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STRIPE COMFORT
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STRIPE COMFORT, STRIPE COMFORT CLICK, 
STRIPE COMFORT CLICK LIghT
Drošības iejūgi/ glābšanas iejūgi

Īss apraksts

Lietošana atbiLstoši noLūka

STRIPE COMFORT sērijas drošības iejūgi ir 
paredzēti tikai personas nodrošināšanai vietās 

• kur tai var draudēt nokrišana, piemēram, no 
trepēm, sastatnēm, jumtiem, platformām

• rāpjoties un nolaižoties pa virvēm
• Ekspluatācijas temperatūra: no -20 °C līdz  

+80 °C
• STRIPE COMFORT CLICK (VA):

piemēroti lietošanai jūras ūdeņos un līdzīgā 
vidē.

• STRIPE COMFORT CLICK LIGHT (Alumīnija): 
nav piemērots lietošanai sprādzienbīstamā 
zonā!

Ieteicamais savienotājs 
• Kritiena uztvērējs saskaņā ar EN 353-2 vai  

EN 353-1
• Kritiena slāpētāja savienotājs saskaņā ar  

EN 354 vai EN 355
• Augstuma nodrošinājuma iekārta saskaņā ar 

EN 360

Jebkāda veida cita pielietojums nav uzskatāms 
par atbilstoši nolūkam paredzētu. Par tādas 
lietošanas rezultātā nodarītajiem zaudējumiem 
uzņēmums BORNACK atbildību neuzņemas. 
Visu risku uzņemas tikai un vienīgi lietotājs.

pieLietojums

• Notvert
• Atturēšana no stāvām malām (piemēram, jumta
• Glābšana (aktīvā un pasīvā)
• Kāpšana ar pret kritiena aizsardzību saskaņā 

ar EN 353-1
• Pozicionēšana

aprĪkojums

• Aizmugurējā drošības cilpa
• Priekšējā drošības cilpa
• Sānu cilpas
• Cilpas vēdera rajonā
• Augstas stiprības poliestera josta
• Optimizēta spēka sadalījuma CNC šuves
• EASY GLIDE fiksējošās sprādzes no tērauda 

plecu jostu garuma regulēšanai
• Jostas sprādzes ar kāju jostu un krūšu jostas 

garuma regulēšanas iespēju
STRIPE COMFORT: Rāmjveida sprādzes no tērauda
STRIPE COMFORT CLICK: CLICK sprādzes no 
rūdīta tērauda
STRIPE COMFORT CLICK LIGHT:
CLICK sprādzes no alumīnija

• Jostu galu saturošs nodrošinājums
• Polsterējums gurnu komfortam
• Universāls izmērs (XS - XL)
• Iepakojums aprīkojuma uzglabāšanai un 

transportēšanai

Tiesības veikt tehniskās izmaiņas tiek paturētas
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piederumi

• Speciālā karabīne HEART LIGHT

produkta marķējums

Uz produkta ir attēloti šādi marķējumi:

pieļaujamais svars

Maksimālais lietotāju skaits ir 1 persona.

STRIPE COMFORT sērijas drošības iejūgi ir tikuši 
testēti un sertificēti atbilstoši paredzētā  
pielietojuma situācijām, kurās tika simulēta  
kritiena slāpējošā darbība (piemēram, saskaņā 
ar EN 354 un EN 355) ar maksimālo trieciena 
spēku 6 kN uz drošības cilpām.

Ja personas svars pārsniedz normatīvos  
noteiktos 100,0 kg, tad personas fizioloģiskā 
piemērotība ir īpaši jāpārbauda. Jāizmanto 
lietotāja svaram piemērots savienojuma 
līdzeklis, kas par spīti lietotāja lielajam svaram 
nepārsniedz maksimālo trieciena spēku 6 kN. Ja 
šis aspekts tiek nodrošināts un tādējādi netiek 
pārslogota drošības ķēde, tad STRIPE iejūga 
izmantošana ir atļauta arī personām, kuru svars 
pārsniedz 100,0 kg.

