
RECOMANDĂRI PRIVIND SIGURANŢA  
PENTRU UTILIZAREA  

PRODUSELOR ABRAZIVE  

DISTRIBUITI ACEST ANUNT UTILIZATORILOR DE ABRAZIVE  

Recomandarile din acest document trebuiesc urmate de catre toti                  

utilizatorii  de produse abrazive pentru securitatea personala  

PRINCIPII GENERALE PRIVIND SIGURANŢA 

Produsele abrazive utilizate în mod necorespunzător pot fi extrem de periculoase: 

 Respectaţi întotdeauna instrucţiunile transmise de către furnizorul de produse abrazive şi 

maşini. 

 Asiguraţi-vă că produsul abraziv corespunde destinaţiei vizate. Anterior montării, exam-

inaţi toate produsele abrazive pentru a depista existenţa de defecte sau avarii. 

 Urmaţi procedurile corecte privind manipularea şi depozitarea produselor abrazive.  
 

Acordaţi atenţie pericolelor care este posibil să se producă în timpul utilizării de produse 

abrazive şi respectaţi măsurile de precauţie recomandate a se lua: 

 Contact direct cu produsul abraziv la viteza de funcţionare 

 Leziuni rezultate în urma distrugerii produsului în timpul utilizării 

 Deşeuri de şlefuire, scântei, vapori şi praf rezultaţi în urma procesului de şlefuire 

 Zgomot 

 Vibraţii 
 

Utilizati numai produse abrazive care indeplinesc cele mai inalte standarde de siguranta. 

Urmatoarele standarde europene definesc cerintele esentiale corespunzatoare fiecarui tip de 

material abraziv: 

 EN12413 pentru produse abrazive combinate (discuri abrazive). 

 EN13236 pentru produse super-abrazive (granule diamant sau nitrură cubică de bor - 

NCB). 

 EN13743 pentru produse abrazive aplicate (discuri din fibră vulcanizată, roţi cu lamele cu 

flanşă sau pe tijă, discuri cu lamele).  
 

Nu utilizaţi niciodată o maşină care nu se află în stare bună de funcţionare sau care prezintă 

piese defectuoase. 
 

Angajatorii trebuie să realizeze studii privind riscurile tuturor proceselor de abraziune şi să 

implementeze măsurile de protecţie corespunzătoare. Trebuie să se asigure că angajaţii lor 

sunt instruiţi în mod corespunzător pentru a-şi îndeplini sarcinile.  
 

Acest pliant nu furnizează decât recomandările de bază privind siguranţa. Pentru informaţii 
suplimentare privind utilizarea sigură a produselor abrazive, vă recomandăm cu căldură să 
consultaţi Codurile noastre complete privind Siguranţa. Acestea sunt disponibile la FEPA sau 
la Asociaţia dumneavoastră Naţională de Comerţ: 

 Codul de Siguranţă FEPA pentru Produse abrazive combinate şi Produse super-abrazive 

de precizie. 

 Codul de Siguranţă FEPA pentru Produse super-abrazive pentru piatră şi construcţii 

 Codul de Siguranţă FEPA pentru Produse abrazive aplicate.  

MĂSURI DE PRECAUŢIE CONTRA POSIBILELOR PERICOLE 

 

Zgomot 

 O protecţie auditivă conformă cu EN352 este recomandată pentru toate aplicaţiile în care 

piesa de prelucrat sau maşina este operată manual, indiferent de nivelul de zgomot.  

 Asiguraţi-vă că aţi selectat produsul abraziv corect. Un produs abraziv necorespunzător 

poate produce zgomot excesiv.  
 

 

Vibraţii  

 Procesele în care piesa de prelucrat este operată manual poate provoca leziuni de vi-

braţie.  

 Dacă după 10 minute de utilizare continuă a produsului abraziv sunt resimţite senzaţii de 

furnicături, înţepături sau amorţeală, trebuie luate măsuri.  

 Efectele vibraţiilor sunt mai pronunţate în condiţii de frig, deci menţineţi mâinile calde şi 

efectuaţi exerciţii cu mâinile şi degetele în mod regulat. Utilizaţi echipamente moderne cu 

niveluri scăzute de vibraţii.  

 Menţineţi toate echipamentele în stare bună. Opriţi lucrul şi solicitaţi verificarea maşinei 

dacă apar vibraţii în exces.   

 Utilizaţi produse abrazive de bună calitate şi păstraţi-le în stare bună pe durata de 

funcţionare a acestora.  

