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Ochrana proti prořezání Datum vytištění  31-08-2017

Materiál rukavic
Vysoce výkonné polyetylenové vlákno kombinované se
skleněným vláknem a v obalu z polyesteru a Spandexu
(Materiál podšívky)

•

Možné škodlivé ingredience
Senzitizéry

Proteiny přírodního kaučuku (v pružném pleteném zápěstí)•

Pouze velmi malý počet uživatelů může být citlivý na tuto složku
rukavic a může se u nich vyskytnout podráždění a/nebo
alergické kontaktní reakce.

Nařízení Reach 1907/2006
Pro více informací nahlédněte, prosím, do prohlášení REACH
na webových stránkách Ansell

Vlastnosti
Vynikající odolnost proti prořezání•

Data testů dle EN
a b c d e f

EN388:2003 3 5 4 X

EN388:2016 3 5 4 X C

Shoda s evropskou legislativou
Rukavice splňují požadavky evropské Směrnice 89/686/EHS a
evropských norem EN 420:2003 + A1:2009 a EN 388:2003
Jsou zařazeny do kategorie „Střední design“ (= ochrana proti
středně náročným rizikům).
Atestační certifikát typu EC pro finální produkt vystavil

Centexbel
Technologiepark 7
B-9052 Zwijnaarde

Aplikace - omezení použití
Ochrana rukou - středně náročné až náročné aplikace (riziko
pořezání)
Nepoužívejte jako ochranu proti ohni nebo tepelnou ochranu
Nepoužívejte jako ochranu proti chemikáliím; rukavice nejsou
odolné proti kapalinám

Skladování
Chraňte před ohněm a zdrojem ozónu.
Chraňte před přímým slunečním zářením; skladujte na
chladném a suchém místě.

Proveden

í

Materiál podšívky Provedení manžety Barva Velikost EN Délka mm Balení

Pletené Vysoce výkonné polyetylenové

vlákno kombinované se

skleněným vláknem a v obalu z

polyesteru a Spandexu

Pletené zápěstí Tmavě modrá 7, 8, 9, 10 215-245 12 párů v sáčku; 12 sáčků v

kartonu

Délka rukavic je menší než požadavky EN pro minimální délku rukavic. Proto jsou rukavice označovány „Vhodné pro speciální účely“
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