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August Rüggeberg GmbH & Co. KG · PFERD-Werkzeuge
Hauptstrasse 13 · D-51709 Marienheide · www.pferd.com

Jakość PFERD zgodna z certyfi katem ISO 9001.

Niniejsza informacja dla użytkownika, zgodna z dyrektywą 2001/95/EG 
dotycząca ogólnego bezpieczeństwa produktów streszcza niezbędne 
informacje dotyczące bezpiecznego stosowania ściernic tarczowych do zdzierania 
i cięcia, ściernic garnkowych, diamentowych ściernic tarczowych do cięcia, ściernic 
listkowych POLIFAN, ściernic do szlifowania CC-GRIND oraz ściernic do szlifowania 
CC-GRIND-SOLID marki PFERD (w dalszej części określanych jako narzędzia 
ścierne) przy przeznaczonych do tego maszynach stacjonarnych, użyciu szlifierek 
ręcznych oraz ręcznych maszyn do szlifowania i cięcia (w dalszej części obie 
określane w skrócie jako szlifierka). W uzupełnieniu do tej informacji należy zawsze 
przestrzegać informacji dla użytkownika podanych przy konkretnej szlifierce 
oraz obowiązujących przepisów w zakresie BHP i ochrony zdrowia.

Objaśnienie oznaczeń narzędzi szlifierskich
■■ Przestrzegać wskazówek podanych na narzędziu szlifierskim, szlifierce oraz we 
wszystkich dołączonych materiałach informacyjnych.

■■ Stosować tylko te narzędzia szlifierskie, które spełniają aktualne 
wymagania norm bezpieczeństwa. Produkty tego typu posiadają 
numer odpowiedniej normy EN oraz oznaczenie „oSa”:
 • EN 12413 dla tarcz szlifierskich wykonanych z zespolonych materiałów 

szlifierskich  
(tarcze do szlifowania zgrubnego, tarcze do szlifowania i cięcia, talerze 
szlifierskie, ściernice)

 • EN 13236 dla tarcz szlifierskich wykonanych z diamentu lub azotku boru  
(diamentowe tarcze do szlifowania i cięcia)

 • EN 13743 dla materiałów szlifierskich na podkładkach  
(ściernice lamelowe POLIFAN, tarcze szlifierskie CC-GRIND)

■■ Stosować narzędzie szlifierskie, które jest odpowiednie do konkretnego 
zastosowania. Nigdy nie korzystać z narzędzia, którego nie da się 
zidentyfikować w wystarczającym stopniu.

■■ Zwracać uwagę na ograniczenia zastosowania oraz ostrzeżenia i wskazówki 
dotyczące bezpieczeństwa, podane na narzędziach szlifierskich, dołączonych 
etykietach lub na opakowaniach:

Niedopuszczone do szlifowania 
ręcznego lub za pomocą 
urządzeń prowadzonych ręcznie

Niedopuszczone do 
szlifowania bocznego

Niedopuszczone do 
szlifowania na mokro 

Nie używać, jeśli występują 
uszkodzenia

Niedopuszczone 
w połączeniu z talerzem 
oporowym

Przestrzegać zaleceń 
dotyczących bezpieczeństwa

Nosić okulary ochronne Stosować nauszniki do 
ochrony słuchu

Nosić rękawice Nosić maskę do ochrony 
przed pyłem

■■ Narzędzi szlifierskich ze spoiwem typu B (np. talerzy szlifierskich) oraz tarcz do 
szlifowania zgrubnego BF, tarcz do szlifowania i cięcia, ściernic przeznaczonych 
do szlifowania ręcznego nie wolno stosować po upływie daty ważności. Data 
ważności jest podana w postaci miesiąca i roku, np. 04/2017. Rodzaj spoiwa 
jest zawsze podany na etykiecie.

Przechowywanie narzędzi szlifierskich
■■ Narzędzia szlifierskie należy przechowywać w taki sposób, aby nie były narażone 
na szkodliwe wpływy wilgoci, mrozu i dużych wahań temperatury, a także na 
uszkodzenia mechaniczne. Nie zaleca się używania narzędzi wiązanych spoiwem 
z żywicy syntetycznej oraz narzędzi ściernych nasypowych, wobec których 
istnieje prawdopodobieństwo, że mogły być pod wpływem niekorzystnych 
warunków, takich jak wilgoć, mróz lub wysoka temperatura.  

