
Výrobok spĺňa požiadavky normy EN 1891:1998 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/425

                                        Maximálna životnosť lana je 12 rokov. 10 rokov od dátumu  výroby + 2 roky skladovania v obchode. Dátum výroby je na nálepke
a tiež na identikačnej  páske vo vnútri lana. Uvedené hodnoty životnosti sa znižujú opotrebením lana. Pravidelne prezerajte celú dĺžku lana, 
kontrolujte opotrebenie , mechanické poškodenie a poškodenie chemikáliami. Vady môžu byť i pod opletom. Nájdené poškodenie konzultujte 
s odborníkom. V prípade pochybností lano vyraďte z používania. Neskladujte na slnku (ani za sklom) a v blízkosti tepelných zdrojov. 
Pre skladovanie a transport použite ochranný vak. Vyhnite sa kontaktu lana s otvoreným ohňom a sálavým teplom, rovnako tak chráňte lano 
pred chemikáliami a ich výparmi a tiež pred mechanickým poškodením. Nesprávne skladovanie znižuje životnosť lana.

Výrobca: ŽILMONT s. r. o., Jánošíkova 20, 010 01 Žilina, Slovakia, Tel.:+421 41 5622 314, www.gilmonte.eu; info@gilmonte.eu, 
EU preskúšanie typu, Modul B: NB 1015 Strojírenský zkušební ústav, s.p.o.z. Tovární 89/5, 466 01 Jablonec nad Nisou, www.szutest.cz
Zhoda s typom, Modul C2: NB 1015 Strojírenský zkušební ústav, s.p.o.z. Tovární 89/5, 466 01 Jablonec nad Nisou, www.szutest.cz

EU PREHLÁSENIE O ZHODE dostupné k stiahnutiu na www.gilmonte.eu

                                       Znečistené lano umyte vo vlažnej vode (bez čistiacich prostriedkov ), sušte v tieni. Vyhnite sa pôsobeniu chemikálií na lane. 
Chemikálie môžu lano poškodiť (strata dynamických a statických vlastností), ohrozíte váš život a život ostatných osôb.

Výrobek splňuje požadavky normy EN 1891:1998 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)  2016/425

Barevné vlákno uvnitř lana: rok výroby

Farebné vlákno vo vnúti lana: rok výroby

                                         Znečistěné lano umyjte ve vlažné vodě (bez čistících prostředků ), sušte ve stínu. Vyhněte sa působení chemikálií na lano. Chemikálie 
mohou lano poškodit (strata dynamických a statických vlastností), ohrozíte váš život a život ostatních osob.

                                        Maximální životnost lana je 12 let.  10 let od data výroby + 2 roky skladování v obchodě. Datům výroby je na nálepce a také 
na identifikační pásce uvnitř lana.  Uvedené hodnoty životností jsou snižovány opotřebením lana. Pravidelně prohlížejte celou délku lana, 
kontrolujte opotřebení, mechanické poškození  a poškození chemikáliemi. Vady mohou být i pod opletem. Nalezené poškození konzultujte 
s odborníkem. V případě pochybností lano vyřaďte z používání. Neskladujte na slunci (ani za sklem) a v blízkosti topných těles. Pro skladování 
a transport používejte ochranný vak. Vyhněte se kontaktu lana s otevřeným ohněm a sálavým teplem, stejně tak chraňte lano před chemikáliemi 
a jejich výpary a také před mechanickým poškozením. Nesprávné skladování snižuje životnost lana.

Výrobce: ŽILMONT s. r. o., Jánošíkova 20, 010 01 Žilina, Slovakia, www.gilmonte.eu; info@gilmonte.eu, Tel.:+421 41 5622 314
EU přezkoušení typu, Modul B: NB 1015 Strojírenský zkušební ústav, s.p.o.z. Tovární 89/5, 466 01 Jablonec nad Nisou, www.szutest.cz
Shoda s typem, Modul C2: NB 1015 Strojírenský zkušební ústav, s.p.o.z. Tovární 89/5, 466 01 Jablonec nad Nisou, www.szutest.cz

1/2019   STN EN ISO 9001:2016EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ dostupne ke stažení na  www.gilmonte.eu



The colour fibre inside the rope: year of manufacture

Die farbigen Fasern im Seilinneren bedeuten: Herstellungsjahr

The product meets the requirements of EN 1891:1998 and Regulation  (EU)  No. 2016/425 of European Parliament and Council