Īss apraksts

Logo

Produkta-
 nosaukums /
variants

Produkta 
veids

Izmērs
Preces Nr. 
Maiņa/ 
ražošanas gads 
Sērijas Nr. 
Pieļaujamais 
svars 

QR-kods
EN standarti

CE 
marķējums

Kontaktinformācija

Izlasīt/ ievērot 
lietošanas instrukciju 
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Kāju cilpas 

Aizmugurējā drošības cilpa

Priekšējās 
drošības cilpas

Jostu saturošs 
nodrošinājums 
(papildus elastīga 
cilpu fiksācija)

Sagtis pagal 
komplektaciją:
- Metalinė sagtis
- CLICk sagtis

EASY GLIDE 
fiksējošā sprādze

Marķējums, etiķetes 
kabatiņa

Krūšu josta

Plecu josta

stripe ComFort, stripe ComFort CLiCk

Sānu 
stiprināšanas 
sprādzes

Vēdera rajona 
stiprināšanas 
sprādze

Pilvo diržas
Pastumiama-
užfiksuojama sagtis

Atbalstošā josta
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Kāju cilpas 

Aizmugurējā drošības cilpa

Priekšējās
 drošības cilpas

Savienojums 
atkarībā no veida:
- CLICK LIGHT sprādze

EASY GLIDE 
fiksējošā sprādze 

marķējums, etiķetes 
kabatiņa

Krūšu josta

Plecu josta

stripe ComFort CLiCk LiGHt

Sānu cilpas

Cilpas vēdera
rajonā

vēdera josta
CLICK LIGHT sprādze

Atbalstošā 
jostas

Jostu saturošs 
nodrošinājums 
(papildus elastīga 
cilpu fiksācija)
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drošĪbas noteikumi

Neievērojot drošības noteikumus, Jūs 
pakļaujiet briesmām savu dzīvību!
• Neizmantojiet individuālos aizsardzības 

līdzekļus (IAL) gadījumos, ja tajos ir konstatēti 
pat mazākie bojājumi.

• B o j ā t u s ,  a p š a u b ā m u s  u n  k r i t i e n u 
piedzīvojušus IAL vai citas drošības iekārtas 
izņemt no ekspluatācijas un veikt to pārbaudi 
tikai pie eksperta vai BORNACK autorizētā 
darbnīcā. Visi remontdarbi ir jāreģistrē 
pārbaužu kartē.

• Virvju aizsardzības sistēma (drošības iejūgs) ir  
IAL sastāvdaļa, kas nodrošina pret kritieniem, 
tāpēc tas ir jāpiemēro lietošanai vienai personai.

• IAL drīkst izmantot tikai apmācīts personāls, 
kas prot apieties ar aprīkojumu. Viņiem jābūt 
informētiem par drošu IAL izmantošanu un 
iespējamajām briesmām  to lietošanas laikā.

• S a s ka ņ ā  a r  n e g a d ī j u m u  n o vē r š a n a s  
noteikumiem (NNN), IAL lietotājiem ir 
jāapgūst teorētiskie un praktiskie kursi 
saistībā ar krišanu (3. kategorija). Šajā sakarā 
iesakām izmantot BORNACK apmācību centra 
piedāvātās apmācības un izglītošanas 
iespējas. hotline@bornack.de.

• Citu ražotāju piederumus drīkst izmantot tikai 
ar BORNACK piekrišanu un tikai tad, ja tie 
neietekmē aizsargaprīkojuma funkcionalitāti 
un drošību.

• Apģērbs un apavi ir jāizvēlas atbilstoši  
veicamajam darbam un laika apstākļiem.

• Darbus veikt tikai labā veselības stāvoklī. 
Ierobežojumi veselības dēļ var ietekmēt 
lietotāja drošību veicot darbus lielos augstumos 
vai dziļumos.

• Uzglabāšanas, lietošanas un transportēšanas 
laikā sargāt IAL no karstuma (piemēram, 
metināšanas liesmas vai dzirkstelēm, cigarešu 
izsmēķiem), ķimikāliju (piemēram, skābēm, 
sārmiem, eļļām) un mehāniskas (piemēram, 
asu stūru) ietekmes.

