Informacje dla użytkowników
EN 420+A1:2009

EN 388:2003

PL
PPE KATEGORIA II

Przeczytaj uważnie.
Wyrób, materiał: Rękawice pięciopalcowe, dzianina, dłoń i palce uwarstwione lateksem.

60% bawełna, 40% poliester, powłokę lateksową
Typ:
„COLCA” 3420 026 706 XX (miejsce XX jest rozmiar rękawic).
Model producenta: 12008110
Rozmiar:
M=8, X=10
Przeznaczenie: Przeznaczone do ochrony rąk przeciw zanieczyszczeniom i ochrona w środowisku pracy podczas pracy z zagrożeniem
mechanicznym. Manipulacja z materiałami w stanie suchym i wilgotnym. Załóż rękawice na suche i czyste ręki.
Niniejsze rękawice zostały przebadane zgodnie z EN 388- zagrożenia mechaniczne (wyższa liczba, tym wyższy współczynnik ochrony)
A (1-4)
Odporność na ścieranie:
klasa wykonania 2
B (1-5)
Odporność na przecięcie:
klasa wykonania 1
C (1-4)
Odporność na dalsze rozdzieranie
klasa wykonania 2
D (1-4)
Odporność na przekłucie
klasa wykonania 1
EN 420 - rękawice ochronne (wymagania ogólne)
A.B.C.D.
(1-5)
Swoboda poruszania palcami
klasa wykonania 5
Poziomy klas wykonania obejmują tylko dolną część rękawicy a przed powyżej podane zagrożenia. Nie należy ich używać do ochrony przed
innymi zagrożeniami i klasami. Te wyniki to tylko klasy wykonania, nie poziomy (klasy) ochrony. Poziomy klas wykonania dotyczą tylko
nowych, niewypranych i niezanieczyszczonych rękawic. Te poziomy klas zostały uzyskane na podstawie przeprowadzonych badań zgodnie z
warunkami określonymi w obowiązujących powyżej podanych normach.
Konserwacja, okres użytkowania: Po użyciu upewnij się, że z rękawic zostały usunięte wszystkie substancje zanieczyszczające. Przedłuży to
żywotność rękawic. Chodzi o rękawice krótkotrwałego użytku. Wilgotne rękawice należy suszyć w temperaturze pokojowej. Zakaz prania
rękawic, ewentualne zanieczyszczenia wyszczotkować delikatną szczoteczką, lateks przetrzyj wilgotną szmatką. Nie czyścić chemicznie, nie
wybielać, nie suszyć w suszarce bębnowej, nie prać. Przetarte, przepalone, mocno zanieczyszczone lub stwardniałe rękawice należy wymienić
na nowe. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne obniżenie funkcji ochronnej spowodowane niewłaściwej konserwacji rękawic.
Transport, magazynowanie: W czystym, suchym i dobrze wentylowanym środowisku w temperaturze pokojowej, bez narażenia na skażenie
wilgocią, zanieczyszczeniami, pleśnią, ewent. innymi czynnikami obniżającymi poziom ochrony. Nie narażać na dłuższe oddziaływanie
promieniowania słonecznego. Za powstałe w ten sposób uszkodzenia dostawca nie ponosi odpowiedzialności. Przewozić najlepiej w
oryginalnym opakowaniu.
Akcesoria: Produkt jest dostarczany bez akcesoriów.
Uwaga: Konieczne jest, aby użytkownik dokonał przeglądu rękawic przed i po ich użyciu w celu sprawdzenia wymaganej jakości. Nie używać
do manipulacji z płomieniem, gorącymi lub podgrzanymi przedmiotami, toksycznymi chemikaliami albo tłustymi przedmiotami. Są one
odporne na moczeniu.
Te rękawice nie należy stosować tam, gdzie istnieje ryzyko zaczepienia przez poruszające się części maszyn (w pobliżu poruszających się
mechanizmów).
Wymienione fakty mogą przyczynić się do racjonalnego wykorzystania tego typu rękawic roboczych. Odpowiedzialnością każdego
użytkownika jest, aby ocenił, czy rękawice używa w stosownych warunkach.
Materiały, które są w kontakcie ze skórą użytkownika, mogą być u osób na nie uczulonych przyczyną reakcji alergicznych. Rękawice
lateksowe zawierają naturalne, w którym ludzie mogą być wrażliwe na ten produkt powodować reakcje alergiczne w tym
anafylaktického szok. W przypadku podrażnienia skóry lub reakcji alergicznych należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Utylizacja: Zużyte rękawice zgodnie z przepisami dotyczącymi usuwania rodzajów zanieczyszczeń i rozporządzenia władz lokalnych.
Nieużywane rękawice można usunąć wyrzucająć razem z odpadami domowymi.
Certyfikat badania typu WE wydał CTC 4 rue Hermann Frenkel 69367 Lyon cedex 07 France. Jednostka notyfikowana nr 0075.
Wzór oznakowania rękawic:
„COLCA“
wzór rękawicy
10
rozmiar rękawicy
piktogram i numer normy, którą ta rękawica spełnia
2121

wyniki przeprowadzonych badań
znak zgodności

cat II

kategoria rękawic
ostrzeżenie nakazujące zapoznanie się z instrukcją
identyfikacja umocowanego pełnomocnika,

A
12008110

identyfikacja producenta
model producenta

Umocowany pełnomocnik:

adres kontaktowy: U Tesly 1825, 735 41 Petřvald, CZ.

