INFORMATIVNA OPOMBA cod. 350015 - mod. 912 Boxer
Pred vsako uporabo in vzdrževanjem si pazljivo preberite to informativno opombo. Tukaj
prisotne informacije imajo namen pomagati in usmerjati uporabnika pri izbiri in rabi rokavic.
Proizvajalec in distributer si ne bodo prevzeli nase odgovornosti v primeru nepravilne rabe
rokavic. Ta informativna opomba mora biti shranjena za ves čas trajanja rokavic.
Model rokavic: cod. 350015 - mod. 912 Boxer
Marka proizvajalca: Neri S.p.A. a Socio Unico - Via 8
Marzo, 6 - 42025 Corte Tegge di Cavriago (RE) – Italia
Markiranje CE pomeni, da so te rokavice pripravne za individualno zaščito in so v skladu z
bistvenimi zdravstvenimi in varnostnimi zahtevami smernic Uredbe (EU) 2016/425, potrjene
pa so bile s strani uradnega organizma: SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business
Park, Clonee, Dublin, D15YN2P, Ireland, n° 2777.
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Nivo podjetja z ozirom na previdnost je od 5 do 5. Rokavice so varnostne le če imajo ustrezno
mero in se pravilno uporabljajo.
PODROČJE UPORABE
Rokavice so izdelane, da bi zaščitile uporabnika pred mehaničnim rizikom kot so: abrazije, da
se ne poreže, pred nategovanjem in perforaciji. Rokavice ne uporabljajte v stiku s tekočinami.
Zaščitna sposobnost rokavic se meri na dlani rokavic. Rokavice ščitijo pred kemijskimi riziki.
Rokavice so bile obdelane po metodi “Actifresh” ali “Sanitized”, v zaščito uporabnika pred
bakterijami ali mikrobi, ki bi lahko povzročali neprijeten vonj ali infekcije.
PIKTOGRAMI IN NIVO ZAŠČITE
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MEHANIČNI RIZIKI
MAX
4 abrazija
4
X rezanje
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2 nategovanje
4
1 luknjanje
4
B Odpornost proti urezu skladno z EN ISO 13997:1999 (od A do F)
X: preskus ni opravljen ali se ne uporablja

Od trenutka, ko se nivoji učinkov temeljijo na rezultatih laboratorijskih poizkusov, le-ti so lahko
različni od realno obstoječ ih pogojev, ki se nahajajo na delovnem mestu. Zato se svetuje,
napravite preliminarni poizkus, da bi preverili če so rokavice zares primerne za določeno
uporabo. Zaščitne karakteristike veljalo le za nove rokavice, ki so dobro ohranjene in niso bile
nikoli podvržene čiščenju.

UPORABA
Pred uporabo preverite če so rokavice dobro ohranjene: da niso prerezane, da so brez lukenj,
razpok itd. Če ni teh pogojev jih takoj zamenjajte.
Rokavice se morajo uporabljati samo za predvidene rizike, ki so prikazani v tej informativni
opombi.
Ne uporabljajte rokavic blizu delov, ki se premikajo, kjer bi se le-te mogle zaplesti.
ČIŠČENJE
Svetujemo, da rokavice čistite z detergenti, ki so kompatibilni z materiali iz katerih je proizvod
izdelan. Izključiti morate vse raztopine in mehanska sredstva, ki bi jih lahko poškodovala. Pred
ponovno uporabo pustite rokavice, da se osušijo na zraku.
SHRANJEVANJE
Rokavice so embalirane v vrečkah iz polietilena.
Rokavice se morajo shraniti v njihovi originalni embalaži, v čistem in suhem prostoru, daleč od
izvira toplote in direktnih sončnih žarkov. Če se skladiščenje izvrši po navodilih, rokavice
ohranijo svoje lastnosti za dolgo časa.
Naloga uporabnika je, da pred uporabo kontrolira integriteto rokavic. Trajanje uporabe
rokavic je odvisna od uporabe in prizadevnosti uporabnika.
OPOMBE
Rokavice se morajo odvajati na smetišč e po veljavnih lokalnih predpisih v tej materiji (smetišč
e, naprava za sežiganje smeti). Mešanica iz katere so izdelane rokavice vsebuje majhne količine
gume, ki bi lahko alergično delovale na občutljive osebe.
Če imajo rokavice napake proizvodnje bodo zamenjane.
* V primeru neujemanja posameznih prevodov, izključno italijanska verzija se bo štela kot
veljavna in obvezujoča.
Za podrobnejše informacije se obrnite na:
Registrirana znamka Skupnosti št. 016928426 pri EUIPO - Alicante - Španija
V Več informacij in celotno izjavo o skladnosti lahko najdete na spletni strani:
www.haberkorn.si ali na telefonski številki: 02/320-67-10.

