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	 1.	 IdentIfIkacIja

1.1.	 Vrsta	In	tIp	Izdelka

Zračni mostovi SAVATECH

1.2.	 proIzVajalec

Savatech, d.o.o.

Družba za proizvodnjo in trženje gumenotehničnih proizvodov in pnevmatike

Izdelki za zaščito okolja

Škofjeloška cesta 6
4502 Kranj
Slovenija

Tel: +386 (0)4 206 6388
Faks: +386 (0)4 206 6390

info.eko@savatech.si

Delovni tlak

Nosilnost

Širina in višina

Dolžina

Tip

Serijska številka

Potreben 
volumen zraka
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	 2.	 opIs	Izdelka

2.1.	 osnoVne	funkcIje	In	področje	uporabe

Zračni most je napihljiva reševalna pot, primerna za reševalne akcije na nestabilnem terenu. Uporabljajo ga gasilske enote in reševalne 
ekipe. Konstrukcija zračnega mostu zagotavlja odlično stabilnost v vseh pogojih. Zračni most se lahko uporabi tudi kot splav ali delovna 
ploščad na ledu, vodi ali pesku.

2.2.	 osnoVnI	podatkI

Tabela 1: Tehnični podatki zračnih mostov SAVATECH

TIP ŠIFRA

DIMENZIJE
TEžA

DELOVNI 
TLAK

NOSILNOST
POTREBNA 

KOLIČINA ZRAKADOLžINA ŠIRINA VIŠINA

[cm] [cm] [cm] [kg] [bar] [kg] [l]
ATP 5 581231 500 165 15 34 0.5 1000 1860

ATP 10 581232 1000 165 15 66 0.5 2000 3720
ATP 15 581233 1500 165 15 100 0.5 3000 5570

2.3.	 okoljskI	pogojI	In	omejItVe	uporabe

Temperaturno območje uporabe zračnih mostov SAVATECH je od -20 °C do +60 °C.

Standardna izvedba zračnih mostov SAVATECH NI primerna za uporabo v potencialno eksplozivni atmosferi. 

Pri zračnih mostovih SAVATECH sta uporaba odprtega ognja in kajenje prepovedana.

2.4.	 VaroValna	oprema

Pri uporabi zračnih mostov SAVATECH za reševanje iz vode ali ledu upoštevajte lokalne predpise in smernice za uporabo primerne 
varovalne opreme za takšno reševanje.
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Nepooblaščenim
vstop

prepovedan



6

	 3.	 defInIcIje

Delovni tlak - Tlak, do katerega se napolni zračni most SAVATECH pred začetkom uporabe. Določen je z aktivacijo varnostnega 
ventila in znaša od 0,48 do 0,56 bar.

Varnostni ventil - V zračni most SAVATECH integriran ventil, ki se pri naraščanju tlaka preko dopustnih vrednosti odpre in izpusti 
odvečni zrak, dokler tlak ne pade do dopustnih vrednosti.

Polnilni priključek - V zračni most SAVATECH integriran priključek, namenjen polnjenju in praznjenju.

Protizdrsna površina - Površina na zgornji strani zračnega mostu SAVATECH, ki je zasnovana tako, da zagotavlja dober oprijem v 
suhem in mokrem.

Nosilno/izvlečna vrv - Vrv, ki je napeljana okoli celotnega zračnega mostu SAVATECH ter se je lahko reševana oseba oprime in 
izvleče iz vode. Vrv je namenjena tudi prenašanju zračnega mostu SAVATECH.

Povezovalni trak – Trak, integriran na zračni most SAVATECH, ki je skupaj s povezovalno rinko namenjen medsebojnemu 
povezovanju zračnih mostov SAVATECH.

Povezovalna rinka – rinka, integrirana na zračni most SAVATECH, ki je skupaj s povezovalnim trakom namenjena medsebojnemu 
povezovanju zračnih mostov SAVATECH.

Odsevnik - Trak iz odsevnega materiala, integriran na zgornji rob stranice zračnega mostu SAVATECH.

Transportna vreča - Vreča, namenjena shranjevanju zračnega mostu SAVATECH, ko ta ni v uporabi.
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	 4.	 prIpraVa	Izdelka	za	uporabo

4.1.	 transport

Zračni mostovi SAVATECH so pakirani v kartonski embalaži s posebno zaščito občutljivih delov. 

Zračne mostove SAVATECH skladiščite v temnem in suhem prostoru. Temperatura skladiščenja mora biti od +5 
°C do +25 °C.

4.2.	 VarnostnI	napotkI	pred	uporabo

Pred uporabo obvezno preberite navodila! 

reševalne ekipe, ki bodo izvajale reševanje iz vode oz. zaledenele površine, morajo biti usposobljene za delo/
reševanje iz vode oz. z zaledenele površine.

4.3.	 odstranjeVanje	embalaže

Embalaža je iz kartona, ki se lahko popolnoma reciklira, zato ga nikakor ne smete trajno zavreči. Odlagajte ga v 
zabojnike, namenjene za recikliran papir, ali v namenske zabojnike za kartonsko embalažo.

