Agente Exclusivo

Agraïments
Aquest és el manual d’usuari del nou equip d’intervenció dels bombers i bomberes
de la Direcció General de Prevenció Extinció d’Incendis i Salvaments.
És un Equip de Protecció Individual de categoria III cabdal per oferir-nos la màxima
seguretat durant les intervencions, i és per això que ha estat dissenyat seguint
els criteris més exigents, utilitzant alguns dels millors materials de confecció que
hi ha al mercat i incorporant les darreres tecnologies de disseny.
Per seleccionar aquest equip d’intervenció han participat bombers i bomberes de
diferents parcs de Catalunya, que durant una setmana del mes de juliol del 2015
van realitzar proves de valoració en diferents escenaris sota condicions ambientals
molt dures, i que van requerir d’una molt alta exigència física.
Aprofitant aquest espai, vull agrair la implicació de totes les persones que han
participat en aquest llarg i complex projecte, principalment a la Comissió de
Subministraments del Comitè de Seguretat i Salut Laboral.

Robert Gómez Valbuena
Cap del Servei Tècnic
Cerdanyola del Vallés, febrer de 2017
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Introducció
L’equip d’intervenció està format per una jaqueta i un sobrepantaló model
Fireﬂex Màtrix, l’arnès BF-60G integrat en el sobrepantaló i una cinta
d’ancoratge amb dos mosquetons. Tots aquests elements formen part
d’aquest equip d’intervenció, i són compatibles entre si i amb altres EPI
que utilitzen els bombers en les intervencions.
L’equip d’intervenció té com a objectiu protegir el bomber durant les actuacions en incendis estructurals i totes aquelles que puguin comportar riscos
similars, com poden ser accidents de trànsit, etc. així com evitar una possible caiguda o facilitar un escapament controlat des d’una altura perillosa.
En aquest manual d’usuari es recull la informació deﬁnida com “instruccions
del fabricant” i s’hi inclou una selecció de la informació recopilada de les
ﬁtxes tècniques, les etiquetes, els fullets informatius i una part dels assaigs
fets als EPI.
En la part 1 s’inclou una descripció dels elements que formen l’equip
d’intervenció, les instruccions d’ús i els riscos de què protegeix.
En la part 2 s’expliquen els riscos d’utilitzar un equip contaminat, com detectar que un equip no està en les condicions adequades d’ús i com s’ha
de cuidar i mantenir.
La part 3 és un annex amb els fullets informatius de cada EPI i de cada
fabricant, en què s’inclouen altres aspectes importants a tenir en compte
de cada EPI.
Es recomana llegir detingudament cada part abans d’utilitzar l’equip per
primera vegada i conservar aquest document de consulta durant tota la
seva vida útil.

Descripció
L’equip d’intervenció lliurat als membres del Cos de Bombers està compost per un conjunt d’equips de protecció individual, format pels elements
següents:
Equip d’Intervenció model Fireﬂex Matrix: Jaqueta i sobrepantaló
Un arnès BF-60G
Un joc d’ancoratge: dos mosquetons i una cinta d’ancoratge

5

6

Equip d’intervenció
L’equip d’intervenció és un EPI de categoria III i compleix la norma
EN469:2005/AC:2006. Està format per un sistema de tres capes de material que compleixen unes funcions especíﬁques:

Teixit exterior
PBI Matrix resistent de forma limitada a la ﬂama, el tall o l’estrip i que alhora
té un acabat repel·lent de líquids.

Barrera d’humitat
O membrana microporosa i antimicrobiana Crosstech Airlock que evita
la penetració de líquids a l’interior de la peça i permet el pas de la suor a
l’exterior en forma de vapor d’aigua. Disposa d’uns espaiadors de silicona
que creen una cambra d’aire per millorar l’aïllament tèrmic.

Folre interior
De Nomex Delta C. Teixit molt transpirable i lleuger.
La jaqueta i el sobrepantaló Fireﬂex tenen un disseny molt ergonòmic per
permetre la llibertat de moviments; disposa de reforços encoixinats als
colzes, a les espatlles i als genolls per protegir de cops i rascades gràcies
a una combinació de materials multicapa.

Arnès BF-60G
El sobrepantaló incorpora un arnès integrat BF-60G, que ha estat dissenyat
per utilitzar-lo de forma integrada i compatible amb l’equip d’intervenció.

L’arnès és un equip de protecció individual de categoria III que compleix la
norma EN 358 quan s’utilitza com a subjecció i la EN 813, com a suspensió.
Està format per un cinturó principal amb sivelles de tancament automàtic i
sivelles d’ajust a la cintura de l’usuari, un protector dorsal ajustat al cinturó
principal, dos elements per enganxar o bandes de connexió de color groc
i els camals regulables.
L’arnès està integrat al sobrepantaló d’intervenció amb un sistema de
túnels subjectes al teixit exterior que ha de ser muntat i desmuntat únicament per personal experimentat. El sobrepantaló disposa de dues obertures
laterals cobertes per solapes tancades amb velcros per allotjar les sivelles
de regulació dels camals. Les sivelles només s’han d’ajustar quan estigui
previst fer servir l’arnès juntament amb el joc d’ancoratge i/o hi hagi un
risc de caiguda. La resta de temps, els camals han de quedar desajustats
o sense tensió.
Les talles de l’arnès estan adaptades a les diferents dimensions del sobrepantaló, equivalents a les diferents amplades de cintura. Després d’haver-se
posat el sobrepantaló per primera vegada, s’ha d’ajustar la sivella lateral a
la dimensió de la cintura de l’usuari.
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Joc d’ancoratge
El joc d’ancoratge es compon dels elements següents:
· Ref. 440-S-V: Mosquetó de seguretat Twin, de tipus simètric de
tancament automàtic amb rosca de seguretat d’alumini, que compleix
la norma EN 362:2004, del fabricant Tech Rock.
· Ref. 403VF1: Mosquetó de via ferrada, de tipus pera de tancament
automàtic amb rosca de seguretat d’alumini, keylock, tipus K, en
alumini, compleix la EN 362, del fabricant Tech Rock.
· Argolla exprés o anella de cinta de 120 cm de llarg fabricada amb
poliamida per Industrias Murtra, S.A. Compleix la norma EN 566:2007 i
té una resistència de 2.300 daN.

Compatibilitat
La compatibilitat del sobrepantaló i l’arnès BF-60G ha estat comprovada
per l’organisme reconegut CE BTTG de Manchester, Regne Unit.
L’informe ref. 521935/B/CS, del 22 de maig de 2015, conﬁrma entre altres
punts que tots dos EPI:
Estan lliures de superfícies rugoses i aﬁlades que puguin ferir l’usuari.
Es poden posar i treure fàcilment i no restringeixen la llibertat de moviments.
Se n’ajusten els tirants i un punt de l’arnès.
El disseny és acceptable i la cobertura es manté durant els moviments.
L’informe afegeix: “De totes maneres, és responsabilitat ﬁnal de l’usuari
assegurar-se que les peces són compatibles amb qualsevol altre EPI que
es porti alhora.”

