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ΔΙΠΛΑ ΛΑΣΤΙΧΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ
Χρόνος χρήσης:
Σε γενικά πλαίσια, ο χρόνος ζωής για τα λάστιχα από καουτσούκ, εξαρτάται πολύ από τον τρόπο
και τον τόπο αποθήκευσης, συντήρησης και χρήσης αυτών.
Ο χρόνος χρήσης ως εκ τούτου δεν είναι εγγυημένος από καμία εταιρεία παραγωγής και είναι
ενδεικτικός, σύμφωνα με ορισμούς που θ’ ακολουθήσουν παρακάτω.
Η συνήθης πρακτική είναι τα λάστιχα να αλλάζουν κάθε 3 με 5 χρόνια από την ημερομηνία πρώτης
χρήσης (δεν είναι απαραιτήτως η ίδια με την ημερομηνία παραγωγής).
Η ημερομηνία παραγωγής/ κατασκευής βρίσκεται πάνω στα λάστιχα όπου τη σημειώνει ο
παραγωγός.
Η γνώση για τον τρόπο χρήσης κι αποθήκευσης επαγγελματικών εξαρτημάτων είναι ευθύνη του
πιστοποιημένου επαγγελματία/ τεχνικού/ μηχανικού.
Σαν γενικές οδηγίες για την περίοδο χρήσης των ελαστικών σωλήνων, μπορούν να σημειωθούν οι
ακόλουθες (στα Αγγλικά και μετάφραση σημείων στα Ελληνικά):
Ορισμοί:
· Acceptance life: The period of time from cure date to the procuring activity’s (organizational-,
intermediate-, or depot-level activity) date of acceptance. [Σημείωση: Χρονική περίοδος από το
τρίμηνο παραγωγής έως την ημερομηνία προμήθειας/ κτήσης]
· Shelf life: The period of time from the date of acceptance or delivery by the organizational-,
intermediate-, or depot-level activity to the date of use. [Σημείωση: Χρονική περίοδος από την
ημερομηνία προμήθειας/ κτήσης έως την ημερομηνία χρήσης]
The acceptance life and shelf life for synthetic rubber hose and hose assemblies are established as
follows:
Acceptance life:
· Synthetic rubber hose, bulk or assembly, must not exceed 8 years (32 quarters) from the cure
date, which must be stenciled on the rubber covering of the bulk hose or provided on an
identification band on the metal braid hose or on the hose assemblies.
[Σημείωση: δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 8 έτη (32 τρίμηνα) από την ημερομηνία παραγωγής]

Shelf life:
· Synthetic rubber hose and hose assemblies must not exceed 5 years (20 quarters) from the date
of delivery to the organizational-, intermediate-, or depot-level activity.
[Σημείωση: δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 5 έτη (20 τρίμηνα) από την ημερομηνία παράδοσης,
δηλαδή, σε ελεύθερη μετάφραση, δεν μπορεί να τα έχει αποθηκευμένα στο ράφι πάνω από 5 έτη ο
πωλητής/ το κατάστημα]
Ορισμός:
· Service life: The period of time from the date of installation and first use to the date of removal.
Installation/ first use date of the hose or hose assemblies must be noted by the user. [Σημείωση:
Χρονική περίοδος από την ημερομηνία εγκατάστασης και χρήσης ως την ημερομηνία
αφαίρεσης]
Service Life for Synthetic Rubber Hose Assemblies:
Service life is 7 years (28 quarters) for synthetic rubber hoses in critical applications; that is,
medium- and high-pressure synthetic rubber hoses exposed to heat, weather, or fuel.
[Σημείωση: είναι τα 7 έτη (28 τρίμηνα)]
Η σωστή διατήρηση των ελαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων προϋποθέτει τακτικούς ελέγχους εκ
μέρους του χρήστη, σύμφωνα με κανονισμούς διασφάλισης ποιότητας καθώς και σωστό τρόπο
αποθήκευσης.
Storage [Αποθήκευση]:
Hose and hose assemblies fabricated from age-sensitive materials are subject to deterioration by
oxygen, ozone, sunlight, heat, moisture, or other environmental factors. These types of hoses and
hose assemblies should be stored in a dark, cool, dry place protected from circulating air, sunlight,
fuel, oil, water, dust, and ozone (ozone may be generated in an atmosphere where electricity is
discharged through oxygen or ambient air). Store hose or hose assemblies so that the oldest items
are issued first. Do not store hose or hose assemblies in piles. Improper storage will cause
accelerated deterioration due to both heat and moisture factors.
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