Instructies voor gebruik en reiniging – slangen
ATTENTIE
Pas op voor hete delen bij het verpompen van hete vloeistoffen.
Slangen met zichtbare beschadigingen of afgekeurde slangen nimmer toepassen.
Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen.
Behandeling en schade: slangen en in het bijzonder certificaatslangen (composietslangen, rvs-slangen en rubberslangen)
zijn zowel kwetsbaar als kostbaar. Wij verzoeken u om de slangen als zodanig te behandelen, uw personeel hieromtrent
te instrueren en het leidingtracé dusdanig te kiezen dat de slangen in de luwte van het werk komen te liggen.
Conform onze verhuurvoorwaarden zal schade aan huurder worden doorbelast.
Testen van slangen dient door Eekels Pompen B.V. verzorgd te worden.
TOEPASSING
Neem vooraf de ontwerpcondities van de slang in acht (druk, temperatuur, soort vloeistof, viscositeit). Overschrijd deze
niet.
Slangen niet gebruiken voor slijtende en/of viskeuze vloeistoffen.
Slangen niet gebruiken nabij open vuur.
VOOR GEBRUIK
Voer een visuele inspectie uit van slang en koppelingen. Let op beschadigingen, blazen, losse mantel, knik, verandering
van kleur, aantastingen of slijtage.
Controleer of de slang gereinigd is (in- en uitwendig).
Controleer de keuringsdatum op geldigheid.
GEBRUIK, MONTAGE EN DEMONTAGE
Slangen en koppelingen voorzichtig behandelen en verplaatsen (niet slepen over de grond; niet in of over de lepels van
een heftruck hangen; niet aan koppelingen trekken).
Maak gebruik van de juiste hijsmiddelen.
Houdt de slang vrij van obstakels en zware voorwerpen.
Slangen uitsluitend bovengronds toepassen.
Voorkom dat de slang kan gaan schuren ten gevolge van trillingen of pulsaties.
Ondersteunen slangen waar nodig, voorkom doorzakken.
Pas bochtstukken toe, voorkom knikken van de slang (neem de minimum buigradius van de slang in acht).
Slangen spanningsloos en vrij van torsie monteren.
Controleer of het leidingwerk drukloos is voordat met afkoppelen wordt begonnen .
NA GEBRUIK
Reinig de slang in- en uitwendig.
Opslaan op koele donkere plaats, slangen rechtuit leggen, bij voorkeur binnen, niet op de grond en vrij van zonlicht, regen
en ongedierte.
REINIGING
Demonteer eventuele appendages of blindflenzen van de slangkoppelingen.
Leg de slang rechtuit op een vlakke ondergrond.
Zorg voor een goede aarding van de slang ter voorkoming van ongewenste elektrostatische ontlading.
Spoel de slangen schoon met een geschikte reinigingsvloeistof die effectief is voor de verpompte vloeistof. Slangen
mogen geen resten meer bevatten van het medium waar het in de toepassing of omgeving mee in aanraking is gekomen.
Zorg dat er geen reinigingsvloeistof in de slang achterblijft.
Bij het retourneren van slangen dienen door de huurder schoonspoelverklaringen te worden overlegd.
Reinig slangen in- of uitwendig nooit (om schade te voorkomen) met:
o Perslucht of stoom
o Hogedrukreiniger, borstelreiniger of andere mechanische reinigingsmethoden
Indien geconstateerd wordt dat er geen of onvoldoende reiniging heeft plaatsgevonden, worden de artikelen op kosten
van de huurder retour gezonden. Huurder blijft verantwoordelijk voor het reinigen en afvoeren van verontreinigingen.
Indien er door het niet of onjuist reinigen van de artikelen schade is ontstaan, wordt dit verhaald op de huurder.
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FOUT

GOED

Hijs of hang een
slang nooit op aan
een strop of
hijsband (dit knikt
en beschadigt de
slang).

Voorkom schade
aan de slang: pas
een draagband toe.

Slang nooit zonder
ondersteuning
monteren nabij de
koppelingen.

Ondersteun de
slang altijd nabij
de koppelingen.

Slang niet laten
doorzakken. Nooit
zonder
ondersteuning
monteren.

Pas een draagband
toe of ondersteun
de slang.

Voorkom onnodige
bochten.
Pas eventueel een
bochtstuk toe.

Acceptabel, slang
kan niet knikken
nabij de koppeling.

Slang nooit tegen op
of scherpe randen
laten rusten.

Bescherm de slang
altijd tegen
scherpe randen en
voorkom knikken.
Pas ondersteuning
toe.

Monteer slangen
nooit strak en onder
voorspanning.

Monteer slangen
spanningsvrij; laat
de slang een
flauwe bocht
vormen door
overlengte.

Monteer slangen vrij
van torsie (verdraai
de slang zelf niet in
de lengterichting).

Torsievrije
montage.

Buig de slang nooit
verder dan de
toegestane buigradius. Voorkom
knikken van de
slang, in het
bijzonder nabij de
koppelingen.

Toegestane buigradius in acht
nemen.

Bescherm de slang
altijd tegen
scherpe randen en
voorkom knikken.

Slang nooit tegen op
of scherpe randen
laten rusten.
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