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PFERD kalitesi ISO 9001 uyarınca belgelendirilmiştir.

Bu kullanıcı bilgilendirilmesi, manuel zımparalama makineleri veya manuel 
kesme ve/veya taşlama makinelerinde (bundan sonra tümü kısaca taşlama makinesi 
olarak adlandırılacaktır) kullanılan PFERD marka takviyeli taşlama (zımpara) 
taşlarının, kesme taşlarının, çanak taşlama taşlarının, taşlama (zımpara) disklerinin, 
elmas kesme disklerinin, POLIFAN aşındırıcı flap zımpara disklerinin, CC-GRIND 
zımpara disklerinin ve CC-GRIND-SOLID zımpara disklerinin (bundan sonra taşlama 
takımları olarak adlandırılacaktır) sabit tezgah kesme makinaları, güvenli şekilde 
kullanılması için gerekli yasal düzenlemeleri ve bilgileri bir arada sunmaktadır. 

Taşlama takımlarının işaretlenmesi ile ilgili açıklama
■■ Her zaman taşlama takımı ve taşlama makinesi üzerindeki ve ayrıca ekli tüm 
kullanıcı bilgilendirilmesi içindeki uyarıları dikkate alın.

■■ İstisnasız şekilde sadece güncel güvenlik standartlarına uygun 
olan taşlama takımları kullanın. Bu ürünler ilgili EN standardının 
numarasını ve ‚‘oSa‘‘ işaretini taşımaktadır:
 • EN 12413 Bu standart, genel olarak elmas ve kübik nitrürden imal edilmiş 

taşlama taşları dışındaki taşlama taşlarını kapsar  
(takviyeli taşlama taşları, kesme taşları, çanak taşlama taşları, el taşları) 

 • EN 13236 Üstün nitelikli aşındırıcıları kapsamaktadır, elmas veya bor nitrür 
taşlama takımları (elmas kesme diskleri)

 • EN 13743 Kaplanmış aşındırıcı ürünler için güvenlik kuralları 
(POLIFAN aşındırıcı flap zımpara diskleri, CC-GRIND taşlama diskleri)

■■ İlgili uygulama için uygun taşlama takımını kullanın. Yeteri bir şekilde 
tanımlanamayan bir takım asla kullanılmamalıdır.

■■ Taşlama takımlarının üzerindeki veya ekli etiket ya da ambalaj üzerindeki 
kullanım kısıtlamalarını, uyarı ve güvenlik hatırlatmalarını dikkate alın:

Serbest yönlendirmeli veya 
manuel yönlendirmeli 
taşlamaya izin verilmez

Açılı (yandan) taşlamaya izin 
verilmez

Islak taşlamaya izin verilmez Hasarlı ise kullanmayınız

Bir destek altlığı ile kullanılır Güvenlik tavsiyelerini dikkate 
alın

Koruyucu iş gözlüğü kullanın Koruyucu iş kulaklığı kullanın

Koruyucu eldiven kullanın Toz maskesi kullanın

■■ Elde tutulan makinelerde kullanım ve bağlama türleri B (örn. taşlama çanakları) 
veya BF (örn. takviyeli taşlama taşları, kesme taşları, taşlama çarkları) olan 
taşlama takımları kesinlikle üzerlerinde bulunan son kullanma tarihinden sonra 
kullanılmamalıdır. Son kullanma tarihi ay ve yıl şeklinde belirtilmektedir, örn. 
04/2017. Bağlama türü bilgisi her zaman etiket üzerinde sunulmaktadır.

Taşlama takımlarının depolanması
■■ Taşlama takımları nem (rutubet), don ve büyük sıcaklık dalgalanmaları gibi zararlı 
etkilerden ve ayrıca mekanik hasarlar oluşmayacak şekilde korumalı bir yerde 
depolanmalıdır. Rutubet, nem ya da yüksek sıcaklığa maruz kalmış resinoid 
bağlayıcılı ya da kaplanmış aşındırıcılı taşlama takımlarını kullanmayınız.

Taşlama takımlarının yerleştirilmesi (bağlanması) 
■■ Mevcut takımlarla birlikte kullanılmaya uygun olan taşlama makineleri kullanın.
■■ Asla durumları kusursuz veya kurallara uygun olmayan taşlama makineleri 
kullanmayın.