 Menţineţi flanşele de montare şi suporturile de siguranţă în stare bună şi înlocuiţi-le dacă 

sunt uzate sau deformate.  

 Nu prindeţi piesa de prelucrat sau maşina prea strâns şi nu exercitaţi o presiune excesivă 

asupra produsului abraziv.  

 Evitaţi utilizarea continuă a produsului abraziv.  

 Utilizaţi produsul adecvat. Un produs necorespunzător poate produce vibraţii în exces.  

 Nu ignoraţi simptomele fizice produse de vibraţii – solicitaţi asistenţă medicală.  
 

EVACUAREA PRODUSELOR ABRAZIVE 

 

 Produsele abrazive uzate sau defectuoase trebuie evacuate în conformitate cu 

reglementările locale sau naţionale. 

 Informaţii suplimentare pot fi obţinute din fişele cu specificaţii de siguranţă ale 

materialelor transmise de furnizor. 

 Acordaţi atenţie faptului că este posibil ca produsul abraziv să fie contaminat, după 

utilizare, cu material de pe piesa de prelucrat sau din cadrul procesului. 

 Produsele abrazive evacuate trebuie distruse pentru a preveni recuperarea şi reutilizarea 

acestora din deşeuri. 

AVIZ IMPORTANT: 

Au fost depuse toate eforturile pentru ca 

informaţiile furnizate să fie exacte şi de ac-

tualitate. Cu toate acestea, declinăm  respon-

sabilitatea în ceea ce priveşte erorile sau 

omisiunile, precum şi pierderile sau daunele 

indirecte care decurg din acestea.   
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Leziuni cauzate de distrugerea produsului (continuare) 

 Asiguraţi-vă că aţi selectat produsul abraziv corect. Nu utilizaţi niciodată un produs abraziv dacă 

acesta nu poate fi identificat în mod corespunzător.  

 Urmaţi instrucţiunile transmise de către furnizorul produsului abraziv sau al maşinii în momentul 

montării de produse abrazive. Respectaţi indicaţiile de montare marcate pe produs, precum direcţia 
de funcţionare sau poziţia de montare. 

 Nu forţaţi niciodată montarea produsul abraziv pe suportul său şi nici să-l modificaţi pentru a se 

adapta. 

 Nu depăşiţi niciodată viteza maximă de funcţionare, în cazul în care este specificată. 

 Utilizaţi numai dispozitivele de montare adecvate şi asiguraţi-vă că acestea sunt curate, nu prezintă 

deformări şi nu au bavuri. 

 Utilizaţi sugativele de montare, în cazul în care sunt furnizate. 

 Nu strângeţi excesiv dispozitivul de montare. 

 Ulterior montării sau remontării unui produs abraziv, efectuaţi o cursă de probă la viteza de 

funcţionare, cu dispozitivul de protecţie montat timp de minimum 30 de secunde, stând la distanţă 
de maşină, anterior utilizării. 

 Nu îndepărtaţi niciodată dispozitivele de protecţie de pe maşini, în cazul în care sunt montate, şi 

asiguraţi-vă că acestea sunt în stare bună şi reglate în mod corespunzător. 

 Asiguraţi-vă că piesa de prelucrat este bine poziţionată şi montată în mod corespunzător. Asiguraţi-

vă că suporturile piesei rectificate sunt reglate în mod corespunzător şi bine poziţionate. 

 Nu porniţi niciodată maşina dacă piesa de prelucrat este în contact cu produsul abraziv. 

 Nu exercitaţi niciodată forţă excesivă sau şocuri asupra produsului abraziv şi nici nu permiteţi su-

praîncălzirea acestuia. 

 Nu şlefuiţi partea produsului care nu este destinată efectuării operaţiunii. Evitaţi şlefuirea cu mar-

ginea benzilor abrazive; dacă este posibil, utilizaţi partea centrală a benzii. 

 Evitaţi ancrasarea şi uzura inegală pentru a vă asigura că produsul abraziv funcţionează în mod 

eficient. Dacă este cazul, curăţaţi frecvent. 

 Permiteţi produsului abraziv să se oprească în mod natural, nu prin exercitarea de presiune asupra 

suprafeţei acestuia. 

 Opriţi admisia de lubrifiant şi lăsaţi maşina în funcţiune până în momentul uscării complete a abrazi-

vului. 

 Nu lăsaţi benzile abrazive tensionate atunci când nu sunt utilizate.  
 

Deşeuri de şlefuire - scântei, praf şi vapori 

 Expunerea la deşeuri de şlefuire poate provoca leziuni pulmonare şi alte leziuni fizice.  