• Pirms darbu uzsākšanas atbildīgajai personai 
ir jāizstrādā glābšanas darbu norises plāns. To 
veicot, ir jāņem vērā aspekti, kā pēc iespējas 
ātrā un drošāk izglābt cietušo personu un kā 
tiks nodrošināta pirmās palīdzības sniegšana. 
Glābšanas operācija ir jāpaveic 10 līdz 30 
minūšu laikā. BORNACK palīdzēs izstrādāt 
tieši Jums piemērotu glābšanas plānu un 
iekļaus to Jūsu apmācībās: 
hotline@bornack.de.

• Ievērojiet savas valsts noteiktos tiesību aktus 
(piemēram, Vācijā jāievēro Arodbiedrību  
noteikumi BGR 198 un BGR 199), kā arī nozarē 
spēkā esošos negadījumu novēršanas  
noteikumus.
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norādes pirms Lietošanas

  Pirms katras darba uzsākšanas  
reizes veikt aprīkojuma pārbaudi!

• Ja pirms darba uzsākšanas veiktajā pārbaudē 
IAL tiek konstatēti ¬ kaut mazākie bojājumi vai 
trūkumi, tad šo IAL lietot nedrīkst. IAL 
sastāvdaļu, kas ir bojāta, drīkst pārbaudīt un 
pielaist tikai uzņēmuma BORNACK sertificētā 
darbnīcā.

Vēdera rajona sprādžu piemērotību un 
atbilstošu pielietojumu pārbauda saskaņā ar 
atbilstošajam piemērojumam paredzētā 
drošības iejūga lietošanas instrukciju, veicot 
caurslīdes pārbaudi. Papildus informāciju 
atradīsiet 9. lpp.

vizuāLā pārbaude

Pārbaudiet aprīkojuma veselumu un pilnību:
• Vai visas šuves ir pilnīgas un veselas?
• Vai auduma sastāvdaļas nav redzami vai 

sataustāmi bojātas?
• Vai apšuvuma detaļas, cilpas, jostas un 

karabīnes nav bojātas? Vai tās nav saliekušās?
• Vai produkta marķējums ir salasāms?
• Vai kopš pēdējās ekspertīzes veikšanas nav 

pagājis vairāk nekā 1 gads?

darbĪbas pārbaude

• Vai savienojumus var atvērt / aizvērt?
• Vai karabīne un tās drošības aprīkojums ir 

spējīgs pareizi darboties?
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saGatavošana 

A Pacelt drošības iejūgu aiz muguras cilpas. 
Visām jostu sprādzēm ir jābūt atvērtām. 
Visām jostām ir brīvi jākarājas un tās nedrīkst 
būt savērpušās.

B Uzvilkt drošības iejūgu kā jaku. Rokas izlaist 
caur plecu jostām. Aizdarīt krūšu jostu.

UZMANĪBU:
Jeigu naudojamos priekinės kilpos, jas abi 
būtina sujungti karabininiu kabliu pagal EN 362.

C Aizdarīt vēdera jostu.
Ievērojiet vēdera jostas aizdares principu 
atkarībā no vēdera jostas aizdares varianta 
10/11. lpp.

D Iestatiet plecu jostas.
Pielāgot jostu tā, lai atbalstošā josta atrastos 
zem sēžamvietas.

Aizdarīt kāju jostas. Kāju jostas aizdara pa  
vienai, pasperot soli uz priekšu, izvelkot jostu 
un to aizdarot. Jostu pievilt tā, lai starp jostu 
un kāju var  iebāzt roku.

Pārbaudīt drošības iejūga pozīciju. Plecu 
jostām un kāju jostām ķermenim ir jāpieguļ, 
bet nav tas jāiespiež. Plecu jostas ir jāiestata 
abas vienādā garumā. Muguras uzkabes  
cilpai ir jāatrodas pa vidu starp plecu jostām. 
Nepieciešamības gadījumā izmēģiniet 
iekārties ar drošības iejūgu. Ja nepieciešams, 
veiciet jostu¬ pielāgošanu.

stripe ComFort Lietošana

A B

C D
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Brīvi karojošos siksnu galus savilkt kopā ar jostu 
saturošo nodrošinājumu.