■■ Kesinlikle sadece dış çapları ve delik çapları ve/veya dişleri taşlama makinesi 
talimatlarına uygun olan taşlama takımları kullanın.

■■ Asla hasarlı taşlama takımları kullanmayın. Her çalıştırmadan önce taşlama 
takımları gözle olası hasarlar konusunda kontrol edilmelidir.

■■ Bağlantı elemanlarını iyi mekanik durumda ve temiz tutun. Bunları hasar veya 
aşınma durumunda yenileriyle değiştirin. Taşlama makinesi üreticisi tarafından 
taşlama takımının sabitlenmesi için yardımcı araçlar (örn. bağlantı anahtarı) 
öngörülmüşse, bunlar mutlaka kullanılmalıdır. Bağlantı tertibatını el sıkılığında 
sıkın.

■■ Prensip olarak sadece flanş yerleşme yüzeyinin dış çapı 
aynı büyüklükte ve dayanak tarafında şekli aynı olan 
bağlantı flanşlarının kullanılmasına izin verilir.

■■ Şayet öngörülmüş ise, taşlama takımı ve bağlantı elemanları arasında ara 
katmanlar kullanın.

■■ Enerji beslemesini ayırarak bir taşlama takımını takarken veya sökerken, taşlama 
makinesinin istenmedik şekilde çalışmaya başlamasını engelleyin.

■■ Asla bir taşlama takımı için geçerli olan azami çalıştırma hızını aşmayın. Taşlama 
makinesinin devir sayısının (d/d, 1/d, RPM veya d-1) taşlama takımı, ekli etiket 
veya ambalaj üzerinde belirtilmiş olan izin verilen azami devir hızını aşmamasına 
dikkat edin.

■■ Taşlama takımları üzerinde müsaade edilmeyen değişiklikler yapmayınız.
■■ Bir elmas kesme diski öngörülen bir dönme yönü ile işaretlenmiş durumda ise, 
bu dönme yönüne mutlaka uymalısınız.

■■ Her bağlantı (takma) işleminden sonra en az 30 saniye süreyle çalışma hızında 
ve doğru yerleştirilmiş muhafaza aparatı ile birlikte bir deneme çalışması 
gerçekleştirin. Bu esnada taşlama makinesini taşlama takımı ile ilgili bir sorun 
oluştuğunda, kopan parçalar size isabet etmeyecek şekilde tutun.

■■ Sabit tezgah kesme diskleri yalnızca uygun sabit tezgah kesme makinalarında 
kullanılmalıdır. Bu ürünlerin elde kullanılan taşlama motorlarında kullanılmasına 
izin verilmemektedir. Etiket üzerinde belirtilmesi durumunda, izin verilen 
maksimum çıkış gücü kesinlikle aşılmamalıdır.

■■ Sabit kesme diskleri bağlantı flanşları EN ISO 16089 gereksinimlerini 
karşılamalıdır. PFERD satış departmanımız bu konudaki tavsiyelerini sizinle 
paylaşmaktan memnuniyet duyacaktır.

Taşlama takımlarının kullanılması
■■ Doğru aşındırıcı ürünün seçildiğinden emin olun. Uygun şekilde tanımlanmamış 
hiçbir ürünü kullanmayın.

■■ Taşlama takımları kullanırken her zaman olası tehlikelerin farkında olarak 
hareket edin.

■■ Her zaman taşlama makinesinin kullanma talimatında belirtilen koruyucu 
donanımları ve muhafazaları kullanın ve bunların kusursuz durumda olup 
olmadığını ve kurallara uygun monte edilmiş olup olmadığını makineyi 
çalıştırmadan ve çalışmaya başlamadan önce kontrol edin. Muhafazanın düzeni 
her zaman, kullanıcı ve takım arasında bulunacak şekilde düzenlenmelidir. 
Kıvılcımlar mümkün ise kullanıcı yönünde uçmamalıdır.

■■ İş parçası uygun bağlantı (sabitleme) tertibatları ve kendi ağırlığı sayesinde 
gerilimsiz şekilde sabitlenmiş durumda olmalıdır.

