изисквани от EN 13236 *  

 * Маркировката EN 13236 показва, че производителят е следвал основните 
изисквания за безопасност на Европейстите стандарти за безопасни 
диамантени дискове, с цел намаляване на рисковете за крайния 
потребител. Маркировките от 1 до 9 изброени горе са задължителни за 
продукти маркирани с EN 13236.  

www.fepa-abrasives.org 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ  
Положени са всички усилия да се 
гарантира, че предоставената в 
брошурата информация е точна и 
актуална. Все пак не можем да поемем 
отговорността за всяка грешка или 
пропуск, нито за последващи загуби или 
щети (E & OE)  
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 Да  Не  

1 

Уверете се че върху диска е поставена 
маркировка EN 13236  

Не използвайте диск без маркиран 
знак EN 13236  

2 

Винаги четете инструкциите за 
безопасност  

Не изхвърляйте инструкциите преди да ги 
прочетете  

3 

Проверете диска за повреди  Никога не използвайте повредени дискове  

Правилно поставяне на фланците  Фланците са поставени неправилно  
4  

Съблюдавайте посоката на въртене  
Неправилен размер на отвора – липса на 

посока на въртене  

5 

Уверете се че предпазителят е точно 
поставен  Никога не премахвайте предпазителя  

Да  Не   

Уверете се че обработваното изделие е 
посдигурено  Никога не режете нестабилни изделя  
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Използвайте защитно оборудване  Никога не режете без защитни устройства  

7 

Използвайте само за отрязване  Не шлайфате с диамантения диск  

8 

Винаги режете изправено  Не изкривявайте при рязането  

9 

Оставете диска да реже свободно  Никога не насилвайте рязането  

10 