UZMANĪBU:
Ievērot jostas uztīšanas virzienu!
Ja josta ir uztīta nepareizajā virzienā, tad tā 
ierobežo f iksējošās sprādzes f iksāci jas 
veiktspēju!

kāpšana ar kāpšanas aizsardzĪbas 
aprĪkojumu

Lietošana kopā ar līdzi ejošu kritiena uztvērēju 
pie fiksētas vadīklas (EN 353-1).
Kā primārais stiprinājums līdzi ejošajam  
kritiena uztvērējiem saskaņā ar EN 361 ir 
jāizmanto priekšējās cilpas, kas ir sastiprinātas 
kopā.
Ja tiek izmantots cits kāpšanas aizsardzības 
aprīkojums, nevis BORNACK sertificētais RS-S05 
vai RS-H05, vēdera rajona sprādžu izmantošanai 
(pārbaudīts saskaņā ar EN 831, 5.3. punktu un 
5.4. punktu) ir jāveic lietotāja atbildībā esoša 
apdraudējuma¬ izvērtēšana / atbilstības 
pārbaude.

Lietošana kopā ar līdzi ejošu kritiena uztvērēju 
pie kustīgas vadīklas (EN 353-2).
Kā primārais stiprinājums līdzi ejošajam  
kritiena uztvērējiem pie kustīgas vadīklas ir 
jāizmanto priekšējās cilpas, kas ir sastiprinātas 
kopā.

Veicot instruktāžu, ir jānorāda uz iespējamajiem 
letālajiem apdraudējumiem, kurus ir iespējams 
¬paredzēt (piemēram, nokrišana pa trepēm 
uztverošās drošības iekārtas manipulēšanas 
gadījumā, ieskaitot fiksēto vadīklu „Nokrišana 
pa kāpnēm/ nepareizi uzliktas jostas).“ 
Nepieciešams ievērot speciālos ¬valsts izdotos 

stripe ComFort Lietošana

noteikumus, kā arī negadījumu novēršanas  
noteikumu¬ nosacījumus. Vēdera rajona 
stiprinājumus nedrīkst
i z m a n t o t  k o p ā  a r  g l ā b š a n a s  v a i  
glābšanas-pacelšanas aprīkojumu saskaņā ar 
EN 341  /  EN 1496,  v i r v ju  regulēšanas  
aprīkojumu saskaņā ar EN 12841, kā arī ar  
kritiena slāpētājiem saskaņā ar EN 355 / 354 un 
līdzi ejošajām¬ uztveršanas iekārtām pie 
kustīgās vadīklas saskaņā ar EN 353-.

pvz. RS-S05
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Fiksējošā sprādze easy GLide

Ar šo sprādzi ir iespējams iestatīt tikai jostu  
garumu.
• Pieliekt sprādzi.
• Lai jostu pievilktu, raujiet aiz brīvā jostas gala, 

līdz ir sasniegta vēlamā pozīcija.
• Lai atlaistu / atbrīvotu lentu, pielieciet sprādzi 

un pavelciet to. Pēc sprādzes atlaišanas josta 
paliek iestatītajā pozīcijā.

rāmjveida sprādze

Ar šo sprādzi ir iespējams aizvērt un pielāgot 
kāju jostas.
• Mazāko rāmīti izvērt diagonāli caur lielāko 

rāmīti. Pielūkot lai jostas brīvais gals būtu 
augšpusē.

• Sprādzes rāmīti viegli pieliekt.
• Pavilkt aiz nepieciešamās jostas gala, kamēr 

tiek sasniegta vēlamā pozīcija. Pēc jostas 
atlaišanas josta paliek iestatītajā pozīcijā.

CLiCk sprādze / CLiCk LiGHt sprādze

Ar šo sprādzi ir iespējams aizvērt un pielāgot 
kāju un vēdera jostas.
• Ar abu roku rādītājpirkstu un īkšķi saspiediet 

sprādzi viegli kopā (abas daļas vienu pret otru) 
un piespiediet sprādzes spārniņus. Ja uz CLICK 
sprādzi iedarbojas vilces spēks, to atvērt nav 
iespējams.

• Lai pievilktu jostu, pavelciet aiz nepieciešamās 
jostas gala, kamēr tiek sasniegta vēlamā 
pozīcija.