■■ Taşlama makinesi her zaman taşlama takımı iş parçasına temas etmeden önce 
çalıştırılmalıdır.

■■ Taşlama takımı itinalı ve dikkatli bir şekilde iş parçası yüzeyine temas etmelidir.
■■ Kesme diskini her zaman doğrusal şekilde yönlendirin. Kesme diskleri asla yanal 
yüklenmelere maruz bırakılmamalıdır veya açılı taşlama için kullanılmamalıdır.

■■ Elmas kesme diskleri sadece etiket üzerinde belirtilen malzemeler için 
kullanılmalıdır.

■■ Taşlama makineleri kesinlikle sadece kapalı şekilde ve tümüyle durduktan sonra 
elden bırakılmalıdır.

Operasyon hızında kullanılan bir aşındırıcı takımdan kaynaklanan; takım 
kırılması, aşındırıcı parçacıkları, kıvılcım, toz, duman, gürültü, titreşim ve 
vücut teması gibi kazalar

■■ Mekanik etkilerden, taşlama partikülleri, kıvılcımları, tozları ve buharlarından, 
gürültü ve titreşimlerden korunmak için uygun kişisel koruyucu donanımlar 
her türlü taşlama çalışmasında gereklidir. Bunların arasında korucu gözlükler, 
kulaklıklar, toz maskeleri ve koruyucu eldivenler bulunmaktadır. Uzun kollu, zor 
alev alan giysiler giyilmelidir ve uygun güvenlik eldivenleri kullanılmalıdır. Saçınız 
uzun ise, saçınızı toplayın ve asla bol giysiler, kravat ve şal gibi giysiler giymeyin, 
takı takmayın. Bu kurallar taşlama makinesini kullanan kişi ve ayrıca onun 
çalışma alanında bulunan herkes için geçerlidir.

■■ Taşlama (zımpara) tozlarının solunması akciğer hasarlarına neden olabilir. 
Taşlama (zımpara) çalışmaları esnasında tozların hiçbir şekilde solunmamasına 
dikkat edin veya başka uygun koruyucu tedbirlerin alınmış olmasına dikkat edin.

■■ Taşlama takımlarını asla yanıcı malzemelerin yanında kullanmayın. Yanıcı ve 
patlayıcı (parlayıcı) maddeler çalışmaya başlanmadan önce iş ortamından 
uzaklaştırılmalıdır. Bu özellikle toz birikimleri (özellikle alüminyum tozları), koli, 
kağıt, ambalaj malzemesi, tekstil, ahşap veya talaş ve yanıcı sıvı ve gazlar için 
geçerlidir.

■■ Aşırı titreşimler oluştuğunda taşlama makinesini derhal durdurun ve onun 
kontrol edilmesini sağlayın. Bir taşlama takımı kullanılırken el veya kol içinde bir 
sızlama, batma veya hissizlik durumu meydana gelirse derhal uygun tedbirleri 
alın.

■■ Bir aşındırıcı ürünü değiştirmeden ya da makinaya bağlamadan, kaza oluşacak 
şekilde çalıştırmayın. Gerekli haller taşlama motorunu güç kaynağından izole 
edin. 

■■ Makine muhafazasını kesinle sökmeyin ve makinayı çalıştırmadan önce uygun 
takıldığına ve iyi koşulda olduğuna emin olun.

■■ Taşlama motorunu kapattıktan sonra, makinayı bırakmadan önce tamamen 
durduğuna emin olun.

Taşlama takımlarının atık olarak imha edilmesi
■■ Aşınmış veya arızalı taşlama takımları yürürlükte olan yasal düzenlemelere uygun 
şekilde atık sistemine dâhil edilmelidir.

■■ Taşlama takımlarının belirli malzemelerin işlenmesinden dolayı kirlenmiş 
olabileceğini dikkate alın.

■■ Atık sistemine dâhil edilecek taşlama takımları, tekrar kullanılmalarını önlemek 
için kullanılamaz hâle gelecek şekilde kırılmalıdır. 

■■ Üreticilere ait Gönüllü Ürün Bilgisi ya da Güvenlik Verileri Tablosu temin edilerek 
daha fazla bilgi edinilebilir.

Kullanıcı Bilgilendirme