Valors aconseguits durant els assaigs

9

El sistema de capes que formen l’equip d’intervenció ha estat assajat d’acord
amb la norma EN469:2005/AC:2006, després d’un pretractament de 25
rentades a 40 ºC, i compleix i supera el nivell 2 dels valors principals de la
norma: aïllament tèrmic davant de la ﬂama i la radiació de les tres capes,
resistència mecànica i de penetració de productes químics líquids del teixit
exterior i resistència al vapor d’aigua (RET) de les tres capes, tal com es
detalla en la taula de valors següent:
PROPIETAT

MÈTODES
D’ANALISI

6.2
Transferència
de calor
- Flama -

EN 367:1992

6.3
Transferència
de calor
- Radiació -

EN ISO 6942:2002
Mètode B
a 40 kW/m2

6.4
Resistència
residual

EN ISO 6942:2002
Mètode B
a 10kW/m2

Resistència a la tensió
(ISO 13934-1)
del teixit exterior > 450 N

6.6
Resistència
a la tensió
(teixit exterior)

ISO 13934 - 1:1999

> 450 N

6.6
Resistència
ISO 13935 - 2:1999
a la tensió
(costura exterior)

> 225 N

Nivell 1
HTI 24
> 9.0
HTI 24-12 > 3.0

Nivell 2
> 13.0
> 4.0

RESULTATS
OBTINGUTS

PASSA O
FALLA

HTI 24 = 19,0
HTI 24 - HTI 12 = 4,9

NIVELL 2

RHTI 24 = 24,0
RHTI 24 - 12 = 7,7

NIVELL 2

(basat en el resultat més baix)

6.7
Resistència
als estrips
(teixit exterior)

ISO 13937 - 2:2000

6.10
Resistència a la
penetració de
productes
químics líquids

EN 6530:2005
1. 40% NaOH
2. 36% HCl
3. 30% H2SO4
4. 100% o-xylene

6.12
Resistència al
vapor d’aigua

REQUISITS prEN 469

EN 31092:1993

Nivell 1 Nivell 2
RHTI 24 > 10.0 > 18.0
RHTI 24-12 > 3.0 > 4.0
(basat en el resultat més baix)

Ordit
>1504N

Trama
>1432N

PASSA

Ordit
1500N

Trama
2500N

PASSA

(totes les provetes)

> 25 N

Sense penetració a la
superfície més interior
Percentatge de
vessament > 80%
Nivell 1 > 30kPa/W
Nivell 2 < 30kPa/W

300N

Ordit
300N

Trama
310N

PASSA

PASSA

Penetració Vessament
1. Nul·la
99,1%
2. Nul·la
96,5%
3. Nul·la
99,0%
4. Nul·la
96,8%

PASSA
PASSA
PASSA
PASSA

Ret = 16,7kPa

NIVELL 2
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Formació relativa a l’ús de l’equip d’intervenció
En el RD 773/1997, de 30 de maig, sobre les disposicions mínimes de
seguretat i salut relativa a la utilització per part dels treballadors del GPI
(articles 3 al 8) es requereix que tots els usuaris rebin formació sobre l’ús
correcte de la roba de protecció abans de posar-se en servei. Aquesta
formació ha d’incloure:
Informació relativa a la capacitat de protecció i a les limitacions
Com usar-la i com dur-la.
La importància de complir les instruccions del fabricant.
Com emmagatzemar la roba de protecció quan no es fa servir.
Informació relativa a la neteja i la descontaminació.
Com determinar quan la roba de protecció ja no compleix les seves
prestacions.
La importància de no fer servir peces contaminades amb líquids
inﬂamables o substàncies que poden encendre’s espontàniament.

Tipus de protecció i de limitacions que ofereix davant de
diferents riscos
Atès que la llista de perills als quals es pot veure exposat un bomber és
molt àmplia, l’equip d’intervenció integrat no sempre ofereix una protecció
adequada davant de determinats riscos. Per això, és imprescindible que
l’usuari de l’EPI tingui clares les premisses següents:
Per obtenir una protecció global adequada contra els riscos als quals probablement estan exposats els bombers s’haurien d’utilitzar també equips
de protecció personal addicionals per protegir el cap, la cara, les mans i
els peus, juntament amb protecció respiratòria apropiada en cas de ser
necessària.
Protecció davant de riscos tèrmics
L’equip de protecció individual integrat protegeix de l’exposició al risc a
altes temperatures ja sigui per radiació, convecció o conducció. Tot i això,
és responsabilitat de l’usuari no excedir els límits de l’EPI, que dependran
de la quantitat i el tipus d’energia alliberada en cada intervenció.

Riscos ambientals
Pluja / humitat interior
L’equip disposa d’una barrera d’estanquitat apropiada, tot i això, la roba
molla ofereix menys protecció contra la calor radiant que la seca.

Feines dins l’aigua
No ofereix protecció i s’haurien de fer servir equips de protecció individual
adequats d’acord amb les normes europees pertinents.
Caiguda a l’aigua
S’haurien de portar armilles salvavides d’acord amb les normes europees
pertinents, tot i que l’equip d’intervenció és menys dens que l’aigua, per
tant, facilita la ﬂotabilitat de l’usuari en cas que caigui a l’aigua.
Baixa visibilitat
A la norma UNE EN: 469: 2006 ANNEX B es deﬁneixen uns requisits mínims
que han de complir el material reﬂectant / ﬂuorescent, però la roba de protecció en la lluita contra incendis no cobreix ni substitueix la roba especial
que s’ha d’utilitzar en altres situacions de alt risc com la roba de protecció
reﬂectant.

Riscos mecànics
Penetració
La roba d’acord amb la norma EN469:2005/AC:2006 no és necessàriament
adequada per protegir d’objectes punxeguts. De totes maneres, l’equip
d’intervenció ofereix una alta resistència a la tensió i l’estrip.
L’equip d’intervenció no ha estat assajat contra el tall com ara el tall amb
motoserra per cadena, ja que aquest tipus de risc no està assajat en la
norma EN 469.

Riscos biològics/químics
Líquids
La roba, d’acord amb aquesta norma, està dissenyada per protegir contra
l’exposició accidental a esquitxos de petites quantitats de líquids perillosos. Si el perill s’identiﬁca com un risc, s’hauria de preveure la protecció
adequada d’acord amb les normes UNE-EN 466 i UNE-EN 14.605:2005.
Gasos/fums
A més d’utilitzar protecció respiratòria d’acord amb la norma EN136 i EN137,
hi ha alguns gasos que poden penetrar el cos a través de la pell. Si l’exposició
a aquests gasos s’identiﬁca com un risc, s’hauria de preveure la protecció adequada d’acord amb la norma UNE-EN 466 ó UNE-EN 14.605:2005
segons correspongui.
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Riscos tecnològics
Superfícies fredes
S’hauria d’evitar qualsevol contacte amb gasos liquats, ja que el contacte
amb gasos refrigerats pot provocar cremades greus a l’equip d’intervenció,
i ﬁns i tot a l’usuari.
Radioactivitat
No protegeix contra la contaminació radioactiva.
Riscos electrostàtics
Els bombers han de ser conscients dels riscos de l’electricitat estàtica. Sota
certes condicions, pot inﬂamar les mescles de vapors d’hidrocarburs i altres
gasos explosius. Els teixits del vestit disposen de ﬁbres antiestàtiques per
ajudar a reduir la contribució de la roba a la formació de càrregues estàtiques
en el cos, però no eliminen les càrregues en el cos.
Riscos elèctrics, alta i baixa tensió
Les línies elèctriques en tensió, sense aïllament, són un risc per als bombers,
poden causar la seva electrocució. Per protegir enfront d’aquest risc, l’equip
necessita tenir suﬁcients propietats d’aïllament elèctric.

