
W
RO

 - 
08

/0
7 

- 0
61

64
 0

 - 
©

Panou sudurã mobil
pentru protectia zonelor în care se executã
lucrãri de sudurã, conform EN 1598
l Echipat cu perdea de protectie
l Panou foarte stabil, confectionat din teavã pãtratã.
l Pentru utilizarea la protectia la sudura cu arc electric, conform

EN 1598
l Nu este opacã.

Date tehnice
l Dimensiuni:

Panou LxH: 200 x 190 cm
Cortina LxH: 205 x 180 cm

l Factor de protectie <1
l Grad de reflexie 230 ÷ 400nm <10%
l Testat conform EN 1598 la sudura cu arc electric

Atentie!
l Conform prevederilor NTSM (Norme pentru tehnica securitatii

muncii) si reglementarilor europene de prevenire a accidentelor
UVV VBG 15/5, spatiile de lucru destinate sudurii cu arc electric
trebuiesc amplasate si aranjate astfel încât persoanele neimpli-
cate in procesul de sudurã sã fie ferite de actiunile dãunãtoare
ale arcului electric. Arcul electric poate genera leziuni majore
atât ochilor cât si pielii! 

Domenii de utilizare

Sudare

Polizare

Vopsire

Medii 
umede

Soare

Descriere Art.Nr. U.A.
Panou protectie sudura - complet 984 770

1
Perdea sudura 984 770 3

Oferã protectie persoanelor ce nu sunt implicate
in procesul de sudare, protejându-le de actiunile
nocive ale arcului electric: radiatii dãunãtoare
pielii si ochilor.
Protectie impotriva actiunilor mecanice:
îndepãrtare zgurã si stropi de sudurã.

Scânteile si particulele fine ce sunt generate în
procesul de polizare sunt respinse de cortina de
protectie datoritã tratamentului special aplicat
pe aceasta. Personalul din atelier, autovehiculele
aflate în zonele expuse, suprafetele vopsite si
suprafetele de sticla (parbrize) sunt 100% prote-
jate . 

Datorita rezistentei chimice foarte bune, panoul
de protectie poate fi utilizate de asemenea
pentru lucrãri de vopsire si/sau lucrãri de 
antifonare/etansare caroserii.

Poate fi utilizate ca ecran de protectie împotriva
apei (ex. spãlãtorii )

Protejeaza impotriva radiatiilor puternice sau
radiatiilor calorice excesive.
Perdea rezistentã la radiatii UV.

translucent conf.
DIN 32504/Part1

respinge scãn-
teile si protejat
antiscântei DIN
53438 /Part 2

rezistent la
agenti chimici
conform DIN
4646 /Part 5

rezistent la UV
DIN 4646 /Part
5