• Lai atlaistu jostu, vieglie pielieciet sprādzi un 
velciet jostu.

sprādžu Lietošana

Įtempti Atleisti
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JSlīDOšā fiKSēJOšā SPRāDze

Ar šo sprādzi fiksē vēdera jostu STRIPE  
COMFORT CLICK LIGHT.

e  Izvilkt vēdera jostu caur taisnstūrveida rāmīti 
kreisā polsterējuma galā. Izvilt caur vēdera 
sprādzi atpakaļ pie fiksācijas sprādzes.

f  Atvērt slīdošo fiksācijas sprādzi ar īkšķi un 
rādītājpirkstu. Izvilt vēdera jostu no aizmugures 
caur sprādzes fiksācijas mehānismu (apzīmēts 
ar bultiņu 1 uz sprādzes).
Atlaist fiksējošo sprādzi. Lai pielāgotu, velciet 
aiz brīvā jostas gala, līdz sasniegta vēlamā 
pozīcija.
Izvilkt jostu caur atveri 2 (skatīt bultiņas 
marķējumu).
Lai sprādzi atlaistu, pagrieziet to par 180° un 
ar rādītājpirkstu un īkšķi velciet fiksācijas 
mēlīti uz aizmuguri.

jostu saturošais nodrošinājums

Jostas saturētājs paredzēts drošai jostu brīvo 
galu uzglabāšanai / saturēšanai.
• Uz ārpusi aptīt ap saturētāju jostas brīvo galu, 

kamēr līdz jostas slēdzenei vai sprādzei palicis 
apmēram 1,0 cm.

• Aplikt apkārt gumiju,  kas atrodas aiz 
pielāgotās jostas, un ielikt gropē plastmasas 
sprūdtapu.

UZMANĪBU:
Ievērot jostas uztīšanas virzienu!
Ja josta ir uztīta nepareizajā virzienā, tad tā 
ierobežo f iksējošās sprādzes f iksāci jas 
veiktspēju!

sLēdzeņu un jostas saturētāju Lietošana

e

f
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vispārĪGas norādes 

pieLaide

Atbilstība EK regulai 89/686/EEK 
„Par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem“

Ražošanas parauga pārbaudi un ražošanas 
uzraudzību veic:
TÜV Süd, Product Service GmbH Ridlerstr. 65,     
80339 Minhene CE 0123

Kvalitātes pārvaldības sistēma sertificēta 
saskaņā ar DIN EN ISO 9001.

Ražošanas uzraudzību īsteno III kategorijas 
paziņotā iestāde.

reGuLārās pārbaudes

Šo IAL vismaz reizi gadā ir jānodod ekspertiem 
pārbaudes veikšanai. Pārbaudes laikā iegūtie 
rezultāti ir jāreģistrē pārbaužu kartē, kas  
atrodama šīs lietošanas instrukcijas beigās.

izpLatĪšana

Pārdevēja pienākums ir nodrošināt produkta 
lietošanas instrukcijas tulkojumu tās valsts 
oficiālajā valodā, kurā produkts tiek pārdots. 
Katru attiecīgo tulkojumu apstiprina BORNACK.

apkope

Lai uzzinātu vēlamo informāciju par šo IAL,  
va i  u z z i n ā t u  p a r  B O R N A C K  p a p i l d u s  
pakalpojumiem, vērsieties: hotline@bornack.de

Mēs Jums labprāt palīdzēsim:
 - veikt ekspertīzes
 - veikt apdraudējuma analīzi
 - izstrādāt glābšanas plānus
 - nodrošināt apmācības un treniņus

uzturēšana

Uzturēt tīrībā visas kustīgās detaļas (piemēram, 
karabīnes, CLICK sprādzes un citu aprīkojumu). 
Savienojuma vietas uzmanīgi ieeļļot ar 
š u j m a š ī n u  e ļ ļ u  ( ka s  n e s at u r  sve ķu s) . 
Uzturēšanas darbus drīkst veikt tikai speciāli 
apmācīts darbinieks. Strikti jāievēro šajā 
lietošanas instrukcijā un, ja nepieciešams, arī 
uzturēšanas darbu instrukcijā ietvertos 
nosacījumus.
Rūpīgi kopts aizsardzības aprīkojums kalpos 
ilgāk!

