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

Kvalitetssystemet för PFERD är certifierat enligt ISO 9001.

Användarinformation enligt riktlinje 2001/95/EG gällande allmän 
produktsäkerhet som sammanfattar nödvändig information om säker 
användning av navrondeller, kapskivor, slipskålar, sliprondeller, diamantkapskivor, 
POLIFAN-lamellsliprondeller, CC-GRIND-sliprondeller och CC-GRIND-SOLID-
sliprondeller av märke PFERD (härefter kallade slipverktyg) till stationara kapskivor, 
handslipmaskiner eller handkapmaskiner (härefter kallas båda slipmaskiner) 
Tillsammans med denna användarinformation ska alltid användarinformation för 
den slipmaskin som används samt gällande anvisningar om hälsa och säkerhet på 
arbetet iakttas.

Förklaring till märkning av slipverktyg
■■ Observera information på slipverktyget, slipmaskinen samt all bifogad 
användarinformation.

■■ Använd endast slipverktyg som motsvarar aktuell säkerhetsstandard. 
På dessa produkter finns motsvarande nummer för EN-standard och 
”oSa“-märket  
(märkning från organisationen för säkerhet för slipverktyg):
 • EN 12413 för slipverktyg av bundet slipmedel 

(navrondeller, kapslipskivor, slipskålar, sliprondeller)
 • EN 13236 slipverktyg med diamant eller bornitrid 

(diamantkapskivor)
 • EN 13743 för slipmedel på underlag 

(POLIFAN-lamellsliprondeller, CC-GRIND-sliprondeller)
■■ Använd lämpligt slipverktyg för olika användningsområden. Använd aldrig ett 
verktyg som inte kan identifieras ordentligt.

■■ Observera begränsning av användade och varnings- eller säkerhetsinformation 
på slipverktyg, bifogade etiketter eller information på förpackningen:

Får ej användas för 
frihandsslipning eller på 
handhållna slipmaskiner

Inte avsedd för sidoslipning

Får ej användas för 
våtslipning

Använd inte om skivan är 
defekt

Får endast användas med 
stödrondell

Observera säkerhets-
rekommendationer

Använd skyddsglasögon Använd hörselskydd

Använd skyddshandskar Använd andningsskydd

■■ Slipverktyg med bindning B (t ex slipskålar) och BF (navrondeller, kapskivor, 
sliprondeller) för frihandsslipning får inte användas efter angivet förfallodatum. 
Förfallodatum utläses som månad och år, t ex 04/2017. Typ av bindning finns 
alltid angivet på etiketten.

Lagring av slipverktyg
■■ Slipverktyg skall alltid lagras under sådana förhållanden att skadlig påverkan 
genom fukt, frost, stora temperaturväxlingar samt mekaniska skador undviks. 
Använd aldrig fenoplastbundna slipverktyg eller flexibla slipmaterial som utsatts 
for kraftig fukt, väta eller höga temperaturer.

Fastspänning av slipverktyg 
■■ Använd endast slimaskiner avsedda för användning tillsammans med aktuellt 
verktyg.

■■ Använd aldrig en slipmaskin som är defekt.
■■ Använd endast slipverktyg, vars ytterdiameter och håldiameter resp. gänga 
motsvarar måttangivelserna på slipmaskinen.

■■ Använd inga defekta slipverktyg. Innan varje användande måste en visuell 
kontroll göras avseende eventuella skador på slipverktyget.

■■ Se till att fastspänningsdetaljer har god mekanisk funktion och är rena. Byt 
ut dem om de är skadade eller nötta. Finns speciella fastsättningshjälpmedel 
tillhandahållna från tillverkaren av slipmaskinen (t ex spännyckel), ska dessa 
användas. Dra åt spännanordningen ordentligt.

■■ Endast spännflänsar som har samma ytterdiameter och 
likformig anläggningsyta som flänsytan får användas.

■■ Använd mellanlägg mellan slipverktyg och andra 
fastsättningsdetaljer om sådana finns.

■■ Undvik att slipmaskinen oavsiktligt sätts på genom att bryta energiförsörjningen 
innan slipverktyg sätts fast eller byts ut.

■■ Överskrid aldrig slipverktygets högsta arbetshastighet. Se till att slipmaskinens 
varvtal (U/min, 1/min, RPM resp. r/min) inte överskrider maximalt tillåtet varvtal 
som finns angivet på slipverktyg, bifogad etikett eller förpackning.

■■ Gör inga otillåtna ombyggnader på slipverktyget.
■■ Om en diamantkapskiva är märkt med en viss rotationsriktning måste denna 
användas.