4.4.	 skladIščenje	In	zaščIta	Izdelka,	ko	nI	V	uporabI

Priporočamo, da zračne mostove SAVATECH skladiščite zapakirane v transportni vreči, ki jo lahko kupite kot dodatno opremo. 
Skladiščite jih v temnem in suhem prostoru.

Temperatura skladiščenja: od +5 °C do +25 °C.

4.5.	 sHranjeVanje	naVodIl	In	dokumentoV	perIodIčnega	testIranja

Vsakemu zračnemu mostu SAVATECH so priloženi hitra navodila in poročilo o proizvajalčevem testiranju. 

Navodila in dokumente periodičnih testov hranite celotno življenjsko dobo zračnega mostu 
SAVATECH!
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	 5.	 naVodIla	za	uporabo

5.1.	 nasVetI	za	Varno	In	učInkoVIto	delo

Neupoštevanje navodil predstavlja tveganje za uporabnike in tretje osebe ter lahko povzroči 
nastanek različnih poškodb, zato pred uporabo preberite navodila!

• Zračne mostove SAVATECH je prepovedano polniti z vnetljivimi plini ali kisikom.
•  Pri uporabi zračnega mostu SAVATECH je prepovedano uporabljati ostre predmete. Uporaba ostrih predmetov 

lahko privede do poškodb zračnega mostu SAVATECH. 
•  Zračni most SAVATECH prenašajte tako, da se noben del ne vleče po tleh. V nasprotnem primeru  lahko pride do 

poškodb zračnega mostu SAVATECH.
•  Zračni most SAVATECH je prepovedano odlagati na ostro kamenje ali druge ostre predmete. Neupoštevanje tega 

navodila lahko privede do poškodb zračnega mostu SAVATECH.
• Uporaba zračnega mostu SAVATECH je osebam, ki ne znajo plavati, STROGO PREPOVEDANA.
•  Uporaba zračnega mostu SAVATECH na deročih vodah NI dovoljena.
•  Uporaba zračnega mostu SAVATECH na zaledenelih vodah NI dovoljena osebam, ki niso izurjene za reševanje iz 

zaledenele vode. 

5.1.1. Delovno okolje

TEMPERATURNO OBMOČJE UPORABE

Temperaturno območje uporabe zračnih mostov SAVATECH je od -20 °C do +60 °C. Uporaba izven predpisanega 
temperaturnega območja lahko privede do poškodb materiala.

OSVETLITEV DELOVNEGA MESTA

Delo v temi je nevarno. V kolikor je mogoče, osvetlite mesto uporabe, da ni v temi ali zasenčeno. Za osvetljevanje ne 
uporabljajte odprtega ognja.

PRISOTNOST POOBLAŠČENIH OSEB 

reševalne ekipe, ki bodo izvajale reševanje iz vode oz. z zaledenele površine, morajo biti usposobljene za delo/
reševanje iz vode oz. z zaledenele površine.

OSTRI DELI

Izberite kraj polnjenja in izpihovanja zračnega mostu SAVATECH ter ga očistite ostrih delov. Na kraju polnjenja ne 
sme biti ostrega kamenja. 
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5.2.	 odstranIteV	transportne	Vreče

Zračni mostovi SAVATECH so lahko dobavljeni s transportno vrečo ali brez nje, odvisno od naročila kupca. V kolikor je zračni most 
SAVATECH dobavljen v transportni vreči, ga je treba pred uporabo iz nje odstraniti. 

5.3.	 napIHoVanje

Zračni most SAVATECH je narejen za polnjenje s komprimiranim zrakom. Polnjenje zračnega mostu SAVATECH z drugim medijem 
je STROGO PREPOVEDANO.

Nominalni delovni tlak zračnega mostu SAVATECH je določen z aktivacijo varnostnega ventila in je med 0,48 in 
0,56 bar. Tlak v zračnem mostu SAVATECH je treba v časovnih intervalih največ 8 ur dopolnjevati do aktivacije 
varnostnega ventila.

5.3.1. Mesto napihovanja

Pred začetkom napihovanja zračnega mostu izberite kraj napihovanja ter ga očistite ostrih 
delov in ostrega kamenja. Prepričajte se, da je očiščeno mesto veliko vsaj toliko kot zračni 
most SAVATECH. 
Ostri deli na mestu polnjenja lahko privedejo do poškodb zračnega mostu SAVATECH.

5.3.2. Postopek napihovanja

1. korak
Zračni most SAVATECH vzemite iz transportne vreče ter ga postavite na izbrano očiščeno mesto napihovanja.

Slika 1:Odpiranje transportne vreče

2. korak
Odprite zaščitni pokrovček polnilnega ventila in preverite, ali je ventil v zaprtem ali odprtem položaju. Če je polnilni ventil v zaprtem 
položaju, boste črni zatič lahko potisnili za več kot 1 cm proti notranjosti. V primeru, da je ventil v odprtem položaju, ga boste lahko 
potisnili za največ 0,5 cm.

Slika 2: Odpiranje pokrovčka polnilnega ventila
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Slika 3: Polnilni priključek v zaprtem (levo) in odprtem (desno) položaju

Pred začetkom polnjenja mora biti polnilni ventil v zaprtem položaju. Ventil iz odprtega v zaprti položaj prestavite tako, da črni zatič 
potisnete v skrajno lego in ga zavrtite za 90° v smeri urnega kazalca.

