
AVERTISMENT!
ERORILE ÎN ÎNDEPLINIREA ACESTOR AVERTISMENTE POT DUCE LA RÃNIREA SAU CHIAR LA MOARTEA PERSONALULUI. 

INSPECÞIA, ÎNTREÞINEREA ªI UTILIZAREA CHINGILOR DE ANCORARE:

• Inspectaþi chingile înainte de fiecare utilizare.                                                                                                                   

• Orice chingã trebuie scoasã din uz dacã oricare din urmãtoarele sunt vizibile:

   › dacã eticheta, pe care este menþionatã capacitatea evaluatã a chingii, lipseºte sau este ilizibilã

   › arsuri cauzate de acizi sau baze

   › topirea, carbonizarea sau stropirea chingii, în timpul sudurii, pe orice porþiune a acesteia

   › gãuri, rupturi, tãieturi, denivelãri sau particule încorporate

   › ruperea sau uzura cusãturilor, a îmbinãrilor sub presiunea încãrcãturii

   › rodarea chingii în urma uzului excesiv

   › noduri în oricare parte a chingii 

   › orice condiþii care stârnesc îndoialã asupra rezistenþei chingii

AVERTISMENT!  

CHINGA POATE FI TÃIATÃ PRIN CONTACTUL CU MARGINILE ASCUÞITE SAU NEPROTEJATE ALE ÎNCÃRCÃTURII. 

BUNA CÃPTUªEALÃ A MARGINILOR TREBUIE UTILIZATÃ PENTRU A PROTEJA CHINGA.

TEHNICI DE OPERARE:

• Determinarea greutãþii încãrcãturii. Greutatea încãrcãturii trebuie sã fie sub capacitatea evaluatã a chingii.

• Chingile prevãzute cu armãturã, care sunt utilizate pentru ancorare, trebuie sã fie suficient de lungi astfel încât 

   sã asigure ca acþiunea de agãþare sã se desfãºoare pe chingã ºi niciodatã pe armaturã.

• Chinga care este agãþatã trebuie sã aibã încarcatura poziþionatã simetric pentru a preveni alunecarea acesteia.

• Chingile trebuie protejate în permanenþã de tãieturi provocate de muchiile ºi colþurile ascuþite, precum ºi de 

   suprafeþele abrazive.

• Chingile nu trebuie târâte pe podea sau pe suprafeþe abrazive.

• Chingile nu trebuie rãsucite/legate/împreunate prin noduri.

• Chingile care par uzate nu trebuie folosite pânã nu sunt inspectate ºi acceptate.

• Nu rãsuciþi ºi nu îndoiþi chingile în timpul armãrii.

• Chingile trebuie sã fie suficient de lungi astfel încât sã cuprindã în totalitate marfa ancoratã.

• Chingile nu trebuie utilizate la temperaturi de peste 80°C sau mai scãzute de 0°C.

• Expunerea directã la razele soarelui sau la razele ultraviolete scade rezistenþa chingii. 

• Depozitaþi chingile într-un loc uscat, rãcoros ºi întunecat.

• Chingile nu trebuie utilizate pentru a ridica încãrcãturi.

• Când operaþiunea de ancorare se desfãºoarã într-un mediu activ din punct de vedere chimic, asiguraþi-vã cã materialul 

   chingii este compatibil cu fiecare substanþã.

                                                                    

INSPECÞIA:

Inspecþia iniþialã

Chinga de ancorare nouã, înainte de a fi folositã, trebuie inspectatã de persoane desemnate pentru a se asigura de

faptul cã este bunã de pus în uz, de asemenea sã determine faptul cã aceasta se potriveºte cu cerinþele ºi cã nu a fost 

deterioratã în timpul transportului.

Inspecþia periodicã

Aceastã inspecþie trebuie efectuatã de cãtre personalul desemnat. Frecvenþa acestor inspecþii trebuie bazatã pe:

1. Frecvenþa utilizãrii chingii.

2. Duritatea condiþiilor de lucru.

3. Experienþa dobânditã în timpul perioadei de uz a chingii, utilizatã în aplicaþii similare.

4. Inspecþiile periodice trebuie sã fie efectuate cel mult la 6 luni, iar aceste inspecþii sã fie notate ºi pãstrate.

AFIªAÞI ACEST AVERTISMENT ÎN ZONA ÎN CARE CHINGA ESTE UTILIZATÃ ªI DISTRIBUIÞI 
ACEST AVERTISMENT TUTUROR UTILIZATORILOR!

CONDIÞII DE EXPLOATARE
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