Com seleccionar la talla més adequada
Hi ha 28 talles disponibles agrupades en quatre
altures i set amplades de manera que s’adapti correctament a cada tipus de morfologia. L’usuari ha
de seleccionar la talla d’acord amb tres dimensions:
alçada, amplada del pit i amplada de la cintura.
S’ha de mesurar amb les peces de roba interior que
es farien servir a l’hivern, i un cop tancat no ha de
quedar ajustat i ha de permetre la llibertat total de
moviments. L’aïllament tèrmic adequat s’obté en
mantenir una cambra d’aire a l’interior.
Jaqueta d’intervenció
ALTURA

PIT
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Com mesurar

Pit
Cintura

Altura

Sobrepantaló d’intervenció

TALLA

ALTURA

CINTURA

TALLA
Sobrepantaló

TALLA
ARNÈS

164 - 171

92 -99

1

SML SHORT

164 - 171

82 - 89

1

SML SHORT

S

164 - 171

100 - 107

2

MED SHORT

164 - 171

90 - 97

2

MED SHORT

M

164 - 171

108 - 115

3

LGE SHORT

164 - 171

98 - 105

3

LGE SHORT

L

164 - 171

116 - 123

4

XLG SHORT

164 - 171

106 - 113

4

XLG SHORT

XL

164 - 171

124- 131

5

2XL SHORT

164 - 171

114 - 121

5

2XL SHORT

XXL

164 - 171

132 - 139

6

3XL SHORT

164 - 171

122- 129

6

3XL SHORT
4XL SHORT

164 - 171

140 - 148

7

4XL SHORT

164 - 171

130 - 137

7

172 - 179

92 -99

8

SML REG

172 - 179

82 - 89

8

SML REG

S

172 - 179

100 - 107

9

MED REG

172 - 179

90 - 97

9

MED REG

M

172 - 179

108 - 115

10

LGE REG

172 - 179

98 - 105

10

LGE REG

L

172 - 179

116 - 123

11

XLG REG

172 - 179

106 - 113

11

XLG REG

XL

172 - 179

124- 131

12

2XL REG

172 - 179

114 - 121

12

2XL REG

XXL

172 - 179

132 - 139

13

3XL REG

172 - 179

122- 129

13

3XL REG

172 - 179

140 - 148

14

4XL REG

172 - 179

130 - 137

14

4XL REG

180 - 187

92 -99

15

SML TALL

180 - 187

82 - 89

15

SML TALL

S

180 - 187

100 - 107

16

MED TALL

180 - 187

90 - 97

16

MED TALL

M

180 - 187

108 - 115

17

LGE TALL

180 - 187

98 - 105

17

LGE TALL

L

180 - 187

116 - 123

18

XLG TALL

180 - 187

106 - 113

18

XLG TALL

XL
XXL

180 - 187

124- 131

19

2XL TALL

180 - 187

114 - 121

19

2XL TALL

180 - 187

132 - 139

20

3XL TALL

180 - 187

122- 129

20

3XL TALL

180 - 187

140 - 148

21

4XL TALL

180 - 187

130 - 137

21

4XL TALL

188 - 196

92 -99

22

SML X-TALL

188 - 196

82 - 89

22

SML X-TALL

S

188 - 196

100 - 107

23

MED X-TALL

188 - 196

90 - 97

23

MED X-TALL

M

188 - 196

108 - 115

24

LGE X-TALL

188 - 196

98 - 105

24

LGE X-TALL

L

188 - 196

116 - 123

25

XLG X-TALL

188 - 196

106 - 113

25

XLG X-TALL

XL
XXL

188 - 196

124- 131

26

2XL X-TALL

188 - 196

114 - 121

26

2XL X-TALL

188 - 196

132 - 139

27

3XL X-TALL

188 - 196

122- 129

27

3XL X-TALL

188 - 196

140 - 148

28

4XL X-TALL

188 - 196

130 - 137

28

4XL X-TALL
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Instruccions d’ús
Jaqueta i sobrepantaló amb arnès
1 Col·loqueu primer el sobrepantaló i després la jaqueta.
2 Obriu el sobrepantaló amb l’arnès pressionant amb dos dits a la
vegada la sivella principal metàl·lica i estireu dels extrems del cinturó
principal. Obriu completament el sobrepantaló per la part frontal.
3 Col·loqueu el sobrepantaló i tanqueu el velcro i el botó de pressió,
tanqueu la cremallera i la sivella principal. Passeu els tirants per sobre
les espatlles i reguleu-ne la distància amb la sivella de cada costat.
4 Regulació de la cintura: El cinturó principal es regula al voltant de la
cintura de l’usuari mitjançant una sivella situada a la dreta; estireu
l’extrem de la cinta amb la mà esquerra i un cop ajustat, s’ha
d’introduir la cinta sobrant a l’interior a través de la sivella prevista
per fer-ho.

5 Per ajustar la jaqueta, introduïu els braços a les mànigues i ajusteu els
punys amb el llaç per col·locar-hi el dit polze. Ajusteu el sotacasc al
cap de manera que quedi introduït per dins de la jaqueta i tanqueu la
cremallera i la solapa central.

Instruccions d’ús
Cinta d’ancoratge i mosquetons
6 Si heu de realitzar treballs en altura, prèviament haureu de fer els
ajustaments següents:
La cinta de seguretat s’ha d’unir en un extrem amb el mosquetó tipus
K i en l’altre extrem amb el mosquetó simètric. S’ha de col·locar en
la jaqueta i abans de tancar-lo s’ha de passar l’extrem lliure de la cinta
a través de l’obertura prevista en la jaqueta. Un cop passada la cinta
s’ha d’unir amb el mosquetó simètric.
7 Col·locació del mosquetó simètric: la col·locació del mosquetó en els
dos element per enganxar s’ha de fer tal com es descriu en el fullet
informatiu de l’arnès. S’han d’unir els dos extrems dels elements per
enganxar amb el mosquetó i la cinta d’ancoratge.

8 Les sivelles de regulació dels camals de l’arnès estan situades sota
dues solapes tancades amb velcro que hi ha a sobre de les butxaques
laterals del sobrepantaló. Per ajustar els camals, aixequeu una
solapa, estireu l’extrem de la cinta amb una mà i subjecteu amb l’altra
la sivella d’ajust ﬁns que noteu la pressió adequada al voltant del
camal, col·loqueu la cinta sobrant per la ranura del teixit exterior
cap a l’interior del sobrepantaló. Repetiu la mateixa operació amb
l’altre camal.

15

16

Emmagatzematge
L’equip d’intervenció (jaqueta, sobrepantaló, arnès, cinta i mosquetons), quan no s’utilitza, s’ha d’emmagatzemar en un lloc on no hi arribi
la llum solar i en lloc tancat i ventilat, ja que els raigs ultraviolats poden
debilitar la resistència mecànica de la ﬁbra Kevlar, un component del teixit
exterior. La llum solar també pot degradar-ne el color. Procureu que tant el
sobrepantaló com la jaqueta, quan no estigueu de guàrdia, és mantinguin
de la manera més estirada possible, si pot ser penjats, i eviteu-ne els plecs
i els doblecs: eviteu deixar el pantaló arrugat per sobre les botes que a la
llarga poden debilitar les costures.
Registre d’incidents
És important registrar tots els incidents que puguin afectar les prestacions
de l’equip, per exemple, si el vestit s’ha contaminat durant una intervenció
amb àcid de bateria o qualsevol altra substància perillosa, l’usuari actuarà
segons s’especiﬁca en l’apartat Procediment per a equips contaminats,
en el qual s’han d’indicar els detalls sobre l’incident i els productes amb els
quals s’hagi pogut contaminar.
El servei de manteniment manté una base de dades actualitzada amb tots
els registres relatius a la posada en servei, l’usuari i la informació relativa a
la cura i el manteniment de l’equip.
Posada en servei de l’equip d’intervenció
Cada equip que s’entrega a un usuari es dóna d’alta en una base de dades,
i es vincula l’equip a l’usuari juntament amb les dades relatives a un i l’altre.
A cada jaqueta i sobrepantaló s’incorpora un xip identiﬁcatiu i una etiqueta
d’identiﬁcació amb les dades de l’usuari. Cada vegada que l’equip entra
o surt de les instal·lacions de manteniment es registra i s’incorporen les
dades relatives a les tasques dutes a terme i els incidents que notiﬁqui
l’usuari. Aquesta informació s’ha de mantenir ﬁns que es doni de baixa
deﬁnitivament l’equip.