Slika 4: Zapiranje polnilnega priključka

3. korak
Zračnemu mostu SAVATECH je priložena polnilna cev s črnim polnilnim priključkom na eni in kompresorskim vtičem na drugi strani.
Polnilni priključek na cevi priključite na polnilni ventil tako, da vstavite vtič v ustje priključka in ga z roko zategnete v smeri urnega 
kazalca.

Slika 5: Priklapljanje polnilne cevi na polnilni priključek

Na drugo stran polnilne cevi priključite vir zraka. Kot vir zraka lahko uporabite kompresor, ročno tlačilko ali tlačno posodo z reducirnim 
ventilom.

Tlak vira zraka (pribl. 5–12 bar) mora biti praviloma občutno večji od delovnega tlaka zračnega mostu, saj se v nasprotnem primeru 
časi polnjenja zračnega mostu SAVATECH bistveno podaljšajo.

4. korak
Začnite s polnjenjem zračnega mostu.

V kolikor je zračni most pravilno zložen (skladno s poglavjem Izpihovanje), se bo med napihovanjem sam razvil. Med polnjenjem ves 
čas preverjajte, če se zračni most SAVATECH pravilno odvija.
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Slika 6: Polnjenje pravilno zloženega zračnega mostu

Zračni most SAVATECH je popolnoma napolnjen, ko se aktivira varnostni ventil. Aktivacijo varnostnega ventila 
preverjamo z roko, tako da jo postavimo približno 10 cm pred varnostni ventil. Ko se varnostni ventil aktivira, na roki 
začutimo pihanje zraka iz varnostnega ventila.

Slika 7: Preverjanje odpiranja varnostnega ventila z roko

Med polnjenjem ves čas z roko preverjajte, če se je varnostni ventil aktiviral. Ko se varnostni ventil 
aktivira, nemudoma prenehajte s polnjenjem zračnega mostu SAVATCEH. V kolikor tega ne storite, 
lahko pride do nenadzorovanega naraščanja tlaka in porušitve izdelka.

5. korak
Odklopite polnilno cev od polnilnega priključka zračnega mostu SAVATECH in polnilni priključek zaprite s zaščitnim pokrovčkom.

Slika 8: Zapiranje polnilnega priključka

5.4.	 prenašanje

Za prenašanje zračnih mostov SAVATECH se uporablja oranžna nosilno/izvlečna vrv.

Slika 9: Nosilno/izvlečna vrv
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ATP 5
Zračne mostove SAVATECH tipa ATP 5 praviloma prenašata vsaj dve osebi. Pri tem ena oseba zračni most drži z obema rokama 
spredaj in ena z obema rokama zadaj.

Slika 10: Najmanj dve osebi prenašata zračni most ATP 5

V kolikor zračni most prenaša več oseb, se te enakomerno razporedijo ob levi in desni stranici. Na vsaki stranici mora ena oseba zračni 
most držati skrajno spredaj in ena skrajno zadaj.

Slika 11: Več ljudi prenaša ATP 5

ATP 10
Zračne mostove SAVATECH tipa ATP 10 praviloma prenašajo vsaj štiri osebe. Pri tem ena oseba drži zračni most SAVATECH skrajno 
spredaj in ena skrajno zadaj na vsaki strani zračnega mostu.

Slika 12:Minimalno štiri osebe prenašajo zračni most ATP 10

V kolikor zračni most SAVATECH prenaša več oseb, se dodatne osebe enakomerno razporedijo vzdolž obeh stranic zračnega mostu 
SAVATECH.

Slika 13: Več ljudi prenaša ATP 10
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ATP 15
Zračne mostove SAVATECH tipa ATP 15 praviloma prenaša vsaj šest oseb. Pri tem ena oseba drži zračni most SAVATECH skrajno 
spredaj, ena na sredini in ena skrajno zadaj na vsaki strani.

Slika 14: Najmanj šest ljudi prenaša ATP 15

V kolikor zračni most SAVATECH prenaša več oseb, se dodatne osebe enakomerno razporedijo vzdolž obeh stranic zračnega mostu 
SAVATECH.

Slika 15: Več ljudi prenaša ATP 15

Pri prenašanju zračnih mostov SAVATECH bodite pozorni, da se nobeden od delov zračnega mostu 
SAVATECH ne vleče po tleh. V nasprotnem primeru lahko pride do poškodb zračnega mostu.

5.5.	 stabIlnost

Zračni most SAVATECH lahko zaradi neenakomerne obremenitve postane nestabilen. Bodite pozorni, da je obremenitev zračnega 
mostu SAVATECH razporejena čim bolj enakomerno po vsej širini. 

Slika 16: Pravilno obremenjen zračni most
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Zračni most SAVATECH se lahko zaradi neenakomerne obremenitve začne nagibati na eno ali 
drugo stran, kar predstavlja nevarnost za zdrs ljudi ali bremena z zračnega mostu SAVATECH.

Nosilnost zračnega mostu SAVATECH je sicer določena (npr. 1000 kg za ATP5), vendar se lahko dosega samo ob enakomerni 
obremenitvi. Lokalna obremenitev zračnega mostu SAVATECH nikoli ne sme presegat 200 kg na dolžinski meter.