■■ Efter varje fastsättning testkör under minst 30 sekunder med arbetshastighet 
och korrekt fastsatt skyddskåpa. Håll då slipmaskinen så att du inte träffas av 
eventuella delar från slipverktyget om detta skulle gå sönder.

■■ Stationära kapskivor får endast användas på maskiner som är avsedda för 
stationära kapskivor. De får inte användas på handhållna maskiner eller 
maskiner som förs manuellt. Om kapskivan är märkt med maximalt tillåten 
maskineffekt, så får denna aldrig överskridas.

■■ Spännflänsar för stationära kapskivor måste följa aktuella föreskrifter enligt 
EN ISO 16089. Säljavdelningen på PFERD hjälper gärna till med information.

Användning av slipverktyg
■■ Använd rätt verktyg för varje tillämpning/bearbetning. Använd aldrig en produkt 
som inte kan identifieras.

■■ Var alltid uppmärksam på eventuella risker som kan uppstå när slipverktyg 
används.

■■ Innan slipmaskinen startas se till att skyddsanordningar och skyddskåpor 
används enligt slipmaskinens bruksanvisning och kontrollera att de är ordentligt 
fastsatta och felfria. En skyddskåpa ska alltid sättas fast och placeras mellan 
användare och verktyg. Gnistor ska inte kunna flyga i riktning mot användaren.

■■ Verktyget måste fixeras spänningsfritt med lämplig fastsättningsanordning eller 
med sin egen vikt.

■■ Slipmaskinen måste sättas igång innan slipverktyget kommer i kontakt med 
arbetsstycket.

■■ Placera alltid slipverktyget försiktigt på arbetsstycket yta.
■■ Styr alltid kapskivor rakt. Kapskivor får aldrig belastas i sidled eller användas för 
sidoslipning.

■■ Använd endast diamantkapskivor för de material som finns angivna på 
etiketten.

■■ Man får aldrig lägga ifrån sig en slipmaskin utan att den är avstängd och har 
stannat helt.

Skador som orsakas av att verktyget går sönder, slippartiklar, gnistor, 
damm, ångrök, buller, vibrationer och vid kroppskontakt med slipverktyget 
under användning

■■ Lämplig personlig skyddsutrustning krävs vid alla sliparbeten som skydd 
mot mekanisk påverkan, slip-partiklar, -gnistor, -damm och - ånga, buller 
och vibrationer. Det kan vara skyddsglasögon, hörselskydd, andningsskydd 
och skyddshandskar. Långärmade, svårantändliga klädesplagg och lämpliga 
skyddskor skall användas. Sätt upp långt hår och använd inte löst sittande 
klädesplagg, slips eller smycken. Dessa regler gäller för användaren och 
dessutom alla personer som befinner sig inom slipmaskinens arbetsområde. 

■■ Att andas in slipdamm kan ge lungskador. Vid alla sliparbeten se till att det finns 
tillräcklig utsugning eller att andra lämpliga åtgärder vidtagits.

■■ Använd inte slipverktyg i närheten av brännbara material. Brännbara och 
explosiva ämnen måste tas bort runtom arbetsområdet innan arbetet 
påbörjas. Det kan bl.a gälla damm (speciellt från aluminium), papper, 
förpackningsmaterial, textilier, trä och träspån samt brännbara vätskor och 
gaser.

■■ Stanna slipmaskinen om kraftiga vibrationer uppstår och kontrollera detta. 
Vidta omedelbart åtgärder om det skulle uppstå krypningar, stickningar eller 
domningar i händer eller armar. 

■■ Undvik oavsiktlig start av maskinen vid montering eller byte av slipverktyg. Dra 
ur kontakten när det är möjligt.

■■ Ta aldrig bort sprängskyddet från maskiner som har det monterat och se till att 
det sitter som det ska, rätt monterat, innan maskinen startas. 

■■ Vid avstängning av maskinen – kontrollera att verktyget har stannat ordentligt 
innan maskinen lämnas oövervakad.

Avfallshantering av slipverktyg
■■ Använda och defekta slipverktyg måste sorteras enligt gällande regler.
■■ Observera att slipverktyg kan bli kontaminerade om de bearbetat vissa material.
■■ Dessa slipverktyg skall vid avfallshanteringen förstöras helt och hållet så att de 
inte kan användas mer.

■■ Mer information finns hos leverantören i ”Freiwilligen Produktinformationen” 
(frivillig produktinformation, tyska och engelska) och i säkerhetsdatablad.

Användarinformation