Part 2
CURA I MANTENIMENT DE L’EQUIP D’INTERVENCIÓ
· Autoinspecció
· Procediment de recollida
· Cura i manteniment
· Data de caducitat
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CURA I MANTENIMENT DE L’EQUIP D’INTERVENCIÓ
Jaqueta d’intervenció, d’acord amb la norma EN469:2005/AC:2006.
Sobrepantaló d’intervenció, d’acord amb la norma EN469:2005/AC:2006.
Arnès
Tots els elements són EPI de disseny complex i de categoria III, que estan
sotmesos a diferents situacions en les quals el seu nivell de protecció es
pot veure alterat. Així, és necessari establir un pla de cura, manteniment i
control, per tal de garantir que estan en les condicions aptes per utilitzar-los
d’acord amb el text de la norma europea UNE-CEN/TR-14560:2004 “Guia
per a la selecció, l’ús, la cura i el manteniment de la roba de protecció
contra la calor i la ﬂama”.
La cura i el manteniment ha de ser fet per una empresa especialitzada en el
manteniment de vestits i que disposi del personal format, les instal·lacions
adequades i l’autorització de Bristol per manipular els vestits d’intervenció.
Totes les parts implicades en el procés (usuaris, servei de bombers, empresa
de manteniment) han de contribuir que els equips estiguin en condicions
òptimes.
Guia per a l’ús, la cura i el manteniment
En relació amb aquest apartat, ens referim de nou a la norma EN469:2005/
AC:2006, en la qual s’indica que:
“És essencial que els bombers estiguin formats en la selecció, l’ús, la cura i el
manteniment de tots els equips de protecció personal. Destaquem l’informe
tècnic CEN/TR 14560:2003, que estableix una guia per a la selecció, l’ús,
la cura i el manteniment de la roba de protecció contra la calor i les ﬂames
(per exemple, lluita contra incendis).
Informe tècnic CEN/TR 14560:2003, llista de recomanacions per tal de
mantenir l’equip d’intervenció en condicions adequades per a l’ús a què
està destinat.

CURA I MANTENIMENT DE L’EQUIP DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Manteniment

Auto inspecció
L’usuari ha de conèixer com fer les inspeccions de rutina i detectar les
possibles anomalies de l’equip. L’usuari ha d’examinar els components
visibles de l’equip de protecció individual abans i després de cada ús.
Aquests exàmens de rutina han d’incloure una revisió de la jaqueta, del sobrepantaló, de l’arnès, de la cinta i dels mosquetons. Amb vista a identiﬁcar
els motius per enviar un equip a revisar, netejar, descontaminar o reparar, i
facilitar aquestes tasques, convé que l’usuari segueixi la guia següent per
revisar l’equip:
Una jaqueta que queda impregnada de residus d’hidrocarburs s’ha de rentar
abans d’utilitzar-la de nou en un incendi, ja que aquests residus poden
inﬂamar-se en apropar-se a una font d’ignició. Si es produeixen talls o perforacions en els equips, s’han de reparar de manera immediata, i si no es
poden solucionar els danys, les peces ja no es poden utilitzar més, ja que
aquests tipus de dany afecten la integritat de les peces. El fabricant de les
peces ha inclòs instruccions de manteniment i de neteja en la documentació
de què disposeu.
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Ara suposem que acabo de tornar al parc després d’una intervenció, hauria
de revisar l’equip per assegurar que està en bon estat:
Què he de buscar en aquesta revisió visual?
Si la jaqueta i el sobrepantaló estan molls o secs. En cas que estiguin molls,
s’ha de mirar la possibilitat d’assecar-los al més aviat possible, depenent
de què els hagi mullat. Si és simplement aigua, es poden assecar a l’aire
lliure, NO AL SOL i no es pot fer servir el compressor del parc amb la pistola
d’aire per assecar o treure la pols de l’equip.
Si els ha mullat una substància química, l’usuari ha de sol·licitar una descontaminació de l’equip abans de tornar-lo usar.
Si durant la guàrdia el conjunt ha estat exposat a fums molt densos o concentrats, l’equip pot haver resultat contaminat i l’usuari ha de sol·licitar una
descontaminació de l’equip per la propera guàrdia.
Si apareixen rascades o abrasions d’importància, així com talls i perforacions, l’usuari ha de lliurar l’equip perquè l’inspeccionin i el reparin al més
aviat possible.
Si es produeixen danys als elements de tancament cremalleres i velcros,
l’usuari ha de sol·licitar la recollida de la peça perquè l’inspeccionin, la
reparin i la validin.
Si alguna part de les bandes reﬂectores pateix cremades o talls, o es desenganxen de la seva ubicació per un tall o per ﬁls cremats, l’usuari n’ha de
sol·licitar la retirada perquè es reparin al més aviat possible. Igual que en
el cas de talls i rascades, no es poden cosir les bandes amb qualsevol ﬁl,
sinó que les ha de revisar i cosir el proveïdor.

Llista de comprovació per revisar l’equip
1 Brutícia
a. A causa d’una actuació excepcional que ha embrutat l’equip.
b. Acumulació de brutícia després de diverses actuacions.

2 Contaminació per substàncies perilloses o agents
biològics
(En aquest supòsit, reviseu el procediment per a equips contaminats.)
a. Substàncies potencialment inﬂamables dipositades en la
superfície de l’equip.

3 Danys físics
a. Descosits, rascades, talls.
b. Elements perduts o trencats.
c. Sistemes de tancament.

4 Danys tèrmics
a. Zones carbonitzades
b. Forats per cremades
c. Zones foses
d. Incrustacions
e. Canvis de color

5 Accessoris danyats o oblidats
a. Bandes reﬂectores
b. Etiquetes
c. Velcros, cremalleres, botons
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Llista de comprovació per revisar l’equip
6 Avaluació continuada del sistema de tancament,
solapament
7 Revisió de l’arnès
a. Costures de contrast: Mirar que no tingui ﬁls tallats, que no estiguin desﬁlades, etc. Important: en cas que hi hagi alguna costura
en mal estat, no utilitzeu l’arnès i envieu-lo a reparar.
b. Cinturó principal: comproveu l’estat de la cinta, que no estigui
desﬁlada.
c. Sivelles de tancament: Comproveu les sivelles i la cinta del voltant
de les anelles, que no estigui excessivament desgastada pel frega
ment. (Costures sense ﬁls solts, sense obertures, etc.)
Sivella frontal i camals.
d. Aspecte general: l’aspecte exterior de l’arnès no afecta, en
principi, la seguretat, però en cas que s’observi alguna anomalia,
envieu-lo al servei de manteniment.

8 Revisió de la cinta
a. Reviseu l’estat de les costures en general i el nivell de desgast
que puguin tenir.
b. Si s’ha utilitzat amb freqüència o s’ha sotmès a l’esforç d’una
caiguda, s’haurà de substituir.

9 Revisió del mosquetó (connector)
a. Canvieu els connectors que presenten signes de desgast o en cas
de caiguda encara que no se’n constati cap defecte.

CURA I MANTENIMENT DE L’EQUIP DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Procediment de recollida
Procediment per enviar equips al servei de manteniment:
Un cop inspeccionat l’equip i si s’ha detectat alguns dels supòsits descrits en
l’apartat anterior (excepte el cas 2), s’ha de procedir de la manera següent:
1 Introduïu l’equip complet (jaqueta, sobrepantaló, arnès, cinta i
mosquetó) dins de la bossa de plàstic.
2 Anoteu a l’etiqueta d’identiﬁcació les dades següents:
a Nom i cognoms
b Número d’Identﬁcació Personal (NIP) o codi de bomber
c Parc de bombers
d Torn de treball
e Data de la pròxima guàrdia després del lliurament de l’EPI
f

Desperfectes detectats

g Observacions: detalleu tota la informació que pugui ser
útil per als treballs de reparació.
3 Adheriu aquesta etiqueta a la bossa amb l’equip i introduïu-la a
la saca per a l’enviament. Cal diferenciar les dues bosses de
plàstic segons el seu color, neteja d’equip normal, i la vermella
per la neteja d’equip contaminat.
4 El bomber haurà d’emplenar i enviar el formulari de sol·licitud de
recollida que es troba ubicat a la Intranet de la DGPEIS.
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Procediment per a equips contaminats
En el supòsit en què s’hagi estat en una intervenció i l’equip s’hagi contaminat o que després de la revisió de l’usuari es detecti contaminació per
substàncies perilloses o agents biològics (supòsit 2) s’ha d’aïllar l’equip per
descontaminar-lo i evitar el risc de contaminació creuada i de recontaminació de la roba de protecció.
S’ha d’actuar de la manera següent:
1 Introduïu el vestit en una bossa hidrosoluble i tanqueu-la amb la cinta
adequada per a aquesta ﬁnalitat.
2 Poseu-lo a la bossa vermella com en els casos anteriors i tanqueu-la
amb la brida.
3 Enganxeu l’etiqueta de descontaminació a la bossa vermella.

