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Do zastosowań specjalnych Data druku  31-08-2017

Materiał rękawic
Nitryl (Materiał powłoki)•
Bawełna ze ściegiem interlock (Materiał wyściółki)•
Wkładka żelowa (Materiał wyściółki)•

Możliwe składniki szkodliwe
Substancje uczulające

Białka występujące w gumie naturalnej•

Uczulenie na składniki zawarte w tych rękawicach oraz
związane z nim wystąpienie kontaktowego podrażnienia i/lub
reakcji alergicznych może dotyczyć tylko niewielkiej liczby
użytkowników.

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

Właściwości
Znakomita chwytność na sucho•
Wyjątkowy komfort•
Bardzo duża odporność na ścieranie•
Bardzo dobra odporność na przecięcia•
Bardzo dobra odporność na przebicia•
Znakomita sprawność manualna•
Odporność na działanie oleju i smarów•
Właściwości przeciwwibracyjne: TRM = 0,90; TRH = 0,52
(TR = przenoszenie wibracji; M = zakres częstotliwości
średnich; H = zakres częstotliwości wysokich)

•

Wyniki testów EN
a b c d e f

EN388:2003 3 2 2 1

EN388:2016 3 2 2 1 B

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
Nie wolno używać przy ogniu ani w temperaturach < -25°C lub
> 100°C
Nie wolno używać do prac z chemikaliami; rękawice nie są
cieczoodporne

Przechowywanie
Nie wystawiać na działanie źródeł ozonu i otwartego ognia.
Nie wystawiać na bezpośrednie działanie światła słonecznego;
przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.

Konstr

ukcja

Materiał wyściółki Materiał powłoki Rodzaj/wzór

powłoki

Rodzaje

mankietów

Kolor Rozmiar EN Długość w mm Pakowanie

Cięte i

szyte

Bawełna ze ściegiem

interlock

Wkładka żelowa

Nitryl W pełni

impregnowane

Velcro® Niebieski 8, 9, 10, 11 225 - 240 1 para w woreczku; 6

woreczków w kartonie

Długość rękawic jest mniejsza niż przewidują normy EN dotyczące minimalnej długości rękawic. W związku z tym rękawice opatrzono nazwą „Przeznaczone do zastosowań

specjalnych”.
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