Mocowanie narzędzi szlifierskich
■■ Korzystać tylko z takich szlifierek, które są przeznaczone do stosowania z danym 
narzędziem.

■■ Nigdy nie wykorzystywać szlifierki, której stan nie jest prawidłowy.
■■ Stosować tylko takie narzędzia szlifierskie, których średnica zewnętrzna 
i średnica otworu lub gwint spełniają wymagania dotyczące danej szlifierki.

■■ Nie stosować uszkodzonych narzędzi szlifierskich. Przed każdym uruchomieniem 
należy obejrzeć narzędzie szlifierskie i sprawdzić, czy nie jest uszkodzone.

■■ Pilnować, aby elementy mocujące były czyste i mechanicznie w dobrym stanie. 
W razie uszkodzenia lub zużycia należy je wymienić. Jeśli producent szlifierki 
przewidział materiały pomocnicze do mocowania narzędzia szlifierskiego (np. 
klucz do zaciskania), należy ich używać. Ręcznie zacisnąć mechanizm zaciskowy.

■■ Można stosować tylko takie kołnierze mocujące, które 
mają taką samą średnicę zewnętrzną powierzchni 
przylegania kołnierza i taki sam kształt po stronie 
przylegania.

■■ Jeśli jest to dopuszczalne, można stosować warstwy pośrednie pomiędzy 
narzędziem szlifierskim i elementami mocującymi.

■■ Poprzez odłączenie napięcia zasilania nie dopuścić do przypadkowego włączenia 
szlifierki przed zamocowaniem lub wymianą narzędzia szlifierskiego.

■■ Nigdy nie przekraczać maksymalnej prędkości roboczej narzędzia szlifierskiego. 
Upewnić się, że prędkość obrotowa szlifierki (obr./min, 1/min, RPM lub min-1) 
nie przekracza maksymalnej dopuszczalnej prędkości obrotowej narzędzia 
szlifierskiego, która jest podana na dołączonej etykiecie lub na opakowaniu.

■■ Nie dokonywać żadnych niedopuszczalnych zmian w narzędziach szlifierskich.
■■ Przestrzegać kierunku obrotu diamentowej tarczy do szlifowania i cięcia, jeśli 
jest na niej podany.

■■ Po każdym zamocowaniu narzędzia należy wykonać co najmniej 30-sekundową 
próbę przy prędkości roboczej i prawidłowo założonej osłonie. Szlifierkę 
należy trzymać w taki sposób, aby w przypadku ewentualnej awarii narzędzia 
szlifierskiego nie zostać trafionym przez odłamane elementy.

■■ Stacjonarne ściernice tarczowe do cięcia mogą być używane wyłącznie na 
przeznaczonych do tego maszynach stacjonarnych. Nie są odpowiednie do 
ręcznego zastosowania. Nie wolno przekraczać maksymalnej mocy napędu 
określonej na etykiecie produktu. 

■■ Flansze, między które mocuje się stacjonarną ściernicę tarczową, muszą spełniać 
wymagania EN ISO 16089. Doradcy techniczno-handlowi PFERD służą pomocą 
w zakresie doboru odpowiedniego narzędzia.

Stosowanie narzędzi szlifierskich
■■ Stosować narzędzie szlifierskie, które jest odpowiednie do konkretnego 
zastosowania. Nigdy nie korzystać z narzędzia, którego nie da się 
zidentyfikować w wystarczającym stopniu. 

■■ Należy zawsze mieć świadomość możliwych zagrożeń związanych z używaniem 
narzędzi szlifierskich.

■■ Zawsze korzystać z urządzeń zabezpieczających lub osłon, zgodnie 
z informacjami podanymi w instrukcji obsługi szlifierki, oraz sprawdzać ich 
prawidłowy stan i ustawienie przed włączeniem szlifierki. Osłona powinna 
zawsze znajdować się pomiędzy operatorem a szlifierką. Operator powinien – 
w miarę możliwości – dopilnować, aby iskry nie pryskały w jego stronę.