Exemple d’etiqueta.

Francesc Puig i Gairalt, 16
Pol. Ind. Rubí Sud
08191 RUBÍ. Barcelona

Tel. 93 590 82 64

DESCONTAMINACIÓ I MANTENIMENT D’EQUIPS D’INTERVENCIÓ
COGNOMS, NOM
N.I.P. O CODI BOMBER
PARC
TORN DE TREBALL
DATA PRÒXIMA GUÀRDIA
TIPUS DE DESCONTAMINACIÓ
SANG
VIRUS PATÒGENS
PRODUCTES QUÍMICS
VIRUS PATÒGENS
OBSERVACIONS

FUMS
HIDROCARBURS
ALTRES

TOTAL OPERATIVITAT DE L’EQUIP I MANTENIMENT
Total operativitat de l’equip
El caràcter de “darrera protecció” que diferencia un EPI dels altres mitjans
de protecció obliga al fabricant o mantenidor a vigilar-ne la qualitat i a atorgar certiﬁcacions que n’avalin l’ús i garanteixin la plena operativitat i que
per tant l’equip d’intervenció encara compleix al 100% amb els requisitits
inicials pels que ha estat dissenyat.
La total operativitat inclou entre d’altres actuacions la neteja, la descontaminació i l’emmagatzematge de l’equip d’intervenció.
Manteniment
La planiﬁcació del manteniment ha d’incloure la inspecció, les reparacions,
la retirada del servei i l’eliminació ﬁnal.
El procés de cura i manteniment que s’ha de dur a terme en les instal·lacions
està resumit en l’esquema següent:

Inspeccions
Es realitzaran inspeccions regulars segons un pla establert per l’empresa
adjudicatària per detectar possibles desperfectes a l’integritat de l’EPI.
Els processos d’inspecció es repeteixen ﬁns a tres vegades durant el circuit
de manteniment dels equips. La inspecció per part del personal qualiﬁcat
i especíﬁcament format per aquesta tasca serà un element clau per determinar l’APTITUD d’un equip d’intervenció per usar-lo en servei operatiu.
En primer lloc, quan un equip arriba a les nostres instal·lacions, se’n fa
una inspecció inicial per determinar a quin tipus de contaminació ha estat
sotmès i quin procés de descontaminació serà el més indicat per tractar-la.
Un cop l’equip ha estat descontaminat, es comproven tots els elements de
seguretat, tal com dicta la guia del fabricant. Aquesta inspecció és determinant per establir quines reparacions necessita l’equip perquè sigui validat
com a APTE per fer-lo servir.
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En acabar tot el cicle de manteniment es fa un últim procés d’inspecció,
com a control de qualitat.
El procés d’inspecció també inclou la revisió de l’arnès mitjançant un procés
especíﬁc amb l’objectiu de detectar possibles desgasts de les costures
principals i altres elements.
Reparacions o modiﬁcacions
El personal de costura d’Elis-Total Safety té més de 25 anys d’experiència en
la reparació d’equips d’intervenció amb foc. Així, coneix totes les patologies
que poden afectar les peces i sap com solucionar-les.
Les reparacions sempre es fan seguint els paràmetres de qualitat més alts,
es respecten les prescripcions del fabricant i la integritat original de la peça.
El material, els teixits i els complements utilitzats durant el procés de
reparació son sempre els originals del fabricant, així es garanteix que les
prestacions de l’equip no es modiﬁquin.
En la gran majoria de casos en què es fa una reparació és necessari accedir a l’interior de la peça obrint-ne les costures. Aquest fet garanteix que
cada capa es repara i manipula per separat de les altres, sense inﬂuir en
les prestacions de seguretat originals de l’equip.
Un cop la peça té les costures obertes, es comprova la barrera d’humitat.
En cap cas l’usuari ha de manipular o reparar l’equip pel seu compte, ja
que el servei de manteniment és l’únic que té la capacitat i l’experiència per
poder manipular l’equip seguint les instruccions del fabricant.
Vida útil
Sempre que es facin les inspeccions de rutina i els processos de cura i
manteniment de forma regular, com a mínim un cop l’any, i d’acord amb
el que es deﬁneix en aquest manual de l’usuari, l’equip d’intervenció i l’arnès
no tenen una vida útil deﬁnida en anys de durada. La baixa deﬁnitiva depèn
de les inspeccions, amb les quals es determina si l’equip és adequat per
fer-lo servir i encara compleix amb els requisits inicials.

Part 3
INFORMACIÓ DELS FABRICANTS DE L’EQUIP
· Equip d’intervenció
· Arnès
· Mosquetons
· Cinta de seguretat
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INFORMACIÓ DELS FABRICANTS DE L’EQUIP
EQUIP D’INTERVENCIÓ. Informació per l’usuari
Dissenyat i subministrat per Bristol Uniforms Ltd
Staple Hill, Bristol
BS16 5LL
Regne Unit
Tel.: +44 (0) 117 9563101, Fax +44 (0) 117 9565927
E-mail: enquiries@bristoluniforms.com
Web: www.bristoluniforms.com
CERTIFICAT DE FORMA INDEPENDENT per BTTG, M17 1EH,
Manchester, Regne Unit (Núm. Identif. 0339)

UTILITZACIÓ
Aquesta peça s’ha de portar com un equip d’intervenció, és a dir, jaqueta i pantalons contra incendis. Compleix la norma EN469:2005/AC:2006. Les zones del cos
cobertes per aquesta indumentària són les part altes i baixes del cos, inclouen el
coll, els braços ﬁns als canells i les cames ﬁns als turmells.
Aquelles parts del cos que no quedin cobertes per aquesta indumentària hauran
d’anar completament protegides mitjançant equips de protecció individual (EPI)
compatibles, és a dir, botes, guants, casc i sotacasc per evitar lesions.

MATERIALS
Els principals materials empleats en aquesta indumentària són materials resistents a les ﬂames de forma inherent. Amb anterioritat a les proves exigides per
la norma EN469:2005/AC:2006, que requereix un tractament previ, els materials
van ser sotmesos a 5 cicles de rentat i assecat. Aquest número de cicles no és
un indicador de la vida útil del EPI. Aquesta indumentària de protecció tindrà una
caducitat per l’ús al que està destinat, en funció del resultat del manteniment i la
inspecció a la que s’haurà de sotmetre de forma regular, conforme a RD 773/1997
i a UNE-CEN/TR14560 de la UE.