tĪrĪšana

Samirkušu IAL izžāvēt labi vēdinātā vietā,  
neizmantojot mākslīgo apsildi. Metāla elementus 
noslaucīt sausus ar dvieli.
Sasmērētas auduma detaļas (piemēram, jostas 
un virves) mazgāt remdenā ūdenī ar mazu 
daudzumu viegla mazgāšanas līdzekļa. Pēc tam 
kārtīgi  izskalot un ļaut izžūt gaisā. Cita veida 
(agresīvus) tīrīšanas līdzekļus izmantot ir  
aizliegts!
Par dezinfekcijas jautājumiem vaicājiet, sūtot 
ziņojumu uz e-pastu: hotline@bornack.de Pēc 
IAL saskares ar sālsūdeni uzturēt to mitru tik 
ilgi, kamēr kļūst pieejams liels daudzums 
destilēta ūdens, ar ko bagātīgi izskalot 
aprīkojumu.
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vispārĪGas norādes

.ekspLuatāCijas iLGums / utiLizāCijas 
kritēriji 

Ieteikumi IAL pret kritieniem izmantošanai 
rūpniecības nozarē:

Maksimālais uzglabāšanas ilgums pirms pirmās 
lietošanas:
jostas līdz 3 gadiem

(Ja tiek nodrošināti optimāli uzglabāšanas 
apstākļi,  piemēram, tumšā, sausā vietā, 
normālos klimatiskajos apstākļos)

Maksimālais lietošanas ilgums pēc pirmās 
lietošanas:
jostas līdz 10 gadiem

Regulāra vai intensīva lietošana un / vai 
ekstremāli lietošanas apstākļi, piemēram, asas 
malas un ķīmisku vielu ietekme var samazināt 
aprīkojuma mūža ilgumu. Uzņēmumam tas ir 
jāņem vērā apdraudējumu analīzē.
Uzņēmumam, atzīmējot pārbaužu kartē vai  
virvju ekspluatācijas grāmatā aprīkojuma 
pieņemšanu ekspluatācijā, ir jāievēro maksimāli 
pieļaujamie termiņi.

Papildus informāciju Jūs atradīsiet BORNACK 
sagatavotajā „IAL auduma izstrādājumu 
utilizācijas kritēriju instrukcijā,“ ko atradīsiet 
www.bornack.de.

remonts

Remontu drīkst veikt tikai ražotāja autorizētās 
darbnīcās.

uzGLabāšana

Pirms uzglabāšanas, izžāvējiet IAL. Uzglabāt 
tumšā un sausā vietā. neuzglabāt IAL apkures 
elementu un siltuma avotu tuvumā. Ilgstoša 
atrašanās temperatūrā, kas pārsniedz +50 °C 
negatīvi ietekmē auduma materiālu stingrību 
un samazina to kalpošanas laiku.

Ievērot, lai IAL nenonāk saskarsmē ar agresīvām 
vielām (piemēram, eļļām, smērvielām, skābēm, 
ķimikālijām). Uzglabāt IAL tam paredzētajā 
uzglabāšanas kastē vai maisā.

transportēšana

Transportēt IAL tam paredzētajā uzglabāšanas 
kastē vai maisā.



14 | 15

Pārbaužu karti katru gadu pārbaudes laikā 
pilnībā aizpilda eksperts.

Šī pārbaužu karte neapliecina pārbaužu 
kritēriju pilnību un nav saistoša ekspertam, 
pieņemot lēmumu par kopējo stāvokli.

Ražotājs:
BORNACK GmbH & Co.KG
info@bornack.de
www.bornack.de

p ā r b a u ž u  k a r t e
IKGADĒJĀM PĀRBAUDĒM

 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

1 gads

2 gads

3 gads

4 gads

5 gads

6 gads

7 gads

8 gads

9 gads

10 gads

Datums Paraksts
Nākamā  

pārbaude
Pārbaudes iemesls

Tips, produkta nosaukums: ____________

Ražošanas datums: __________________

Sērijas Nr.: _________________________

Pirkšanas datums: ___________________ 

1. lietošanas datums: _________________

Utilizējams vēlākais: _________________

Izmantošanas joma: ________________
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p ā r b a u ž u  k a r t e
IKGADĒJĀM PĀRBAUDĒM

 

Lūdzu, aizpildīt:

1 
metai

2 
metai

3
metai

4
metai

5
metai

6
metai

7
metai

8
metai

9
metai

10
metai

Jostas ir bojātas?

