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Materiał rękawic
Zewnętrzna powłoka ze skóry (dwoina bydlęca o grubości
1,2 mm gatunku A/B) Wewnątrz wyściółka dżersejowa.
Zszyte włóknem Kevlar® (Materiał wyściółki)

•

Szwy z włókien typu Kevlar® (Materiał wyściółki)•
Bawełna dżersejowa (Materiał wyściółki)•

Możliwe składniki szkodliwe
Substancje uczulające

Brak substancji uczulających•

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

Właściwości
Duża odporność na ścieranie i znakomita odporność na
rozdarcia

•

Wyniki testów EN
a b c d e f

EN388:2003 3 2 4 3

Palność:
Performance level 4 Czas płonięcia <2s, Czas żarzenia <5s
Odporność na działanie wysokich temperatur:
Poziom wydajności 1 Temperatura kontaktu 100°C >15s
Odporność na ciepło konwekcyjne:
Performance level 3 Wskaźnik przenikania ciepła >10s
Odporność na ciepło promieniowania:
Performance level X (test not applicable)
Odporność na małe rozpryski stopionego metalu:
Performance level 4 >35 droplets
Odporność na duże ilości stopionego metalu:
Poziom wydajności X (test not applicable)

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,EN 407:2004
Zostały ujęte w kategorii „Konstrukcja złożona” (= ochrona
przed śmiertelnymi zagrożeniami).
Świadectwo badania typu EC oraz kontrola jakości EC produktu
końcowego przeprowadzona przez

Centexbel
Technologiepark 7
B-9052 Zwijnaarde

Zastosowania — ograniczenia dotyczące użytkowania
Ochrona mechaniczna i ochrona przed wysoką temperaturą
Nie wolno używać do prac ciężkich związanych z cięciem
Rękawice nie są cieczoodporne, dlatego nie wolno ich używać
do prac z chemikaliami

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

Konstruk

cja

Materiał wyściółki Rodzaje mankietów Kolor Rozmiar EN Długość w mm Pakowanie

Cięte i

szyte

Zewnętrzna powłoka ze skóry

(dwoina bydlęca o grubości 1,2

mm gatunku A/B) Wewnątrz

wyściółka dżersejowa. Zszyte

włóknem Kevlar®

Szwy z włókien typu Kevlar®

Bawełna dżersejowa

Rękawice z długim

mankietem

Żółty 9, 10, 11 370-415 6 par w woreczku; 6 woreczków

w kartonie
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