NIVELLS DE RENDIMENT
El nivell 2 és el que exigeix els millors requisits, en el que s’inclou els requisits mínims
exigits per la roba utilitzada durant operacions d’extinció de focs estructurals.
L’etiqueta mostra:
Xf2 Nivell 2 per Transferència de Calor per Flama.
Xr2 Nivell 2 per Transferència de Calor per Radiació.
Y2 Nivell 2 per Resistència a la Penetració d’Aigua.
Z2 Nivell 2 per Resistència al Vapor d’Aigua.
El nivell 1 és el nivell de menor grau i s’ha de tenir en consideració per activitats
complementàries, com per exemple, tasques de rescat, accidents de trànsit en
carretera i extinció d’incendis en terreny forestal. No s’ha d’utilitzar en casos en
què hi hagi risc de quedar atrapat pel foc o de penetració d’aigua.
La indumentària té el nivell 1 quan en l’etiqueta consten les marques següents:
Xf1, Xr1, Y1 o Z1.

VIGILÀNCIA, MANTENIMENT I REPARACIONS
La roba de protecció requereix una vigilància i manteniment apropiats. La vigilància
inclou la neteja, descontaminació i emmagatzematge de conformitat a les recomancions del fabricant. Tanmateix només es realitzaran reparacions pel personal o
organitzacions acreditades per fer aquesta tasca i utilitzant els materials adequats.
Una vegada reparat, l’equip d’intervenció serà inspeccionat per personal qualiﬁcat
per tal de veriﬁcar l’actuació realitzada.

INSPECCIÓ
Es realitzaran inspeccions de forma regular dins d’un pla d’inspecció per detectar
possibles desperfectes a la integritat de l’EPI i determinar si es APTE pel seu ús o
requereix reparació.

EMMAGATZEMATGE
L’EPI s’ha d’emmagatzemar en un lloc sec i després d’usar-lo s’ha d’assecar abans
de tornar-lo a emmagatzemar.
Sempre que sigui possible, s’ha d’emmagatzemar en un lloc aïllat de la llum del
sol directa, ja que se’n pot degradar el color. Allunyeu-lo de qualsevol lloc de fum.

UTILITZACIÓ
Aquesta peça s’ha de portar com un equip d’intervenció, és a dir, jaqueta i pantalons contra incendis. Compleix la norma EN469:2005/AC:2006. Les zones del cos
cobertes per aquesta indumentària són les part altes i baixes del cos, inclouen el
coll, els braços ﬁns als canells i les cames ﬁns als turmells. Aquelles parts del cos
que no quedin cobertes per aquesta indumentària hauran d’anar completament
protegides mitjançant equips de protecció individual (EPI) compatibles, és a dir,
botes, guants, casc i sotacasc per evitar lesions.

SI US PLAU, TINGUEU EN COMPTE LES ADVERTÈNCIES SEGÜENTS:
· Estrès Tèrmic – un esforç excessiu en condicions de calor portant la indumentària
que compleix amb la norma EN469:2005/AC:2006 pot fer que l’usuari tingui un
cansament excessiu per la temperatura o per un cop de calor. Els símptomes que
podria patir poden ser defalliment, marejos, pols accelerat, baixa pressió sanguínia
i mal de cap.
· En cas que la indumentària es vegi accidentalment esquitxada per líquids tèrmics
o inﬂamables, l’usuari que porti la peça se l’ha de treure de forma immediata una
vegada hagi succeït l’incident. Per tant, la indumentària s’haurà de portar a rentar
o retirar del servei.
· L’usuari de la indumentària ha d’efectuar inspeccions regulars per detectar aquells
desperfectes o deterioraments obvis. En cas de detectar un problema potencial,
la indumentària haurà de ser inspeccionada per personal expert i competent, entre
els que s’inclou un proveïdor de serveis com pot ser Bristol Uniforms.
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· Les deﬁciències en la protecció tèrmica poden advertir-se en sentir la calor amb
més rapidesa o facilitat que abans. Un indicatiu que poden haver-hi deﬁciències
en l’aïllament d’humitat pot ser que l’usuari es mulli amb la pluja o amb el degoteig
d’una mànega portant l’equip d’intervenció.
· La indumentària feta malbé, mal ajustada o molt bruta pot implicar un risc potencial
per a l’usuari que la porti.

REGULACIÓ ERGONÒMICA DE L’EQUIP D’INTERVENCIÓ
El conjunt de l’equip d’intervenció s’han de poder adaptar a les condicions anatòmiques o ﬁsiològiques de l’usuari que l’ha d’utilitzar, després dels ajustos convenients.
Les corretges dels tirans hauran d’anar per sobre les espatlles i quedar ajustats de tal
forma que els pantalons quedin cenyits a la cintura. A l’hora de ﬁxar els ajustaments
laterals, s’haurà d’estirar-los ﬁns a aconseguir un ajustament còmode.
Per ajustar la jaqueta de bomber, introduïu els braços per les mànigues, ajustant
els punys de les mànigues mitjançant els llaços o el forat del puny ﬁns a introduir
el dit polze. Ajusteu el sotacasc al cap de forma que quedi per sota de la jaqueta i
tanqueu la jaqueta completament amb la solapa ﬂotant davantera.
Traieu-vos la indumentària sempre que us trobeu fora de la zona de perill i allunyats
de la zona d’intervenció. Obriu la part davantera de la jaqueta per ventilar el cos al
més ràpid possible i així baixareu la temperatura corporal.
Abans de treure-us la jaqueta i les botes, traieu-vos primer els altres equips de
protecció personal.

Industrias MURTRA S.A.
Polígon Ind. Jordi Camp
c/ Jordi Camp, 94 · 08400 Granollers · Barcelona
Tel. 93 846 72 25

