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TENTO LETÁK PŘEDAT UŽIVATELŮM 
Bezpečnostními doporučeními v tomto letáku by se měli v zájmu vlastní bezpečnosti řídit 

všichni uživatelé. 
 
 

VŠEOBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 
 

Nesprávné použití brusných nástrojů je velmi nebezpečné. 
� Dbejte zásadně pokynů na brusném nástroji a brousicím stroji. 
� Ujistěte se, že je brusný nástroj vhodný pro příslušné použití. Před každým uvedením 

do provozu překontrolujte brusný nástroj na možná poškození. 
� Dbejte pokynů pro správnou manipulaci a skladování brusných nástrojů. 

Buďte si vědomi možného nebezpečí během použití brusných nástrojů a dbejte doporučených 
bezpečnostních opatření: 

� Tělesný kontakt s brusným nástrojem při pracovní rychlosti 
� Zranění při zlomení brusného nástroje během použití 
� Brusným procesem vzniklé brusné částečky, jiskry, plyny a prach 
� Hluk 
� Vibrace 

Používejte výlučně brusné nástroje, které odpovídají bezpečnostním normám. Tyto výrobky 
nesou příslušné číslo EN-normy a/nebo značku „oSa“: 

� EN 12413 pro brusná tělesa z pojeného brusiva 
� EN 13236 pro brusná tělesa z diamantu nebo bornitridu 
� EN 13743 pro speciální brusiva na podložce (vulkánfíbrové brusné kotouče, lamelové 

brusné kotouče, vějířové brusné kotouče a lamelová brusná tělíska ) 
 
Nepoužívejte nikdy brousicí stroj, jehož pracovní stav není v pořádku nebo obsahuje defektní 
součásti. 
 
Zaměstnavatelé by měli provést zhodnocení rizika všech brusných procesů, aby mohli 
postihnout příslušná vhodná bezpečnostní opatření. Jsou povinni zajistit, aby jejich 
zaměstnanci byli dostatečně vyškoleni k výkonu svých povinností. 
___________________________________________________________________________ 
 
Tento leták obsahuje pouze nejdůležitější bezpečnostní opatření. Další informace o 
bezpečném použití brusných nástrojů obdržíte formou rozsáhlých bezpečnostních pokynů u 
FEPA nebo u Sdružení německých brusivářských podniků. 
 

� FEPA bezpečnostní pokyny pro pojená brusiva a brusné nástroje s diamantem a CBN 
(kubický nitrid boru) 

� FEPA bezpečnostní pokyny pro brusné nástroje s diamantem a CBN k použití 
v oblastech stavby a přírodního kamene  

� FEPA bezpečnostní pokyny pro brusiva na podložce 
 
 
 
 
 



BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PROTI MOŽNÝM NEBEZPEČÍM 
 
Tělesný kontakt s brusným výrobkem 
 

� Při použití brusných nástrojů je třeba velké opatrnosti a péče. Svažte si dlouhé vlasy 
dozadu a nenoste žádné volné oblečení, kravaty a šperky. 

� Zamezte neúmyslnému zapnutí stroje před upínáním nebo výměnou brusného kotouče. 
Pokud je to nutné, odpojte stroj od napájení. 

� Neodstraňujte nikdy ochranná zařízení umístěná na stroji a zaručte jejich správný stav 
a upevnění, dříve než zapnete stroj. 

� Pokud je stroj nebo obráběný kus veden ručně, použijte zásadně rukavice a vhodné 
oblečení. U rukavic je doporučen minimálně ochranný stupeň dle EN 388 kategorie 2. 

� Po vypnutí stroje musíte zajistit, aby byl, dříve než ho necháte bez dozoru, úplně 
v klidu. 
 

Zranění z důvodu zlomení brusného nástroje 
 

� Zacházení s brusnými nástroji vyžaduje mimořádnou péči, neboť mohou být lehce 
poškozeny. Před jejich použitím musí být všechny výrobky překontrolovány ohledně 
poškození. 

� Brusné nástroje musí být skladovány tak, aby se zabránilo škodlivým vlivům 
působením vlhkosti, mrazu a velkých výkyvů teplot, jakož i mechanickým 
poškozením. 

� Brusiva na podložce mají být skladována při 18-22°C a 45-65% relativní vlhkosti. 
� Brusné pásy mají být skladovány na tyči nebo háku s minimálním průměrem 50 mm. 
� Nepoužívejte nikdy brusné nástroje po uvedeném datu skončení životnosti. Tam, kde 

není udáno datum skončení životnosti, dbejte na dobu životnosti následujících 
produktů: umělohmotné a šelakové vázané výrobky 3 roky; brusné kotouče 
s gumovým pojivem 5 let; keramicky pojené brusné kotouče 10 let. 

� Dbejte na varovné a bezpečnostní pokyny na brusných nástrojích nebo jejich obalech 
 
 
 
                          Nepřípustné pro ruční a ručně                                       Použití přípustné pouze v uzavřeném pracovním 
                          vedené broušení                                                             prostoru 
 
                          Nepřípustné pro broušení za mokra                               Dbát bezpečnostních doporučení 
 
            
                          Nepřípustné pro boční broušení                                     Použít ochranu očí 
 
 
                          Neužívat v případě poškození                                        Použít ochranu sluchu 
 
 
                           Přípustné pouze ve spojení s nosným                            Použít ochranné rukavice 
                           talířem 
 
 
            -              Přípustné pouze pro mokrý řez (brus)                           Nasadit masku proti prachu 
 
 
 
 
 
 
Zranění z důvodu zlomení brusného nástroje (pokračování) 