Slika 17: Pravilno obremenjen zračni most

Prevelika lokalna obremenitev zračnega mostu SAVATECH lahko povzroči potapljanje zračnega 
mostu na tem mestu, predvsem, če je ta obremenitev na robovih.

5.6.	 poVezoVanje

Zračni mostovi SAVATECH imajo standardno integrirane povezovalne trakove in povezovalne rinke. Ti omogočajo medsebojno 
povezovanje zračnih mostov.

 

Slika 18: Povezovalna rinka (levo) in povezovalni trak (desno)

Zračni mostovi SAVATECH se lahko povezujejo po dolžini (po daljši stranici) in po širini (po krajši stranici). 
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Slika 19: Po širini spojena zračna mostova

Slika 20: Po dolžini spojena zračna mostova enakega tipa

Zračni mostovi SAVATECH različnih tipov so med sabo povezljivi tako po širini kot po dolžini.

Slika 21: Med sabo spojena različna tipa zračnih mostov

Zračne mostove SAVATECH vedno spojite na vseh mestih, kjer se stranice zračnih mostov SAVATECH prekrivajo.

Zračne mostove SAVATECH spojite tako, da povezovalni trak napeljete z zadnje strani skozi spodnjo stran povezovalne rinke in trak 
potegnete toliko, da sta zračna mostova SAVATECH povsem skupaj. Takrat povezovalni trak napeljite skozi zgornji del povezovalne 
rinke še s sprednje strani in ga z roko zategnite.

Slika 22: Postopek spajanja zračnih mostov
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5.7.	 IzpIHoVanje

Pred izpihovanjem in pakiranjem zračni most SAVATECH očistite in čim bolj osušite.

5.7.1. Mesto izpihovanja

Pred začetkom izpihovanja zračnega mostu SAVATECH izberite kraj izpihovanja ter ga 
očistite ostrih delov in ostrega kamenja. Prepričajte se, da je očiščeno mesto veliko vsaj 
toliko kot zračni most SAVATECH.

Ostri deli na mestu izpihovanja lahko privedejo do poškodb zračnega mostu SAVATECH.

5.7.2. Postopek izpihovanja

1. korak
Zračni most SAVATECH postavite na izbrano očiščeno mesto izpihovanja.

2. korak
Odprite zaščitni pokrovček polnilnega priključka in prestavite polnilni priključek v odprt položaj. To storite tako, da pritisnete črni zatič 
v skrajno lego in ga zavrtite za 90° v obratni smeri urnega kazalca. Zatič se v tem položaju zatakne.

Slika 23: Odpiranje pokrovčka polnilnega priključka

Slika 24: Prestavljanje polnilnega priključka v odprt položaj

3. korak
Iz zračnega mostu SAVATECH iztisnite čim več zraka.

Slika 25: Iztisnite čim več zraka iz zračnega mostu
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4. korak
Izpraznjen zračni most SAVATECH prepognite po sredini krajše stranice.

Slika 26: Prepogibanje zračnega mostu po širini

5. korak
Zračni most SAVATECH začnite zvijati v polža od zadnje stranice (stranica brez etikete in polnilnega ventila) proti prednji. Pri tem 
skušajte iz zračnega mostu SAVATECH iztisniti čim več zraka.

Slika 27: Zvijanje zračnega mostu

Pazite, da se leva in desna stran povijata čim bolj enakomerno.

6. korak
Ko je zračni most SAVATECH popolnoma zvit, postavite polnilni ventil v zaprti položaj. To storite tako, da pritisnete črni zatič v skrajno 
lego in ga zavrtite za 90° v smeri urnega kazalca.

Slika 28: Zapiranje polnilnega priključka

7. korak
V kolikor imate poleg zračnega mostu SAVATECH tudi transportno vrečo, zračni most zapakirajte v to vrečo.

Slika 29: Pakiranje zračnega mostu v transportno vrečo
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5.8.	 nepredVIdene	sItuacIje

Nepredvidena situacija Posledica Postopek v nepredvideni situaciji

Po odkopu polnilne cevi piha zrak iz 
polnilnega ventila.

Zračni most SAVATECH se počasi 
prazni.

Polnilni ventil je v odprtem položaju. Prestavite polnilni 
ventil v zaprti položaj in ponovno napolnite zračni most 
SAVATECH.

Nenadna izguba zraka iz zračnega 
mostu SAVATCEH.

Zračni most SAVATECH se 
popolnoma izprazni.

Izgubimo plovnost zračnega mostu SAVATECH. 
Oteženo je tudi ravnanje z zračnim mostom 
SAVATECH. Zračni most SAVATECH je treba čim prej 
popraviti.

Puščanje zraka Iz zračnega mostu SAVATECH 
počasi uhaja zrak in zato zračni most 
izgublja trdnost.

Po možnosti v zračni most SAVATECH dodajte zrak. 
Po uporabi ga je treba čim prej popraviti.

Zračni most SAVATECH se začne 
nagibati v eno stran.

Zračni most SAVATECH je nagnjen 
v eno stran. Posledično lahko pride 
do zdrsa ljudi.

Zračni most SAVATECH je preobremenjen na strani, 
ki se spušča v vodo. Bolj enakomerno razporedite težo 
na zračnem mostu.