ARNÈS DE CINTURA I DE SUBJECCIÓ BF-60G
Aquestes instruccions presenten els sistemes d’ús d’aquest producte. Només es representen els casos més
normals de mal ús (esquemes marcats amb una calavera). Hi ha una gran quantitat de mals usos que ens és
impossible d’enumerar ni imaginar. Només els esquemes de les tècniques no marcades es poden fer servir.
S’exclou qualsevol altre ús, perill de mort. En cas de dubte o problema de comprensió, dirigir-vos a Industrias
MURTRA S.A. Aquest producte és conforme a les normes europees vigents EN 358 i EN 813 i té la certiﬁcació CE.
Només s’ha de fer servir en combinació amb altres materials igualment certiﬁcats CE i es pot utilitzar amb altres
components que formin part dels sistemes d’aturada de caigudes. (Sistemes anti-caigudes conforme a EN 363).
Un arnès de subjecció no està pensat per parar caigudes. Un arnés anti-caigudes és l’únic dispositiu de
prensió del cos que es permet utilitzar en un sistema d’aturada de caigudes.
APLICACIÓ
Equip de protecció individual. Aquest producte no s’ha de fer servir més enllà dels seus límits i en qualsevol
situació que no estigui prevista.
1. ATENCIÓ!. Abans de fer servir aquest material, llegiu detingudament la informació següent. No utilitzeu
aquest material si dubteu de la interpretació del text o no teniu prou experiència en la maniobra que voleu fer.
Vosaltres assumiu personalment tots els riscos i les responsabilitats per qualsevol dany, ferida o mort que es
produeixi durant l’ús dels nostres productes en qualsevol situació. Si no esteu capacitats per assumir aquesta
responsabilitat o córrer aquest risc, no empreu aquest material. La simple lectura d’aquest document no faculta
per a una utilització correcta o immediata d’aquest equip de protecció individual. S’ha de complementar obligatòriament amb la corresponent formació teòrica i pràctica que imparteix un instructor titulat.
Els treballs verticals són activitats potencialment perilloses. Encara que s’utilitzi correctament aquest material
es poden produir accidents greus i ﬁns i tot, mortals.
Estar suspès i inert en un arnès pot causar transtorns ﬁsiològics greus o la mort.
L’usuari ha de preveure la possibilitat que necessiti ajuda si es troba en diﬁcultats mentre fa servir aquest
producte. Eviteu sempre l’ús d’aquest producte en un altre tipus d’activitats diferents dels treballs verticals. No
ha estat dissenyat per fer-lo servir en alpinisme, escalada, salt de pont, salt elàstic, tirolines, ponts tibetans o
activitats similars, rescats en incendis o qualsevol activitat portada a terme en un ambient industrial agressiu
o quan se superin els 50ºC.
Per a usos en incendis ha d’anar acompanyat i protegit per un sobrepantaló i jaqueta per protegir-lo de temperatures elevades 90ºC.
Si peseu més de 100 kg, abans de fer servir aquest arnès consulteu Industrias MURTRA S.A. (arnès provat
amb 100 kg nominal). És essencial per a la seguretat de l’usuari que, en cada producte revenut, el revenedor
faciliti la traducció de les instruccions d’ús, les instruccions per al manteniment, els exàmens periòdics i les
instruccions relatives a reparacions en la llengua del país en el que s’utilitzin els productes.
2. COL·LOCACIÓ. L’usuari ha de fer moviments (caminar, asseure’s, aixecar-se) i una prova de suspensió
amb el material que utilitzarà, per estar segur que és de la talla correcta i que té el confort necessari per a l’us
al qual el destinarà.
3. INSTRUCCIONS D’ÚS. Aquest producte només pot ser utilitzat per persones capacitades i amb experiència. Si no és així, l’usuari ha d’estar sota control visual i directe d’una persona competent i experta.
L’usuari ha de controlar que el treball a realitzar es fa reduint els riscos de caiguda i l’altura de la caiguda.
Atenció al perill que pot esdevenir utilitzant diversos articles, la funció d’un pot afectar o interferir en la seguretat d’un altre.
L’usuari ha de preveure les condicions mèdiques susceptibles d’afectar la seva seguretat a conseqüència
de l’ús normal de l’equip i en cas d’urgència. L’usuari ha de preveure un pla de salvament per tal de fer front
a qualsevol urgència que pugui sorgir durant el treball. Per a la vostra seguretat instal·leu un segon sistema
d’assegurament, com ara doblar els mosquetons o la corda de seguretat.
És important que l’usuari veriﬁqui de manera regular les sivelles i altres mitjans de tancament i regulació
durant la utilització.
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Abans i després de cada utilització, és obligatori comprovar l’estat de les cintes i de les costures, ﬁns i tot
aquelles a les quals és difícil accedir. No dubteu a llençar un producte que presenti deﬁciències que puguin reduirne la resistència o limitar-ne el funcionament.
Durant la utilització, és important controlar regularment l’estat del producte i de les seves connexions amb
els altres elements del sistema. En un sistema anti caigudes, és essencial veriﬁcar l’espai lliure requerit sota
de l’usuari, abans de cada ús, a ﬁ d’evitar qualsevol col·lisió contra el terra, o obstacle, en cas de caiguda.
Ús com a suspensió EN 813: Feu servir només el nus de vuit amb reforç. L’anella de cinta principal amb 2
bucles EN 358 té una resistència de 15 kN i serveix com a punt d’acordament i per ﬁxar la corda en cas de rescat
o un bloquejador / fre / dissipador d’energia / corda d’ancoratge / sistema d’auto assegurament mitjançant un
connector homologat CE EN 362 amb barra de separació.
L’anella de cinta EN 813 no s’ha de fer servir mai dins d’un sitema anticaigudes.
Ús com a subjecció lateral EN 358: Els peus han de tenir un suport còmode. Els anells de cinta laterals
només es poden usar amb un sistema de retenció anti-caigudes. El punt d’ancoratge s’ha de tenir al nivell de
la cintura o per sobre; la cinta de posicionament s’ha de tenir al mantenir tensada, per limitar el desplaçament
lliure a 0,6 m màxim.
4. CAIGUDA IMPORTANT. Destruïu i llenceu l’arnès per impedir que es torni a utilitzar si presenta anomalies, fregaments, desﬁbraments, abrasions, cremades, deformacions o taques de líquids.
El punt d’ancoratge del sistema de suspensió o retenció ha d’estar preferentment igual o per sobre de la posició
de l’usuari.
La resistència mínima de l’ancontrage ha de ser, pel cap baix, de 2.200 daN.
És essencial per la seguretat de l’usuari que el punt d’ancoratge estigui posicionat correctament.
En cas de dubte, poseu-vos en contacte amb Industrias MURTRA S.A.
5. MANTENIMENT. Per assegurar un manteniment millor del producte, es prefereible atribuir-lo nominalment
a un únic usuari. En cas de dubte sobre la seguretat d’aquest arnès o de qualsevol component de la cadena
de seguretat, s’ha de substituir immediatament. Qualsevol modiﬁcació o reparació està prohibida fora de les
nostres unitats de producció. Les eventuals reparacions ha de ser fetes per una persona competent i autoritzada
pel fabricant amb el respecte estricte de les instruccions del fabricant.
Materials principals
Cintes: Polièster
Sivelles de reglatge: Aliatge d’alumini i acer.
5.1 Neteja
Traieu el fang o brutícia amb un raspall de niló, polipropilè o polièster suau.
Un producte tèxtil brut s’ha de rentar a mà o a màquina amb un detergent per a roba delicada, aclarit amb
aigua neta (temperatura màxima: 30ºC). Utilitzeu sabó neutre només en cas de brutícia notable. Eviteu sempre
suavitzants, lleixius o qualsevol detergent no neutre. Assequeu el producte en un lloc ombrejat, airejat, fresc
i allunyat de qualsevol possible font de calor (sol, calefacció, xemeneia, foguera, assecador de mà, etc.).
En assecar-se, les cintes es poden encongir lleugerament.
5.2 Desinfecció
Si cal una desinfecció del producte, feu servir un desinfectant compatible amb la poliamida, el polièster i el
PVC. Deixeu-lo en remull durant una hora, en una solució diluïda amb aigua clara i a una temperatura màxima
de 20ºC. Tot seguit, aclariu-lo abundantment amb aigua clara i freda.
Assequeu-lo lentament, lluny de qualsevol tipus de calor directe. És obligatori complir aquest metòdes.
5.3 Productes químics
Tots els productes químics, les matèries corrosives i els dissolvents poder ser perillosos i poden afectar al
rendiment del equip.
5.4 Temperatura
Feu servir aquest producte només a temperatures compreses entre 0ºC i 50ºC, atès que la resistència del
material pot quedar alterada. Per a usos en incendis ha d’anar acompanyat i protegit per un sobrepantaló i
jaqueta per protegir-lo de temperatures elevades 90ºC.
La humitat i el gel poden modiﬁcar l’estructura del cinturó. No deixeu la corda, l’arnès o el material de seguretat
dins d’un automòbil exposat al sol (a través dels vidres o ﬁns i tot en el mateix maleter es poden superar els 50ºC).