 
� Používejte pro příslušné užití vhodný brusný nástroj. Nedostatečně identifikovatelný 

nástroj by neměl být nikdy použit. 
� Při upínání dbejte pokynů na etiketě nebo brusném nástroji, např. pro směr otáčení 

nebo druh upnutí. 
� Nikdy nepoužívejte při upínání sílu a neprovádějte žádné změny na brusném nástroji. 
� Nikdy nepřekračujte nejvyšší povolenou pracovní rychlost. 
� Zajistěte, aby byly používány vhodné upínací příruby, a tyto byly v dobrém 

mechanickém stavu a bez cizích těles, jako např. otěr při broušení. 
� Kde je to předpokládáno, použijte mezipodložku mezi brusným tělesem a upínací 

přírubou. 
� Neutahujte upínací zařízení příliš pevně. 
� Proveďte po každém upnutí na min. 30 sekund zkušební běh při pracovní rychlosti a 

se správně umístěným ochranným krytem.Udržujte přitom stroj tak, aby vás při 
eventuálním zlomení nemohly zasáhnout ulomené kousky. 

� Neodstraňujte nikdy ze strojů ochranné kryty a starejte se o jejich dobrý stav a správné 
upevnění. 

� Obráběný kus musí být bezpečně a správně upnut a opěra obrobku správně a pevně 
nastavena. 

� Stroj zapínat pouze tehdy, pokud není mezi obráběným kusem a brusným nástrojem 
žádný kontakt. 

� Zamezte mechanickému poškození brusného tělesa působením síly nebo nárazů, jakož 
i zahřátím. 

� Brušte výhradně částí brusného nástroje, která je k tomu určená. Zamezte broušení 
okraji brusných pásů, používejte pokud možno střední části pásů. 

� Zamezte zablokování a nerovnoměrnému opotřebování, aby se zaručil efektivní 
pracovní výkon brusného nástroje. Pokud je to nutné, pravidelně orovnávejte. 

� Po vypnutí musí stroj sám přejít do klidu, a to bez použití tlaku na horní plochu. 
� Před zastavením stroje uzavřete přívod chladicího maziva a odstraňte nadbytečné 

chladicí mazivo z brusného tělesa. 
� Brusné pásy, které nebyly použity, nesmějí ležet napnuty. 

 
Brusné částečky, jiskry, prach a páry 
 

� Vdechování brusného prachu může vést k poškození plic . 
� Všechny suché brusné procesy musí být vybaveny vhodnými odsávacími systémy. 
� Nepoužívejte brusné nástroje v blízkosti hořlavých materiálů. 
� Pro suché broušení je doporučeno použití dýchacích ochranných masek dle EN 149  

i v případě, kdy jsou k dispozici odsávací systémy. 
� Ochranné kryty a clony musí být nastaveny tak, aby směrovaly jiskry a brusné částečky 

od těla. 
� Přídavná opatření jsou nutná k ochraně v blízkosti přítomných osob. 
� Ochrana očí je doporučena zásadně při všech procesech broušení. Při ručním broušení 

jsou doporučeny ochranné brýle nebo ochrana obličeje. 
� Je doporučena ochrana očí s minimálním ochranným faktorem dle EN 166 stupeň B. 
� Používejte vhodný brousicí nástroj. Nevhodný výrobek může produkovat nadmíru 

brusných částeček a prachu. 
 
 
 
 
Hluk 



 
� Nezávisle na hladině hluku je doporučena ochrana sluchu dle EN352 pro všechna 

použití ručně ovládaného brusného stroje nebo obráběného kusu. 
� Zajistěte, aby byl brusný nástroj vhodný pro příslušné použití. Nevhodný výrobek 

může způsobovat nadměrný hluk. 
 
Vibrace 
 

� Pracovní procesy s ručně ovládaným brusným nástrojem nebo obráběným kusem 
mohou vibrací způsobit zranění. 

� Učiňte ihned opatření, pokud se po 10 minutách použití brusného nástroje bez 
přestávky vyskytne mravenčení (brnění), píchání nebo pocity hluchoty. 

� Protože se vibrace pociťuje při chladnějších pracovních podmínkách silněji, je 
záhodno udržovat ruce v teple, jakož i pravidelně pohybovat rukama a prsty. 
Používejte moderní přístroje s nízkou vibrační úrovní. 

� Dbejte na správný stav Vašeho brusného nástroje; zastavte stroj při výskytu nadměrné 
vibrace a nechte jej překontrolovat. 

� Používejte brusné nástroje dobré kvality a pečujte o dobrý mechanický stav. 
� Udržujte upevňovací přírubu a brusný talíř v dobrém mechanickém stavu a nahrazujte 

je při opotřebení a deformaci. 
� Nedržte obráběný kus nebo stroj při použití příliš pevně a nepůsobte nadměrným 

tlakem na brusný nástroj. 
� Vyvarujte se nepřetržitému provozování brusného nástroje. 
� Používejte vhodný brusný nástroj, neboť nevhodný výrobek může způsobovat 

nadměrné vibrace. 
� Dbejte na tělesné symtomy vibrací – vyžádejte si případnou lékařskou radu. 

 
LIKVIDACE BRUSNÝCH NÁSTROJŮ  
 

� Opotřebované nebo defektní brusné nástroje by měly být zlikvidovány dle oblastních 
nebo národních předpisů. 

� Další informace se nacházejí na bezpečnostních listech Vašeho dodavatele. 
� Berte na zřetel, že brusné nástroje mohou být kontaminovány během brusného procesu 

nebo otěru při broušení. 
� Vyřazené brusné nástroje by měly být zničeny, aby se zabránilo opakovanému použití. 
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