5.9.	 dodatna	oprema

Dodatna oprema Šifra

Transportna vreča za ATP 5 584666

Transportna vreča za ATP 10 583850

Transportna vreča za ATP 15 584667

POPrAVILNI SET- Zračni most 587332

ročna tlačilka 4L s cevjo za ZM 539072

ročna tlačilka 6L s cevjo za ZM 537734

Polnilni set - reducirni ventil s cevjo za ZM 564082

Polnilna cev 5m za ZM 511977

Električno puhalo 549880

Jeklena tlačna posoda 6L, 300bar 528746

Dvojni povezovalni člen za tlačno posodo 529383

Trojni povezovalni člen za tlačno posodo 529384

5.10.	 kam	z	odpadnIm	materIalom

Uničene oziroma poškodovane izdelke ali izdelke, ki jim je potekla življenjska doba, je treba umakniti iz uporabe. 
Nikakor jih ne smemo vreči med navadne odpadke. Zračni mostovi SAVATECH sodijo med povratne odpadke. 
Klasifikacijo opravite v skladu z lokalnimi predpisi.
Izdelek se lahko delno reciklira.

5.11.	 HItrI	napotkI

Hitri napotki za delo z zračnimi mostovi SAVATECH so priloženi izdelku. Nahajajo se tudi na zadnji strani navodil za 
uporabo. Predlagamo, da hitra navodila kopirate, plastificirate in jih priložite zračnemu mostu SAVATECH, da bodo 
vedno dostopna uporabnikom.
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	 6.	 VzdržeVanje	In	čIščenje

6.1.	 VarnostnI	ukrepI

Pri čiščenju zračnih mostov SAVATECH uporabljajte varovalna očala, rokavice in obutev.

6.2.	 VzdržeVanje	In	čIščenje	po	uporabI

6.2.1. Čiščenje

Po vsaki uporabi zračni most SAVATECH očistite z vodo in blagim detergentom. Za čiščenje nosil uporabite krpo. Čiščenje zračnega 
mostu SAVATECH z ostrimi predmeti je STrOgO PrEPOVEDANO. Zračni most SAVATECH sperite s čisto vodo in popolnoma 
posušite. Zlaganje mokrega zračnega mostu SAVATECH ni dovoljeno.

V primeru, da zračnega mostu SAVATECH takoj po uporabi niste uspeli popolnoma očistiti, ga v najkrajšem možnem času ponovno 
napihnite, pravilno očistite in osušite.

6.2.2. Zamenjava nosilno/izvlečne vrvi

1. korak
Če je nosilno/izvlečna vrv poškodovana, jo odstranite. Po potrebi staro vrv prerežite s škarjami ali nožem.

Pri rezanju nosilne/izvlečne vrvi bodite pozorni, da z nožem oz. škarjami ne poškodujete napihljivega 
dela zračnega mostu SAVATECH.

2. korak
Odrežite novo vrv na potrebno dolžino. Pri tem upoštevajte, da je treba vrv zavezati, zato naj bo odrezana vrv vsaj 1 m daljša, kot je 
potrebno.

3. korak
Napihnite zračni most SAVATECH skladno s poglavjem Napihovanje.

4. korak
Napeljite novo vrv skozi vse nosilce vrvi. Prehitro vlečenje vrvi skozi nosilce lahko povzroči, da se pregrejejo in poškodujejo, zato vrv 
vlecite počasi. Za lažje vstavljanje in manjše segrevanje priporočamo, da luknje nosilcev vrvi premažete z milnico.

Slika 30: Nosilno/izvlečna vrv napeljana preko kota
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5. korak
Na mestu, kjer se oba konca vrvi združita, naredite vozel. Morebitne viške vrvi odrežite in konce raztopite z vžigalnikom, pištolo z vročim 
zrakom ali vročim klinom. Staljen material oblikujte s krpo.

Slika 31: Zavozlana nosilna/izvlečna vrv

Slika 32: Oblikovanje konca vrvi z vročim klinom in krpo

Pri rezanju oz. taljenju konca vrvi bodite pazljivi, da ne poškodujete napihljivega dela zračnega 
mostu SAVATECH.

6. korak
Zračni most SAVATECH očistite (poglavje Čiščenje), ga izpraznite in spakirajte (poglavje Postopek izpihovanja).

6.2.3. Popravilo zračnega mostu

Popravilni set vključuje:
• 2x krpa iz Sivega PVC - φ170 mm
• 2x krpa iz Sivega PVC - φ120 mm
• 2x krpa iz Sivega PVC - φ70 mm
• 2x krpa iz Sivega PVC - 120 x 180 mm
• 1x krpa iz protizdrsnega PVC - φ170 mm
• 1x krpa iz protizdrsnega PVC - φ120 mm
• 1x krpa iz protizdrsnega PVC - φ70 mm
• 1x krpa iz protizdrsnega PVC - 120 x 180 mm
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Materiali in pripomočki, ki jih potrebujete za popravilo:
• kemični svinčnik ali flomaster
• čopič in lesena palčka za mešanje lepila
• čistilo in krpa za čiščenje
• ročni valjček ali kovinski gladilec z gladkimi, zaobljenimi robovi
• ustrezno poliuretansko lepilo – PU / PVC 
• pištola – vroči zrak

Izvedba popravila:

Poškodovani del pred popravilom očistite. 

glede na velikost in obliko poškodbe izberite ustrezno krpo PVC.

