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Materiál rukavic
kůže z vnějšku (1,2 štípaná hovězí kůže jakosti A/B ),
bavlna uvnitř (Materiál podšívky)

•

Švy Kevlar® (Materiál podšívky)•
Žerzejová bavlna (Materiál podšívky)•

Možné škodlivé ingredience
Senzitizéry

Žádný senzibilizátor•

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

Vlastnosti
Dobrá odolnost proti oděru a vynikající odolnost proti
protržení

•

Data testů dle EN
a b c d e f

EN388:2003 3 2 4 3

Hořlavost:
Performance level 4 Čas vystavení plameni <2s, Čas vystavení
sálavému horku <5s
Odolnost proti kontaktnímu teplu:
Úrovně výkonu 1 Kontaktní teplota 100°C >15s
Odolnost proti konvekčnímu horku:
Performance level 3 Index přenášení horka >10s
Odolnost proti sálavému horku:
Performance level X (test not applicable)
Odolnost proti malému postřiku roztaveným kovem:
Performance level 4 >35 droplets
Odolnost proti objemnému postřiku roztaveným kovem:
Úrovně výkonu X (test not applicable)

Shoda s evropskou legislativou
Rukavice splňují požadavky evropské Směrnice 89/686/EHS a
evropských norem EN 420:2003 + A1:2009 a EN 388:2003,EN
407:2004
Jsou zařazeny do kategorie „Komplexní design“ (= ochrana
proti smrtelným rizikům).
Atestační certifikát typu EC vystavil a kontrolu kvality dle EC pro
finální produkt provedl

Centexbel
Technologiepark 7
B-9052 Zwijnaarde

Aplikace - omezení použití
Mechanická ochrana a ochrana proti horku
Nepoužívejte v náročných aplikacích s rizikem pořezání
Rukavice nejsou odolné proti kapalinám a proto je nepoužívejte
jako ochranu proti chemikáliím

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

Střižené

a šité

kůže z vnějšku (1,2 štípaná

hovězí kůže jakosti A/B ), bavlna

uvnitř

Švy Kevlar®

Žerzejová bavlna

Vysoká manžeta Žlutá 9, 10, 11 370-415 6 párů v sáčku; 6 sáčků v

kartonu
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