
 

 

 
 
Instructiuni utilizare Casca protectie EVO 
Descriere: Realizata din material plastic (PE), de mai multe culori, cu grosimea de circa 
2 mm, prevazut cu sistem de fixare pe cap cu bride de plastic neextensibile si care pot fi 
ajustate pe cap pentru o utilizare cat mai comoda. Dimensiunile de gabarit sunt 285mm 
x 210mm x 200mm (lungime x latime x adancime) este rezistenta la temperaturi intre -
20 si +50°C, are banda antitranspiratie; este fara orificii de aerisire si are protectie 
sporita pentru ceafa.  
Masa este de circa 320 g. Banda pentru ceafă previne eficient alunecarea căştii fiind 
ajustabila pentru circumferinte ale capului intre 51 si 63cm. Sistemul de ajustare se 
realizeaza foarte fin printr-un dispozitiv “roata dintata-cremaliera” actionat de un buton. 
Dacă trebuie să aplecaţi capul în jos casca este securizată prin cureaua de bărbie 
realizata dintr-o banda elastica ajustabila cu o catarama. Casca nu absoarbe apa atunci 
când plouă, ci elimină apa printr-un sistem de drenaj.  
Domeniul de utilizare: protectia capului impotriva riscurilor accidentarii cauzate de 
caderi de obiecte sau materiale, cauzate de mase suspendate, de ciocniri cu obstacole.  
Casca trebuie purtata mai ales în apropierea si/sau vecinătatea lucrărior de construcţie 
în apropierea sau vecinătatea schelelor şi a locurilor de muncă la înălţime, lucrărilor de 
demolare, lucrărilor de săpătură, şanţuri, canale, puţuri şi tunele, subterane, lucrări în 
zona elevatoarelor, a echipamentelor de ridicare, macarale şi conveioare, oţelării şi 
lucrări la liniile supraterane şi echipamente cu percuţie.  
Casca nu se va folosi ca mijloc de protectie impotriva accidentelor rutiere sau impotriva 
incendiilor!  
Instalarea sistemului de fixare pe cap: Sistemul de fixare trebuie sa fie corect 
instalat, in concordanta cu urmatoarele instructiuni pentru a va asigura protectia 
personala.  
1. Intoarceti casca invers. Pozitionati sistemul de fixare pe cap in interiorul castii de 
protectie asezand cureaua captusita inspre frunte.  
2. Fixati bridele din plastic avand grija ca si capetele acestora sa fie introduse in fantele 
de prindere. Apasati cu fermitate pana cand acestea se blocheaza in locasul lor.  
Reglarea pe verticala: Scoateti bridele sistemului de fixare pe cap din locasul lor prin 
tragere pana cand acestea vor fi scoase definitiv din interiorul castii.  
Demontati bridele ce formeaza calota interioara de bentita circulara rasucind 
cheutoareile de imbinare dintre acestea cu 90° si apoi pozitionati si fixati bentita in 
pozitia dorita.  
Ajustarea pe circumferinta capului se realizeaza foarte fin printr-un dispozitiv “roata 
dintata-cremaliera” actionat de un buton.Pentru a realize ajustarea butonul trebuie tras 
in exterior, rotit pana la realizarea circumferintei optime si apoi impins la loc pentru 
blocare.  
Performante: Standard respectat: Această cască este conform cerinţelor standardului 
european EN 397- cerinţe referitoare la casca de protectie pentru cap si Testul tip 
satisface dispozitiile enumerate in Directiva 89/686/EEC (Echipament personal de 



 

 

protectie), revizuita de directivele 93/68/EEC, 93/95/EEC, 96/58/EC,cum reiese din 
certificatul emis de BGIA, SanktAugustin (0121).  
Depozitare: cu partea plana asezata in pozitie orizontala sau agatata la temperaturi 
cuprinse intre -5 si +40°C, departe de surse directe sau indirecte de caldura si foc. 
Contactul prelungit cu anumite substante chimice poate produce deteriorarea 
materialelor.  
Instructiuni de utilizare si intretinere:  
*Inlocuiri imediat castile, deterioraţe, uzate, ce prezinta fisuri in material, sau zgârieturi 
adinci întrucât afectează puternic protecţia. Căştile care sunt vizibil stricate trebuie 
aruncate. *Controlaţi frecvent produsul şi înlocuiţi imediat părţile uzate sau deteriorate . 
Utilizaţi si alte echipamente complementare, adecvate riscurilor suplimentare: risc 
electric, contact cu particule mici de metal topit: mănuşi electroizolante, încălţăminte 
electroizolantă, îmbrăcăminte şi mănuşi de protecţie. Consultaţi în acest sens factorii 
responsabili cu protecţia muncii.  Curatare: cu apa si solutie de detergent uzuali, urmata 
de stergerea cu o carpa moale. Uscarea in conditii naturale, departe de surse puternice 
de caldura, radiatii infrarosii, radiatii UV si/sau foc. . Dezinfectarea castii de protectie se 
poate realiza prin introducerea intr-o solutie cu o concentratie de max. 5% de formol 
sau hipoclorit de sodiu.  Termen de garanţie şi durata estimativă de utilizare: Durata 
estimativă de utilizare a produsului depinde de modul în care este întreţinut şi utilizat. 
Va recomandam inlocuirea castii dupa o perioada de patru ani de la prima utilizare. 



 

 

*Controlaţi frecvent produsul şi înlocuiţi imediat părţile uzate sau deteriorate . Utilizaţi si 
alte echipamente complementare, adecvate riscurilor suplimentare: risc electric, contact 
cu particule mici de metal topit: mănuşi electroizolante, încălţăminte electroizolantă, 
îmbrăcăminte şi mănuşi de protecţie. Consultaţi în acest sens factorii responsabili cu 
protecţia muncii.  
Curatare: cu apa si solutie de detergent uzuali, urmata de stergerea cu o carpa moale. 
Uscarea in conditii naturale, departe de surse puternice de caldura, radiatii infrarosii, 
radiatii UV si/sau foc. . Dezinfectarea castii de protectie se poate realiza prin 
introducerea intr-o solutie cu o concentratie de max. 5% de formol sau hipoclorit de 
sodiu.  
Termen de garanţie şi durata estimativă de utilizare: Durata estimativă de utilizare 

a produsului depinde de modul în care este întreţinut şi utilizat. Va recomandam 

inlocuirea castii dupa o perioada de patru ani de la prima utilizare. 

 



 

 

Utilizaţi si alte echipamente complementare, adecvate riscurilor suplimentare: risc 
electric, contact cu particule mici de metal topit: mănuşi electroizolante, încălţăminte 
electroizolantă, îmbrăcăminte şi mănuşi de protecţie. Consultaţi în acest sens factorii 
responsabili cu protecţia muncii.  
Curatare: cu apa si solutie de detergent uzuali, urmata de stergerea cu o carpa moale. 
Uscarea in conditii naturale, departe de surse puternice de caldura, radiatii infrarosii, 
radiatii UV si/sau foc. . Dezinfectarea castii de protectie se poate realiza prin 
introducerea intr-o solutie cu o concentratie de max. 5% de formol sau hipoclorit de 
sodiu.  
Termen de garanţie şi durata estimativă de utilizare: Durata estimativă de utilizare 

a produsului depinde de modul în care este întreţinut şi utilizat. Va recomandam 

inlocuirea castii dupa o perioada de patru ani de la prima utilizare. 