Označite del, kjer bo nameščena PVC-krpa za popravilo, in ga očistite z blagim čistilom (Aceton).
Uporabite ustrezno lepilo na osnovi PU/PVC, na voljo v lokalnih prodajalnah s kemičnimi pripomočki.
Pri pripravi in uporabi lepila upoštevajte lepilu priložena navodila.

PVC-krpo očistite z blagim čistilom (Aceton).

Pripravljeni del enkrat do dvakrat premažite z lepilom. 
glede časa med posameznimi nanosi upoštevajte navodila proizvajalca lepila.

PVC-krpo 1- do 2-krat. 
glede časa med posameznimi mazanji upoštevajte navodila proizvajalca lepila

Pazljivo namestite PVC-krpo na pripravljeno mesto.
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Za preprečevanje zračnih mehurčkov med lepljenima in boljši spoj s pištolo na vroči zrak z razdalje 15 do 
20 cm in primerno temperaturo (~250 °C) pogrejte mesto lepljenja PVC-krpe. 

Pogreto mesto zalikajte z ročnim kovinskim gladilcem ali ročnim valjčkom.

Testiranje mesta popravila
Popravljeno mesto 4 do 6 ur po končanem lepljenju testirajte na trdnost in tesnost. Tesnost testirajte z milnico.

6.3.	 preVentIVno	VzdržeVanje

6.3.1.  Kontrolni cikli

Aktivnost Kontrolni cikel Izvajalec testa Postopek

Vizualni test Po vsaki uporabi

Letno

Uporabnik zračnega mostu SAVATECH Poglavje 6.3.1.1.

Tlačni preizkus Letno Oseba, usposobljena za delo z zračnimi mostovi SAVATECH Poglavje 6.3.1.2.

6.3.1.1.  Vizualni pregled

Zračni most SAVATECH priključite, kot je navedeno v poglavju Postopek napihovanja, in ga toliko napolnite, da dobi obliko. Vizualno 
se prepričajte, da na zračnem mostu ni neobičajnih izboklin, raztrganin, odrgnin, da ni izpostavljena nosilna tkanina, da polnilni in 
varnostni ventil nista poškodovana, da nosilno/izvlečna vrvica ni poškodovana in da protizdrsna površina ni natrgana. Če sumite, da je 
poškodovan napihljivi del, ga premažite z milnico.

6.3.1.2.  Tlačni preizkus

Tlačni test izvedete tako, da zračni most napolnite na tlak odpiranja varnostnega ventila, kot je opisano v postopku.
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6.4.	 prepoznaVanje	napak	In	njIHoVo	odpraVljanje

Napaka Vzrok Način odprave napake

Zračni most 
SAVATECH se ne 
polni.

Polnilni nastavek ni ustrezno privit na polnilni ventil. 

V jeklenki ni zadostne kapacitete zraka.
Kompresor ne deluje.

Privijte polnilni nastavek.

Priključite polno jeklenko.

Odpravite napako na kompresorju.

Zračni most 
SAVATECH pušča.

Tlak v zračnem mostu SAVATECH v šetih urah pade za več  
kot 150 mbar.

Odkrijte napako oz. poškodbo in jo 
odpravite po priloženih navodilih.

6.5.	 rezerVnI	delI

Dodatna oprema Opomba

Nosilno/izvlečna vrv za ATP 5 Naročiti pri proizvajalcu

Nosilno/izvlečna vrv za ATP 10 Naročiti pri proizvajalcu

Nosilno/izvlečna vrv za ATP 15 Naročiti pri proizvajalcu
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	 7.	 garancijski	pogoji

7.1.	 	splošnI	pogojI

7.1.1.  garancijski pogoji veljajo od 30.6.2014 za izdelke Programa za zaščito okolja in reševanje, ki jih proizvaja Savatech (izdelki). 
Če bi bilo katero od določil teh pogojev v nasprotju z zakonskimi predpisi, ki veljajo v neki določeni sodni pristojnosti, se dotično 
določilo uporablja v največji možni meri, ki jo zakonska ureditev dopušča.

7.1.2.  garancija ne velja za izdelke, ki jih Savatechov program za zaščito okolja in reševanje mogoče prodaja, vendar jih ne proizvaja. 
Taki izdelki se prodajajo izključno z morebitnimi garancijami originalnega proizvajalca.

7.2.	 upraVljanje	z	IzdelkI

7.2.1.  Za uveljavljanje reklamacij v skladu s to garancijo mora kupec izdelke upravljati v skladu z navodili  za izdelke, ki so objavljeni 
na spletnih straneh:

  http://www.savatech.com/Manuals/index.htm
  www.savatech.eu/environmental-protection-and-rescue/manuals

7.3.	 garancIja

7.3.1.  Savatech kupcu jamči, da bodo izdelki dvanajst (12) mesecev po dobavi  brez napak v materialu in izdelavi pod pogojem 
normalne rabe in upravljanja izdelkov, kar med drugim vključuje tudi ustrezno skladiščenje. garancijski rok za visokotlačne 
dvižne blazine je šestintrideset (36) mesecev. 

