
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA DLA 
UŻYCIA TARCZA DIAMENTOWYCH NA 

SZLIFIERKACH KĄTOWYCH 

ULOTKA PRZEZNACZONA JEST DLA WSZYSTKICH UŻYWAJĄCYCH                     

TARCZ DIAMENTOWYCH  

Zalecenia zawarte w niniejszej ulotce powinny być przestrzegane przez wszystkich 

użytkowników tego typu narzędzi ściernych dla ich własnego bezpieczeństwa  

GŁÓWNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 
 

Nieprawidłowo użyte tarcze diamentowe do cięcia mogą być bardzo niebezpieczne. Niniejsza 

ulotka opisuje zasady użytkowania tarcz diamentowych dla szlifierek kątowych do cięcia pro-

stoliniowego. Ulotka ta nie dotyczy pił o napędzie spalinowym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulotka ta dotyczy płaskich tarcz diamentowych do cięcia z obrzeżem ciągłym i segmentowym. 
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1 ograniczenia użycia  
Nazwa producenta, dostawcy lub zare-
jestrowana marka handlowa 

6 

2 maksymalna prędkość robocza  
Nazwa dostawcy (producent, importer lub 
dystrybutor) lub zarejestrowana marka 
handlowa 

7 

3 kierunek pracy tarczy  Maksymalna dopuszczalna liczba obrotów  8 

4 wymiary (mm)  numer lotu produkcyjnego 9 

5 
deklaracja zgodności z normą eu-

ropejską 
 Piktogramy bezpieczeństwa 10 

Wyjaśnienie oznaczeń wymaganych przez EN13236 * 

obszar flanszy 

mocującej 

 * Opisanie produktu numerem normy EN 13236 oznacza, że producent narzędzia zastosował się do 
najważaniejszych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa zawartych w przywołanej normie europe-
jskiej, w celu ograniczenia ryzyka dla użytkownika. Oznaczenia od 1 do 9 na powyższej liście są obowiąz-
kowe dla wyrobów oznaczonych numerem normy EN 13236. 

WAŻNA INFORMACJA 

Wszystkie podjęte przez autorów ulotki 

działania miały na celu zapewnienie 

precyzyjnej i aktualnej informacji. Nie 

mniej jednak, nie ponosimy żadnej 

odpowiedzialności za błędy i za-

niedbania użytkowników narzędzi ani 

za szkody przez nie wywołane   
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 ZAWSZE NIGDY 

1 

Upewnij się, że tarcza jest oznaczona numerem normy EN 

13236 

Nie używaj tarczy, która nie jest oznaczona numerem 

normy EN 13236 

2 

Czytaj instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 

Nie wyrzucaj instrukcji dotyczących bez-

pieczeństwa przed ich przeczytaniem 

3 

Zbadaj tarczę pod kątem uszkodzeń Nie używaj uszkodzonej tarczy 

Prawidłowo przykręcaj flanszę mocującą Nie przykręcaj flanszy mocujacej na odwrót 
4  

Zwracaj uwagę na zalecany kierunek pracy tarczy 

Nie używaj traczy o innej średnicy otworu lub bez 

oznaczenia kierunku pracy 

5 

Upewnij się, że osłona tarczy jest zamontowana Nie usuwaj osłony tarczy 

ZAWSZE NIGDY  

Upewnij się, że cięty materiał jest pewnie zamocowany Nie tnij niestabilnego materiału 

6 

                                                                         
Używaj indywidualnych środków ochrony BHP Nie tnij bez środków ochrony BHP 

7 

Używaj tarczy tylko do operacji cięcia  Nie używaj tarczy do operacji szlifowania 

8 

Wykonuj cięcie prostoliniowo Nie wykonuj cięć krzywoliniowych 

9 

Pozwól tarczy ciąć swobodnie pod ciężarem szlifierki Nie wymuszaj szybszego cięcia 

10 


