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Do zastosowań specjalnych Data druku  31-08-2017

Materiał rękawic
Naturalna guma lateksowa (Materiał powłoki)•

Możliwe składniki szkodliwe
Substancje uczulające

2-merkaptobenzotiazol cynku•
Dietyloditiokarbaminian cynku•
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
Elastyczność•
Wyjątkowy komfort i sprawność manualna•
Rękawice izolacyjne dla elektryków do pracy przy
instalacjach, w których napięcie nie przekracza 36000
woltów

•

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

BSI (0086)
Kitemark Court Davy Avenue Knowlhill
Milton Keynes MK5 8PP United Kingdom

Zastosowania — ograniczenia dotyczące użytkowania
Nie wolno używać przy ogniu
Nie stosować w wysokich ani niskich temperaturach
Nie wolno używać do pracy z olejami, smarami,
węglowodorami, estrami i chlorowanymi rozpuszczalnikami.
Nie wolno używać w pobliżu ruchomych ani ząbkowanych
ostrzy
Ochrona dłoni Szczegółowe informacje można uzyskać,
kontaktując się z firmą Ansell Healthcare Europe

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

Materiał

powłoki

Rodzaje mankietów Kolor Maks. napięcie prądu

przemiennego

Rozmiar EN Długość w mm Pakowanie

Naturalna

guma

lateksow

a

Postrzępione krawędzie Żółty 36000 V 9, 10, 11, 12 410 1 pair in a bag; 5 pairs in a

carton
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