5.5 Emmagatzematge i transport
Transporteu i guardeu sempre aquest arnès dins de la seva funda. Ha d’estar totalment sec abans
d’emmagatzemar-lo.
Eviteu guardar-lo en bosses de plàstic tancades, ja que poden conservar una humitat perjudicial.
Deseu-lo en un lloc sense llum, ventilat i sec, amb una temperatura no inferior a 0ºC ni superior als 50ºC.
Impediu el contacte amb qualsevol producte químic, en especial líquids o sòlids que desprenguin vapors (pintures,
adhesius, resines, gasolina, querosé, naftalina, vernissos, alcohol, oli de motor, líquids de bateries o piles de
qualsevol mida, etc.) i objectes calents (canonades, radiadors, broques de trepant, etc.).
Malgrat la seva protecció contra els ultraviolats, es recomana emmagatzemar-lo a recer de de la llum, en lloc
ventilat i lluny de qualsevol font de calor directa.
Eviteu el contacte amb objectes tallants, arestes de roques, grampons, fulles de piolets, pedres o blocs solts.
6. CONTROL PREVENTIU. Eviteu el fregament amb materials abrasius i amb parts tallants, arestes
vives i radiacions perllongades UV. Malgrat que els materials amb els quals està construït l’arnès no són
conductors (poliamida i polièster), cal prestar una atenció especial a l’electricitat, sobretot en el cas d’humitat
o quan estigui mullat.
7. EXÀMENS PERIÒDICS. Tots els components dels Equips de Protecció Individual envelleixen, i de
forma especial els del tipus tèxtil (cintes, arnesos, etc) inclús encara que no es fes servir. La vida mitjana
resulta molt variable i depèn especialment de la seva composició, freqüència d’us i del respecte escrupolós de
les recomanacions de Industrias MURTRA. La seguretat de l’usuari està lligada al manteniment, la eﬁcacia i la
resistència del equip. Com a mesura de seguretat, no fer servir mai un element del equip que s’ha fet servir per
parar una caiguda important, sobre tot si el factor de caiguda ha estat superior a 1, ruptures internes invisibles
a l’ull poden comportar reducció de la seva resistència i limitar-ne el funcionament. Després de la primera
utilització i sense tenir en compte el desgast, aquest producte pot tenir una vida útil de 10 anys. No feu servir
cap component tèxtil de l’equip la vida del qual els sobrepassi, malgrat que tingui un bon aspecte exterior o
s’hagi fet servir ocasionalment. Un desgast o un deteriorament excepcional poden limitar aquesta vida a una
única utilització. A més dels controls anteriors i posteriors a cada ús, aconsellem que personal qualiﬁcat inspeccioni minuciosament el producte cada 12 mesos per una persona qualiﬁcada.
La inspecció ha de comprendre al menys:
cintes: desgast, talls, restes de productes químics, pintura, fusió.
les costures: compte amb els ﬁls desgastats, tallats, esﬁlagarsats, fusió.
els anells d’ancoratge tèxtils: controlar el desgast, talls, restes de productes químics, pintures, fusió.
el teixit: atenció als talls, desgast, i els desperfectes provocats per l’ús, la calor, els productes químics, etc.
les sivelles: bon funcionament desgast, corrosió, deformació, marques, correcte pas de la cinta.
la llegibilitat de les etiquetes del producte.
8. OBSERVACIONS IMPORTANTS. El comprador ha d’emplenar tan aviat com pugui la ﬁtxa d’inspecció
que s’inclou en les instruccions especíﬁques adjuntes. És necessari llegir les instruccions de cada element associat. Comproveu la comptabilitat de l’arnès amb la resta de components del sistema anti-caiguda (absorbidor,
element d’ancoratge, connector) o del sistema de subjecció. L’ancoratge al qual es ﬁxi la corda de seguretat,
el connector o el sistema anti-caiguda s’ha de situar preferentment per sobre de la posició de l’usuari. Aquest
sistema ha de complir les exigències de la norma EN 795.
9. GARANTIA DEL FABRICANT. La garantia Industrias MURTRA S.A. es de 3 anys contra qualsevol
defecte de fabricació o en els materials i només es vàlid per el primer comprador o propietari d’aquest material.
No adquiriu mai aquest material si ha estat utilitzat per una altra persona, si no té instruccions o etiquetes
identiﬁcatives, si està descolorit per la seva exposició en un aparador o deteriorat per un emmagatzematge
incorrecte. S’exclouen de la garantia el desgast normal, les modiﬁcacions, els retocs, el mal emmagatzematge,
i els danys ocasionats per negligències i usos per als quals el producte no ha esta pensat.
Si observeu alguna anomalia de qualsevol mena, consulteu Industrias MURTRA S.A. abans de fer servir el
material. Industrias MURTRA S.A. no es responsabilitza de les conseqüències directes, indirectes o accidentals,
ni de qualsevol altre tipus de dany, que resultin de l’ús dels seus productes.
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Organisme controlador de fabricació d’aquest EPI
Organisme notiﬁcat que intervé en l’exàmen CE de tipus

CETE APAVE SUDEUROPE CS 60192. 13322 MARSEILLE Cedex 16 · France
nº 0082

CETE APAVE SUDEUROPE CS 60192. 13322 MARSEILLE Cedex 16 · France

De conformitat a la directiva europea
Referència tècnica

EN 813:2008

EN 358:1999

Per assegurar un millor manteniment del producte, es millor atribuir-lo nominalment a un únic usuari
El fabricant recomana al usuari conservar un exemplar d'aquesta ﬁtxa de identiﬁcació i exàmens
periòdics per cada component del sistema
Els controls del EPI es donen amb reserva de que els els components a controlar no estiguin en cap
del següents casos de rebuig:
· component que hagi tingut una caiguda important de factor 1 o més
· producte que tingui més de 10 anys de estada a un magatzem
CARACTERÍSTIQUES
TALLA

S
M
L
XL
XXL
XXXL
XXXXL

CINTURA

CUIXES

Model BF-60G

PES

82 - 90 cm

45 - 60 cm

617 g

Any de fabricació

90 - 98 cm

50 - 65 cm

645 g

Número de lot de fabricació

98 - 108 cm

55 - 70 cm

658 g

106 - 114 cm

60 - 75 cm

692 g

Usuari

114 - 122 cm

65 - 80 cm

707 g

Data de compra

122 - 130 cm

70 - 85 cm

727 g

Data de la 1a utilització

130 - 138 cm

75 - 90 cm

735 g

VERIFICACIÓ DELS ELEMENTS DE SEGURETAT
Cintes: desgast, ta es químics, pintura, fusió
Les costures: compte amb els ﬁls desgastats, tallats, esﬁlagarsats
Les sivelles: bon funcionament, desgast, corrosió, deformació, marques
Veriﬁcació del pas correcte per les sivelles
La llegibilitat de les etiquetes del producte
Elements: Estat del acolxat i les costures

Controlat Rebutjat

OK

DESCRIPCIÓ TÈCNICA MOSQUETONS
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Models 440 · 440-S · 440-SH
Normes
UIAA 121
440:
440-S · 440-SH:

EN 12275:1998 Type X
EN 12275:1998 Type X · EN 362:2004 Type B

Material
Cos:
Tancament:
Rosca:

Alumini 7075-T6
Alumini 7075-T6
Alumini 2011-T3
Resistència a la corrosió Anoditzat
Resistència Marcatge:
24kN
Dimensions 102 x 58 mm
Pes 440: 62 g · 440-S: 67 g · 440-SH: 68 g

7kN

6kN

7kN

6kN

Models 400/12-S-1 · 400/12-S-2 · 400/12-S-3
Normes
EN 362:2005 Tipo B
EN 12275:1998 Tipo H
UIAA 121

Material
Cos:
Tancament:
Rosca:

Alumini 7075-T6
Alumini 7075-T6
Alumini 2011-T3
Resistència a la corrosió Anoditzat
Resistència Marcatge:
27kN
Dimensions 115,5 x 78 mm
Pes 88 g

DESCRIPCIÓ ANELL EXPRÉS
Referència SEC-AE
Article ANELL EXPRÉS Cinta de 19 mm d’ample
Unió per una costura de 6 repunts.
Fil de poliamida de color contrastat
Material Polièster
Norma EN 566:2007 Anells de cinta

Longitud

Pes +- 10%

Longitud

Pes +- 10%

60 cm
80 cm
100 cm
120 cm

42 g
55 g
69 g
82 g

140 cm
150 cm
160 cm
240 cm

95 g
102 g
109 g
162 g

Resistència
· La resistència de la costura és superior a la d’un nus de cinta
· No es veuen afectats per l’efecte de la humitat i el gel
· Resistents a l’abrasió
· Punt de fusió del polièster de 260 o

Carrer Diesel, 5-7
Polígon Ind. Sector Autopista
08150 Parets del Vallès
Barcelona
Tel. 93 573 54 00
www.elis.com

Francesc Puig i Gairalt, 16
08191 RUBÍ
Barcelona
Tel. 93 590 82 64
www.total-safety.es

Agente Exclusivo

