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SKULLERZ® 8955 // 8965 
GEBRUIKERSINFORMATIE

GEBRUIK: Deze stootpet biedt geen bescherming tegen vallende of 
geworpen voorwerpen of tegen zwevende ladingen die in beweging 
zijn, en mag niet ter vervanging worden gebruikt van een industriële 
veiligheidshelm die voldoet aan de norm EN 397 of ANSI Z89. De 
stootpet is zo ontwikkeld dat de energie die bij een klap vrijkomt 
wordt geabsorbeerd door gedeeltelijke vernieling van of schade aan de 
schaal. Ondanks dat deze schade niet direct zichtbaar is, moet elke 
stootpet die is blootgesteld aan een zware inslag worden vervangen. 
Voor voldoende bescherming moet de pet goed passen of aangepast 
worden aan de grootte van het hoofd van de gebruiker. Geen originele 
onderdelen aanpassen of verwijderen of bewerken met als doel 
hulpstukken te kunnen bevestigen, tenzij dit door de fabrikant is 
aanbevolen. Geen verf, oplosmiddelen, kleefstoffen of zelfklevende 
etiketten aanbrengen, tenzij dit door de fabrikant is opgedragen. 

CORRECT DRAGEN: Voor de juiste bescherming moet deze stootpet 
met de klep naar voren worden gedragen. Plaats de pet dusdanig op 
het hoofd dat het over de bovenkant van het hoofd zit en licht naar 
achteren is gekanteld zodat de klep het zicht van de drager  
niet belemmert.

CONTROLE EN BEHANDELING: De gebruiksduur van deze stootpet 
is onderhevig aan vele factoren, waaronder kou, warmte, chemicaliën, 
zonlicht en verkeerd gebruik. De stootpet moet dagelijks gecontroleerd 
worden op duidelijke sporen van scheurvorming, broosheid of 
beschadiging. De productiedatum staat aangegeven op de schaal 
van elke stootpet. Onder normale omstandigheden zou deze stootpet 
gedurende 5 jaar voldoende bescherming moeten bieden. De schaal 
moet worden gereinigd/gedesinfecteerd met een doek met een mild 
reinigingsmiddel en vervolgens aan de lucht worden gedroogd. Gebruik 
geen sterke of agressieve chemicaliën. Als de stootpet niet op deze 
manier kan worden gereinigd, moet deze worden vervangen. Volg de 
instructies op het label aan de binnenzijde voor behandeling van de 
stoffen bekleding. Wanneer de stootpet niet in gebruik is, moet deze 
niet in direct zonlicht worden bewaard en niet in contact komen met 
chemicaliën of vloeistoffen. Wees voorzichtig en voorkom het vallen van 
de stootpet. 

WAARSCHUWINGEN: Bij juiste plaatsing van de stootpet is het zicht 
naar boven beperkt. Als de pet te ver naar achteren is gekanteld, 
wordt het beschermingsniveau aanzienlijk verminderd. Volgens de 
Europese vereisten inzake gezondheid en veiligheid, wordt de gebruiker 
geïnformeerd dat bij contact van de stootpet met de huid van de 
gebruiker, er allergische reacties kunnen optreden bij individuen die 
hier gevoelig voor zijn. Als dit zich voordoet, moet de drager de stootpet 
afzetten en een arts raadplegen. Geen van de materialen gebruikt bij 
het vervaardigen van deze stootpet staan bekend als schadelijk voor de 
hygiëne of gezondheid van de drager.

CORRECT VERVOER: Gebruik bij vervoer van de stootpet een 
verpakking waarbij contact met direct zonlicht, chemicaliën of 
vloeistoffen, en extreme temperaturen wordt geminimaliseerd. De 
verpakking dient de stootpet ook te beschermen tegen een teveel  
aan kracht of druk van buiten waardoor de prestaties van de  
stootpet mogelijk negatief worden beïnvloed.

GEHARMONISEERDE NORM: Voldoet aan EN 812:2012

RISICO’S WAARTEGEN DEZE STOOTPET BESCHERMT:

EU-CONFORMITEITSVERKLARING BESCHIKBAAR OP:  
www.ergodyne.com

EU-richtlijn 89/686/EEG, bijlage II Bepalingen van deze Europese 
norm
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3.1.1 Schokken veroorzaakt 
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