                                     The maximum lifetime of the rope is 12 years. 10 years from date of production + 2 years storage of the rope in store. The date of manufacture 
is given on the label as well as on an identication strip inside the rope. The given values of the product life deteriorate in consequence of wear. Inspect the whole 
length of the rope regularly, control the wear, mechanical and chemical damage. The defects can also be beneath the braid. 
If you do any damage, consult it with a specialist. In case of any doubts take the rope out of service. Do not storage the rope in the sun (neither behind the
glass) as well as close to warm heaters. Use a protection bag for storing and transport. Avoid any contacts of the rope with open re and radiant warmth,
protect it from chemicals and their evaporation, as well as from mechanical damage. Wrong storage reduces the rope life.

Producer: ŽILMONT s. r. o., Jánošíkova 20, 010 01 Žilina, Slovakia, www.gilmonte.eu; info@gilmonte.eu, Tel.:+421 41 5622 314
EU examination of type, Modul B: NB 1015 Strojírenský zkušební ústav, s.p.o.z. Tovární 89/5, 466 01 Jablonec nad Nisou, www.szutest.cz
Conformity with the type, Modul C2: NB 1015 Strojírenský zkušební ústav, s.p.o.z. Tovární 89/5, 466 01 Jablonec nad Nisou, www.szutest.cz

 

EU DECLARATION OF CONFORMITY available to download at www.gilmonte.eu

                                                     Wash polluted rope in lukewarm water (without any detergents), dry in shadow. Avoid the inuences of chemicals on the rope. 
The chemicals can damage the rope (loss of dynamic and static features), your life and the lives of other persons can be endangered.

Das Produkt entspricht den Anforderungen EN 1891:1998 und  der Verordnung (EU)  2016/425 des Europäischen Parlaments und des Rates

                                                                         Die maximale Lebensdauer eines Seiles beträgt 12 Jahre. 10 vom Herstellungsdatum+ 2 Jahre Lagerung des Seiles im Geschäft. 
Das Herstellungsdatum ist auf dem Aufkleber sowie auf dem Identifizierungsstreifen im Seilinneren. Die angegebenen Werte der  Lebensdauer sinken durch den 
Seilverschleiß.  Mustern Sie die ganze Seillänge regelmäßig durch, kontrollieren Sie den Verschleiß, mechanische Beschädigung und eine Beschädigung durch 
Chemikalien.  Eventuelle Fehler können auch unter dem Mantel sein. Die festgestellten Beschädigungen sind mit einem Fachmann zu konsultieren. In einem 
Zweifelsfall  schließen Sie das Seil aus dem Gebrauch aus. Lagern Sie es nicht in der Sonne (sogar nicht hinter einem Glass) und in der Nähe von Heizungskörpern. 
Beim Lagern und Transport ist eine Schutztasche zu gebrauchen. Vermeiden Sie einen Kontakt mit offenem Feuer und einer Strahlungsheizung, genauso schützen 
Sie das Seil vor Chemikalien und ihren Ausdünstungen sowie vor mechanischen Beschädigungen. Eine regelwidrige Lagerung reduziert  die Seillebensdauer.

                                            Das verunreinigte Seil ist in einem lauwarmen Wasser (ohne Reinigungsmittel) zu waschen und im Schatten zu trocknen. 
Vermeiden Sie die  Beeinussung des Seiles durch Chemikalien. Die Chemikalien können das Seil beschädigen (Verlust von dynamischen und statischen 
Eigenschaften), wodurch Sie Ihr Leben und das Leben anderer Personen bedrohen können.
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Hersteller:  ŽILMONT s. r. o., Jánošíkova 20, 010 01 Žilina, Slovakia, www.gilmonte.eu; info@gilmonte.eu, Tel.:+421 41 5622 314
EU Prüfung vom Typ, Modul B: NB 1015 Strojírenský zkušební ústav, s.p.o.z. Tovární 89/5, 466 01 Jablonec nad Nisou, www.szutest.cz
Übereinstimmung mit dem Typ, Modul C2: NB 1015 Strojírenský zkušební ústav, s.p.o.z. Tovární 89/5, 466 01 Jablonec nad Nisou, www.szutest.cz

EU KONFORMITÄTSERKLÄRUNG zum  Download verfügbar unter www.gilmonte.eu