 Toate procesele de şlefuire uscată trebuie prevăzute cu dispozitive de extracţie corespunzătoare.  

 Nu utilizaţi produse abrazive în apropierea materialelor inflamabile. 

 Pentru procesele de şlefuire uscată, se recomandă utilizarea de măşti de protecţie conforme cu 

EN149, chiar în cazul în care sunt furnizate sisteme de extracţie. 

 În cazul în care sunt furnizate, dispozitivele de protecţie trebuie reglate pentru a devia scânteile şi 

deşeurile la distanţă de operator. Luaţi măsuri suplimentare de protecţie pentru persoanele care 
lucrează în apropiere. 

 Protecţia oculară este recomandată pentru toate aplicaţiile cu produse abrazive antrenate de maşini. 

Pentru maşinile operate manual şi pentru piesele de prelucrat, se recomandă utilizarea de ochelari 
de protecţie sau măşti de protecţie pentru toată faţa, cu un nivel minim de protecţie de EN166 Nivel 
B. 

 Asiguraţi-vă că aţi selectat produsul abraziv adecvat. Un produs necorespunzător poate produce 

deşeuri şi praf în exces.  

MĂSURI DE PRECAUŢIE CONTRA POSIBILELOR PERICOLE   
 

Contact direct cu produsul abraziv  

 Acţionaţi întotdeauna cu deosibită grijă şi atenţie în momentul utilizării de produse abrazive. Strângeţi 

la spate părul lung şi nu purtaţi îmbrăcăminte largă, cravate şi bijuterii. 

 Preveniţi pornirea accidentală a maşinii înainte de montarea sau schimbarea unui produs abraziv. 

Izolaţi maşinile de sursele de energie electrică ale acestora, dacă este cazul.  

 Nu înlăturaţi niciodată dispozitivele de protecţie de pe maşini, dacă sunt fixate şi asiguraţi-vă că aces-

tea se află în stare bună şi reglate în mod corespunzător înainte de a porni maşina. 

 Purtaţi întotdeauna mănuşi şi îmbrăcăminte adecvată în cazul în care piesa de prelucrat sau maşina 

sunt utilizate manual. Pentru mănuşi, este recomandat un nivel de protecţie minim de EN 388 Cate-

goria 2. 

 După deconectarea maşinii, asiguraţi-vă că produsul abraziv este oprit complet înainte de a lăsa 

maşina nesupravegheată.  
 

Leziuni cauzate de distrugerea produsului 

 Manipulaţi întotdeauna produsele abrazive cu deosebită atenţie, deoarece acestea sunt produse care 

pot fi deteriorate cu uşurinţă. Anterior utilizării, examinaţi toate produsele pentru a depista eventualele 

defecte sau avarii. 

 Depozitaţi produsele abrazive în spaţii uscate, protejate împotriva îngheţului, evitând variaţiile între 

intervale mari de temperatură. Asiguraţi-vă că acestea sunt protejate şi sprijinite în mod corespunzător 

pentru a preveni deteriorarea şi deformările.  

 Produsele abrazive aplicate trebuie depozitate la temperaturi cuprinse între 18-22º C şi o umiditate 

relativă de 45-65%.  

 Benzile abrazive trebuie suspendate pe o consolă sau un cuier cu un diametru de minimum 50 mm. 

 Nu utilizaţi niciodată un produs abraziv a cărui perioadă de valabilitate a expirat, în cazul în care aces-

ta este marcat. Nu depăşiţi următorii timpi de depozitare pentru produsele fără termen de valabilitate: 

produsele rezinoide – 3 ani, produse din plastic – 5 ani, produse vitrificate – 10 ani. 

 Verificaţi produsul abraziv sau ambalajul pentru a descoperi avertismente sau alte informaţii privind 

siguranţa.  

 Nu este permis pentru utilizare manuală 

sau pentru şlefuire operată manual  
 - 

Permis exclusiv pentru utilizarea pe 

maşini complet închise  

 
Nu este permis pentru măcinarea umedă   A se citi instrucţiunile  

 
Nu este permis pentru şlefuirea plană    A se utiliza protecţie oculară  

 A nu se utiliza în cazul în care este de-

teriorat.  
  A se utiliza protecţie auditivă  

 
Permis numai cu un suport de siguranţă    A se utiliza mănuşi  

- 
Permis exclusiv pentru prelucrarea în 

prezenţa apei  
  A se utiliza o mască de protecţie  