7.3.2.  Predmetna garancija nadomesti vse druge garancije, izrecno določene ali implicitne, kar vključuje tudi, vendar ni omejeno na 
garancije za primernost prodaje in ustreznost za določen namen.

7.4.	 IzključIteV	garancIje

7.4.1.  garancija je izključena v primeru, da izdelki niso bili rabljeni za običajni namen uporabe ali pa so bili izpostavljeni nenormalnim 
pogojem uporabe, kar med drugim vključuje vendar ni omejeno na napačno uporabo, neustrezno rokovanje (vključno z vendar 
ne omejeno na zareze, raztrganine, vandalizem, požar, namerno uničenje, neustrezno vgradnjo in/ali neustrezno vzdrževanje, 
napačno uporabo), uporabo nedovoljenih sestavnih delov ali priključkov, ali če je kdorkoli razen Savatecha ali njegovih 
pooblaščenih zastopnikov izvajal spremembe ali popravila na izdelkih.   

7.4.2.  Dotična garancija je izključena ter Savatech ne prevzema nikakršne odgovornosti v primerih višje sile, kar vključuje vendar ni 
omejeno na:  

  • vojno ali nevarnost vojne, sabotažo, vstajo, nemire ali rekvizicijo
  • vse zakone, omejitve, predpise, podzakonske akte, prepovedi ali kakršnekoli druge ukrepe s strani vladnih, parlamentarnih 
      ali lokalnih oblasti
  • uvozne ali izvozne predpise ali embargo
  • stavke, izprtja ali druge industrijske ukrepe ali trgovinske spore (če vključujejo zaposlene proizvajalca ali tretjo stranko)
  • težave pri oskrbi s surovinami, delovno silo, gorivom, deli ali strojno opremo
  • izpad energije ali strojelom.

7.4.3.  Savatech ne prevzema nikakršne odgovornosti v zvezi s pomanjkljivostmi izdelkov, ki so izdelani po načrtih, projektnih zasnovah 
in/ali specifikacijah, ki jih je predložil kupec.  

7.4.4. Dotična garancija ne krije normalne obrabe izdelkov.



25

7.5.	 uVeljaVljanje	reklamacIje

7.5.1. Kupec mora dobavljene izdelke prevzeti in jih ob prevzemu tudi pregledati. 

7.5.2.  Šteje  se,  da  se  kupec  odpoveduje  pravici   do   reklamacije,  če reklamacija kupca, ki se nanaša na izdelke, ni poslana 
Savatechu v pisni obliki in sicer na zgodnejšega od naslednjih rokov: (I) v osmih (8) dneh od dneva, ko je kupec napako odkril, 
(II) v dvanajstih (12) mesecih od dneva dobave izdelkov ali šestintridesetih (36) mesecih od dneva dobave visokotlačnih 
dvižnih blazin. Napaka se šteje za odkrito takrat, ko naj bi jo kupec lahko na razumen način odkril. 

7.5.3.  reklamacijski zahtevek mora vsebovati najmanj naslednje podatke: 
  • številko dela
  • zaporedno številko
  • opis napake 
  in mora biti utemeljen z ustreznim dokaznim materialom, npr. fotografijami, itd. V primeru zahteve mora  Savatechu biti 
  omogočeno, da izdelek pregleda.    

7.5.4.  Za uveljavljanje reklamacije skladno z dotično garancijo, je treba izdelke, za katere se sumi, da imajo napako v materialu ali 
izdelavi, poslati v pregled na naslov SAVATECH d.o.o., Program za zaščito okolja in reševanje, Škofjeloška c. 6, 4000 Kranj, 
Slovenija, prevoznina plačana.

7.6.	 praVna	sredstVa

7.6.1.  Savatech odločitev glede upravičenosti reklamacije sprejme v petinštiridesetih (45) dneh od dneva prejema popolne 
dokumentacije in izdelka v skladu s 7.5. členom.   

7.6.2. Če Savatech prizna reklamacijo za upravičeno, se po lastni presoji odloči, da:
  • izdelek popravi
  • zamenja sestavne dele izdelka z napako
  • zamenja izdelek, če popravilo ni možno ali smiselno
  • vrne protivrednost za izdelek ali njegove sestavne dele z napako

7.6.3.  Kadarkoli Savatech na lastne stroške popravi ali zamenja izdelek ali vrne kupnino, mora z dobropisom distributerju ali kupcu 
(odvisno od primera) povrniti stroške za cestni prevoz, ki jih je distributer ali kupec imel, ko je izdelke vrnil proizvajalcu.   

7.6.4.  V 7.6. členu navedena pravna sredstva predstavljajo edini in izključni način reševanja zadev v primeru kršitve garancije. Da bi 
se izognili vsakemu dvomu, velja, da Savatech ne odgovarja  za naključno škodo, posledično škodo in/ali nematerialno škodo 
oz. škode s primerljivim učinkom.

