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Materiał rękawic
Nie dot. (Materiał powłoki)•
Wyściółka z frotte (Materiał wyściółki)•
Skóra syntetyczna (Materiał wyściółki)•
Spandex (Materiał wyściółki)•
Poliester (Materiał wyściółki)•
Opaska odblaskowa z neoprenu (Materiał wyściółki)•

Możliwe składniki szkodliwe
Substancje uczulające

Białka występujące w gumie naturalnej (w opasce
odblaskowej)

•

Rozporządzenie Reach 1907/2006
Więcej informacji można znaleźć w oświadczeniu o zgodności z
rozporządzeniem REACH na stronie internetowej firmy Ansell

Właściwości
Ochrona grzbietu dłoni oraz szczególna ochrona stawów w
celu zapewnienia ochrony przed uderzeniami

•

Duża sprawność manualna•
Odblaskowy ochraniacz stawów, zapewniający lepszą
widoczność i ochronę

•

Tkanina frotte wchłaniająca pot•

Wyniki testów EN
a b c d e f

EN388:2003 4 2 2 1

Zgodność z normami europejskimi
Rękawice są zgodne z wymogami europejskiej dyrektywy
89/686/EWG oraz norm europejskich EN 420:2003 + A1:2009
oraz EN 388:2003
Zostały ujęte w kategorii „Konstrukcja pośrednia” (= ochrona
przed zagrożeniami pośrednimi).
Świadectwo badania typu EC produktu końcowego
przeprowadzona przez

Centexbel
Technologiepark 7
B-9052 Zwijnaarde

Zastosowania — ograniczenia dotyczące użytkowania
Ochrona dłoni (mechaniczna) przy pracach średnich
Nie wolno używać przy ogniu ani w temperaturach < -25°C lub
> 100°C
Nie wolno używać do ciężkich prac mechanicznych
Nie wolno używać jako ochrony przed chemikaliami

Przechowywanie
Nie wystawiać na działanie źródeł ozonu i otwartego ognia.
Nie wystawiać na bezpośrednie działanie światła słonecznego;
przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
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Wsuwane Czarne i szare 7, 8, 9, 10 240 - 260 24 pary w kartonie
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