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Faktat:  

Asiakas huomasi rutiinitarkastuksen yhteydessä halkeamia kolmen ASAP 
LOCKin ruostumattomasta teräksestä valmistetuissa varsissa. Kyseiset kolme 
viallista tuotetta palautetaan Petzlille analysoitavaksi. 

 
 
Välittömät Petzl-toimet 

• Olemme tarkastaneet varastomme, emmekä ole löytäneet haljenneita ASAP 
LOCK -varsia. 
• Olemme tarkastaneet ASAP LOCKin valmistustilat. Laatutarkastajat, jotka 
tarkastavat jokaisen ASAP LOCKin ennen pakkausta, eivät ole koskaan 
kohdanneet tätä ongelmaa. 
• Olemme pistäneet alulle teknisen tutkinnan määrittääksemme tämän 
poikkeuksellisen tapahtuman syyn. 

 
 
Riskienarviointi käyttäjille 

- Äärimmäinen testaus: 
• Teimme tarkoituksella halkeamat molempiin ruostumattomasta teräksestä 
valmistettuihin varsiin niitin kohdalle jäljitelläksemme mahdollisia halkeamia. 
 

 

         
ASAP LOCK useilla jäljitellyillä halkeamilla ennen testausta  

 
• Teimme EN 12841 -testin Petzl PARALLEL 10,5 mm -köydellä ja Petzl 
ASAP’SORBERilla. 
• Testasimme staattisen vetolujuustestin Petzl PARALLEL 10,5 mm -köydellä. 
 
 



- Dynaamisten testien tulokset: 
• Putoaminen pysäytettiin ja paino ei irronnut. 
• ASAP’SORBER toimi. 
• Dynaaminen testi ei muuttanut halkeamien muotoa. 

 

 
ASAP LOCK -prototyyppi dynaamisen testin jälkeen 

 
 
- Staattisen vetolujuustestin tulokset: 
• Köyden mantteli rikkoutui 7.2 KN kohdalla. 
• Silmämääräisesti yksi halkeama leveni, mutta osa ei rikkoutunut eikä paino 
irronnut. 

 
 

- Päätelmät: 
• Kuten käyttöohjeissa kuvataan, Petzl ASAP LOCKia pitää käyttää 
ASAP’SORBERin tai ABSORBICA L57:n kanssa. Nämä kaksi 
nykäyksenvaimenninta rajoittavat dynaamiset voimat 5KN:een. 
• Haljennut ASAP LOCK -varsi ei pahimmassakaan tapauksessa aiheuta 
käyttäjälle lisävaaraa. 
• Halkeamien ilmaantuminen edellyttää kuitenkin ASAP LOCKin välitöntä 
poistamista käytöstä. 

 
 
 
Halkeamien syiden etsiminen 

• Tämä alustava tutkimus perustuu ainoastaan saamiimme kuviin ja 
sähköpostiin. Tutkimme asiaa lisää heti kun kyseiset kolme ASAP LOCKia 
saapuvat Petzlille. 
• Koska kaikki kolmen viallisen ASAP LOCKin halkeamat sijaitsevat niitin 
ympärillä, työhypoteesimme on se, että halkeamat aiheituivat 
niittausmuuttujista, jotka aiheuttavat mahdollisesti jäännösvetojännitystä 
ruostumattomaan teräkseen ja lämpökäsittelymuuttujista, jotka tekevät 
kyseisestä osasta liian jäykän. Mikäli näin on, halkeamat ilmaantuvat aluksi 
aina pienemmän osan alueelle, ja niitä ilmaantuu ajan kuluessa. Näiden 
halkeamien ilmaantuminen ajan kuluessa tekee niistä mahdottomat huomata 
Petzlin viimeisessä laatutarkastuksessa. 
• Vain hyvin pienessä määrässä tuotteita lienee huomattavissa tämä ilmiö. 
Tähän päivään mennessä vain näissä kolmessa ASAP LOCKissa on ilmoitettu 
halkeamista ruostumattomissa teräsvarsissa. 

 
 
 



 
Korjaavat Petzl-toimet 

Aloitamme välittömämä varotoimena ASAP LOCKin valmistusprosessin 
tekniset muutokset: 
• Niittausmuuttujien säätö mahdollisen ylijäämävetojännityksen poistamiseksi 
ruostumattomista teräsosista. 
• Ruostumattomien teräsosien lämpökäsittelymuuttujien säätö materiaalin 
jäykkyyden vähentämiseksi. 

 
 
 
Petzl-suositukset käytössä oleville ASAP LOCKeille 

• Tarkasta ASAP LOCK säännöllisesti ASAP LOCK -henkilösuojaimen 
tarkastuslomakkeen ohjeiden mukaisesti. 
• Haljennut varsi ei aiheuta välitöntä lisävaaraa käyttäjälle. Kuten kaikkien 
henkilösuojaimien kanssa kuitenkin on, halkeaman ilmaantuminen edellyttää 
tuotteen poistoa käytöstä  
• Mikäli huomaat varressa halkeaman, poista ASAP LOCK heti käytöstä ja ota 
yhteyttä paikalliseen maahantuojaan saadaksesi takuun mukaisen 
korvauksen. 
• Nämä suositukset eivät koske tuotetta ASAP (B71 AAA). 

 
 
Tulevat toimet 

• Heti kun vastaanotamme kyseiset tuotteet, lähetämme ne metallurgiseen 
analyysiin varmistaaksemme työhypoteesin totuudenmukaisuuden. Teemme 
myös dynaamisia testejä ASAP LOCKille. Analyysi voi johtaa 
lisätoimenpiteisiin. 
• Petzl jatkaa mahdollisten syiden etsimistä ja tiedottaa löydöistään niin pian 
kuin mahdollista. 

 
 
 
 
 
Petzl on omistautunut jatkuvasti kehittämään tuotteitaan tarjotakseen yhteisöille 
korkealaatuisia varusteita ja ansaitakseen jatkossakin asiakkaidensa luottamuksen. 
Pahoittelemme mahdollista haittaa, mikä asiasta aiheutuu. Teemme kaikkemme 
ratkaistaksemme ongelman nopeasti. 