7.7.	 končne	določbe

7.7.1.  Nobene izjave oz. dejanja Savatecha, ne glede na to ali gre za izrecna ali implicitna, razen tukaj navedenih, ne predstavljajo 
garancije.
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	 prIloga	1:	Hitri	napotki	za	uporabo	zračnih	mostov

Neupoštevanje navodil lahko povzroči nastanek različnih poškodb, zato pred uporabo obvezno preberite navodila za uporabo!  

	 		
	 	 www.savatech.eu/environmental-protection-and-rescue/manuals													www.savatech.com/Manuals/index.htm				

VAROVALNA OPREMA:
Pri uporabi varovalne opreme pri reševanju iz vode ali ledu upoštevajte lokalne predpise in smernice.

OPOZORILA:
 
Temperaturno območje uporabe zračnega mostu SAVATECH je od -20°C do +60 °C. 
Uporaba pri temperaturah izven specificiranega območja lahko vodi do poškodb materiala. 

Standardna izvedba zračnih mostov SAVATECH NI primerna za uporabo v potencialno eksplozivni atmosferi.

Pri uporabi zračnih mostov SAVATECH je uporaba odprtega ognja in kajenja prepovedana.

 •Zračne mostove SAVATECH je prepovedano polniti z vnetljivimi plini ali kisikom.
 • Pri uporabi zračnega mostu SAVATECH je prepovedana uporaba ostrih predmetov. Uporaba ostrih predmetov lahko vodi do  

nepopravljivih poškodb zračnega mostu SAVATECH. 
 • Zračni most SAVATECH prenašajte tako, da se noben del ne vleče po tleh. Neupoštevanje lahko vodi do nepopravljivih poškodb 

zračnega mostu SAVATECH.
 • Zračni most SAVATECH je prepovedano odlagati na ostro kamenje ali druge ostre predmete. Neupoštevanje lahko vodi do  

nepopravljivih poškodb zračnega mostu SAVATECH.
 •Uporaba zračnega mostu SAVATECH je osebam, ki ne znajo plavati, STROGO PREPOVEDANA.
 •Uporaba zračnega mostu SAVATECH na deročih vodah NI dovoljena.
 •Uporaba zračnega mostu SAVATECH na zaledenelih vodah NI dovoljena osebam, ki niso izurjene za reševanje iz zaledenele vode. 

DELOVNI POGOJI:
Nominalni delovni tlak zračnega mostu SAVATECH je določen z aktivacijo varnostnega ventila in se nahaja med 0,48 in 0,56 bar.
Tlak v zračnem mostu SAVATECH je potrebo dopolniti do aktivacije varnostnega ventila v časovnih intervalih največ 8 h.

Nevarnost
vrtečih delov

Nevarnost
stisnjenja rok

Nevarnost
vročih delov

Nevarnost
stisnjenja telesa

Nevarnost
padca bremen

Nevarnost
transportnih

sredstev

Pozor!
Splošna

nevarnost

Pozor!
Elektrika

Nevarnost
eksplozije

Nevarnost
požara

Nevarnost
padca

EX območje
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POSTOPEK OPOZORILO
Ostri deli na mestu polnjenja 
zračnega mostu lahko vodijo do 
nepopravljivih poškodb.

Izberite kraj polnjenja 
zračnega mostu in ga 
očistite ostrih delov. Kraj 
polnjenja ne sme vsebovati 
ostrega kameja.

1.Korak

7.Korak

POSTOPEK
Zračni most vzemite iz transportne vreče in ga posatvite na očiščeno 
površino.

POSTOPEK
Na zračni priključite vir zraka in ga pričnite polniti. Pravilno zložen zračni 
most se bo med polnjenjem sam razvil.

POSTOPEK OPOZORILO
Polnite zračni most z 
zrakom dokler se ne 
aktivira varnostni ventil. 
Aktivacijo varnostnega 
ventila preverite z roko.

POSTOPEK OPOZORILO
Pri prenašanju zračnega mostu se 
nobeden del zračnega mostu ne 
sme vleči po tleh. Neupoštevanje 
lahko vodi do nepopravljivih 
poškodb.

OPOZORILO
Poškodovan izdelek ali opremo 
popravite oz. zamenjajte in 
odstranite iz uporabe.

Napolnjen zračni most 
prenesite v vodo oz. na 
zaledenelo površino.

POSTOPEK
Več zračnih mostov lahko spojite skupaj po dolžini ali širini.

Če ne kontrolirate aktivacije 
varnostnega ventila in zaprete vira 
zraka lahko pride do naraščanja 
tlaka, ki lahko vodi do 
nepopravljivih poškodb zračnega 
mostu.

POSTOPEK
Pred pospravljanjem zračni most očistite.

POSTOPEK
Za izpraznjenje zračnega mostu pritisnite vložek v polnilnem ventilu 
in ga zavrtite v protiurni smeri. Pravilno odprt ventil se zaskoči.

POSTOPEK
Zračni most zvijte iz zadnje strani in pri tem iztisnite kar se da 
veliko zraka. Zvit zračni most zložite in ga pospravite v 
transportno vrečo.

POSTOPEK
Po vrnitvi v enoto zračni 
most ponovno napihnite, 
očistite, preglejte za 
morebitne poškodbe in 
posušite.

2.Korak

8.Korak

9.Korak

10.Korak

3.Korak

4.Korak

5.Korak

6.Korak