Šuves ir bojātas?

Jostu gali droši / nošūti?

Piederumi pilnā komplektā un 
nebojāti?

Metāla detālas nav 
deformējušās 

Ir visas plastmasas detaļas un 
tās nav bojātas?

Fiksācijas sprādze EASY GLIDE 
nav deformēta un kustas brīvi?

Jostas sprādzes CLICK nav 
deformētas/ netīras/ ir 
darbspējīgas?

Ir visas karabīnes un tās nav 
bojātas / ir darbspējīgas?

Lietošanas instrukcija ir  
pieejama?

Produkta marķējums ir 
salasāms?

Cits:

Kārtībā

Bloķēts
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ek atbiLstĪbas dekLarāCija

 

CE atbilstības deklarācija    
 
 
Ražotājs vai tā ES autorizētais pārstāvis  
 
BORNACK GmbH & Co KG 
Bustadt 39 
D-74360 Ilsfeld / Vācija  
 
ar šo paziņo, ka turpmāk uzskaitītie individuālie aizsardzības līdzekļi  

 
drošības iejūgi 
BORNACK STRIPE   
Variantos bez atsitiena cilpas EN 358/ EN 813   
 STRIPE BASIC 
 STRIPE BASIC CLICK 
 STRIPE BASIC CLICK LIGHT 
CLICK LIGHT ar atsitiena cilpu EN 358 / EN 813 un gurnu polsterējumu    
 STRIPE COMFORT  
 STRIPE COMFORT CLICK  
 STRIPE COMFORT CLICK LIGHT  
 
atbilst EK regulas 89/686 EEK prasībām , un nepieciešamības gadījumā arī valsts 
harmonizētajiem tiesību aktiem, normām EN 361, EN 358, EN 813, (saskaņā ar 
individuālo aizsardzības līdzekļu likuma 8.4. pantu)

 

  IAL ir identisks priekšmetamCE- ražošanas parauga sertifikāts
Nr. P5 12 03 40506 094

  
   
     

izdevējs:
TÜV Product Service GmbH 
Zertifizierungsstelle CE 0123 
Ridlerstr. 65 
D-80339 München

 
  
   

  
 

  
  
 

ražošanas uzraudzība īstenota saskaņā ar EK regulas  89/686 EEK 
11. panta B punktu  ir īstenota, to pārbaudīja norīkotais dienests
TÜV Produkt Service GmbH Ridlerstr. 65 D-80339 München

 

  
  
  

 

2012-07-10 
 
BORNACK GmbH & Co KG 
 
 
 
 
 

 Klaus Bornack
Vadītājs  
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Piezīmes:
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Piezīmes:

 



LV

Piezīmes:

 



BORNACK GmbH & Co.KG
Bustadt 39
74360 Ilsfeld
Vācija

Tel.      + 49 (0) 70 62 / 26 90 0-0
Fakss  + 49 (0) 70 62 / 26 90 0-550
info@bornack.de
www.bornack.de

BORNACK Schweiz
Oholten 7
5703 Seon, AG
Šveice

Tel.      + 41 (0) 62 / 886 30 40
Fakss  + 41 (0) 62 / 886 30 41
info@bornack.ch
www.bornack.ch

FALLSTOP
Aprīkojums drošībai un glābšanai kā 
augstumos, tā arī dziļumos. 

SAFEPOINT
Fiksētas drošības sistēmas 
arhitektūrai un rūpniecībai.

© BORNACK – Tiesības veikt tehniskās izmaiņas tiek paturētas
Kopēšana, arī atsevišķu elementu kopēšana ir pieļaujama tikai pēc atļaujas saņemšanas.
Versija: 01/2014 GAL Nr. 000 012 ebo