■■ Narzędzie musi być zamocowane bez naprężeń za pomocą odpowiedniego 
mechanizmu zaciskowego lub pod własnym ciężarem.

■■ Szlifierkę należy zawsze włączać przed zetknięciem się narzędzia szlifierskiego 
z obrabianym przedmiotem.

■■ Narzędzia szlifierskie należy bardzo zawsze ostrożnie przysuwać do powierzchni 
obrabianego przedmiotu.

■■ Tarcze do szlifowania i cięcia prowadzić zawsze po linii prostej. Tarcz do 
szlifowania i cięcia nie wolno obciążać na bokach ani wykorzystywać ich do 
szlifowania bocznego.

■■ Diamentowe tarcze do szlifowania i cięcia można stosować tylko do obróbki 
materiałów wyszczególnionych na etykiecie.

■■ Szlifierki można odkładać tylko po ich wyłączeniu i po całkowitym zatrzymaniu.

Zagrożenia związane ze złamaniem narzędzia. Odpryskami, iskrami, pyłem, 
hałasem, wibracjami oraz kontaktem ciała z narzędziem

■■ Przy wszystkich pracach szlifierskich konieczne jest stosowanie osobistego 
wyposażenia ochronnego w celu zabezpieczenia się przed oddziaływaniami 
mechanicznymi, odpryskami, iskrami, pyłem, oparami, hałasem i wibracjami. 
Ww. wyposażenie obejmuje okulary ochronne, nauszniki do ochrony 
słuchu, maskę do ochrony dróg oddechowych i rękawice ochronne. Należy 
nosić trudnopalną odzież z długimi rękawami i odpowiednie rękawice 
zabezpieczające. Długie włosy należy związać. Nie nosić luźnej odzieży, 
krawatów ani biżuterii. Powyższe zasady dotyczą nie tylko operatora szlifierki, 
ale też wszystkich osób znajdujących się w bezpośrednim otoczeniu.

■■ Wdychanie pyłu szlifierskiego może być przyczyną schorzeń płuc. Dopilnować, 
aby podczas wszelkich prac szlifierskich włączony był wyciąg/odciąg pyłów, lub 
podjąć inne odpowiednie działania zapobiegawcze.

■■ Nie stosować narzędzi szlifierskich w pobliżu palnych materiałów. Przed 
rozpoczęciem pracy należy usunąć z otoczenia materiały o właściwościach 
palnych i wybuchowych. Dotyczy to m.in. osadzonych warstw pyłów 
(w szczególności pyłu aluminiiowego), papy, materiałów opakowaniowych, 
tekstylnych, drewna i wiórów drzewnych oraz palnych cieczy i gazów.

■■ Zatrzymać pracę szlifierki w przypadku wystąpienia nietypowych wibracji i zlecić 
jej sprawdzenie. Podjąć natychmiastowe działania zapobiegawcze w przypadku 
wystąpienia mrowienia, kłucia lub uczucia drętwienia ręki lub ramienia podczas 
pracy z użyciem szlifierki.

■■ Nie dopuszczać do przypadkowego włączenia szlifierki przed zamocowaniem 
lub wymianą narzędzia szlifierskiego poprzez odłączenie zasilania.  

■■ Nie zdejmować osłon zamontowanych na szlifierce. Przed rozpoczęciem pracy 
upewnić się, że osłony są w dobrym stanie i zamocowane są w należyty sposób.  

■■ Stanowisko pracy wolno opuścić dopiero po całkowitym zatrymaniu maszyny 
stacjonarnej.

Utylizacja narzędzi szlifierskich
■■ Zużyte lub uszkodzone narzędzia szlifierskie należy utylizować zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.

■■ Należy pamiętać, że narzędzia szlifierskie mogą być zanieczyszczone różnymi 
tworzywami na skutek ich obróbki.

■■ Utylizowane narzędzia szlifierskie powinny być zniszczone w widoczny sposób, 
aby zapobiec ich dalszemu wykorzystaniu.

■■ Pozostałe informacje znajduj si w „Dobrowolnej informacji o produkcie” 
i kartach charakterystyki Pastwa dostawcy.

Informacja dla użytkownika


