NAVODILA ZA UPORABO
DRIVER PREMIUM 0801
5 prstne rokavice, mehko visokokakovostno goveje usnje, dlan in hrbtna stran rokavic iz govejega
usnja, kategorija 2, usnje sive barve, elastika na hrbtni strani, mehanske zaščitne rokavice za dela v
suhem okolju. Zelo dobra spretnost s prsti pri montažnih delih.
Področje uporabe: suha gradnja, transport in logistika, kmetijstvo in gozdarstvo, delo na vrtu,
delavnice, vzdrževanje.

EN 420:2003+A1:2009

x = ni preizkušeno / ni primerno za uporabo
Zaščitne rokavice
Kategorije ll
Opis materiala: Usnje
Goveje usnje
Opis materiala: tkanina
Velikosti: 8, 9, 10, 11, 12
Spretnost s prstmi : 5
ES potrdilo o pregledu tipa
Priglašeni organ 0075 CTC Groupe, 4, Rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon, Francija
Vsebina kartona: 120 parov (10x12 parov)

Informacije za potrošnike

Informacije za potrošnike
Rokavice za zaščito pred srednjimi tveganji / Kategorija ll

Izdelek ustreza uredbi EU 2016/425. REACH uredbi 1907/2006
po Annex XVll.
Pregled tipa je bil izveden od 0075 CTC Groupe,
4, Rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon, Francija.

A: odpornost poti obrabi stopnje 0 do 4
B: odpornost proti urezninam stopnje 0 do 5
C: odpornost proti nadaljnjem trganju stopnje 0 do 4
D: odpornosti proti prebodu stopnje 0 do 4
E: odpornosti proti urezninam ISO 13997 stopnje A do F
P: zaščita pred udarci (po izbiri)

Datum proizvodnje leto/mesec JJJJ/MM
To informacijo za potrošnike je potrebno uporabljati skupaj z informacijami o izdelku, ki so
priložene v pakiranju.

Shranjevanje/čas razpada:
Rokavice shranjujte v originalnem pakiranju na hladnem pri 5-30°C na suhem, brez dodatne
obremenitve z obtežitvijo. Zaščitite rokavice predvsem pred neposredno sončno svetlobo. Ne
shranjujte jih v bližini izvira ozona (npr. laserskim tiskalnikom- ali fotokopirnim strojem). Zaščitne
rokavice iz usnja imajo čas razpada do maksimalno 3 leta od datuma proizvodnje. Dejanski čas
razpada ne more biti pavšalno določen, ker je odvisen od okvirnih pogojev pri uporabi. V vsakem
primeru je potrebno opraviti posamezno individualno ocenitev tveganja. Navedba datuma
proizvodnje sledi v formatu leto/mesec YYYY/MM.

Uporaba:
Rokavice so namenjene zaščiti pred srednjimi tveganji. Zaščitne rokavice uporabljajte le za
predvideno področje uporabe in v primerni velikosti. Potrebno je preveriti rokavice oz izvesti
ocenitev tveganja, da se prepričate, če so rokavice res primerne za predvideno uporabo, saj so
pogoji na delovnem mestu lahko razlikujejo od mesta, kjer je bil izveden preizkus tipa. Razlikujejo se
lahko temperatura, obraba ali pa razkroj. Če je navedena zaščita pred udarci, zaščitno mesto ne
velja za prste. Če pride med preizkusom odpornosti na ureznine pri Coupe Test-u do toposti, se
morejo rezultati preizkusa odpornosti proti urezninam po EN 388:2016 razumevati le kot napotek,
medtem ko preizkus odpornosti proti urezninam po EN 388:2016 TDM nudi rezultate za
zmogljivost. Rokavice ne blažijo ureznin ali pa so na te odporne, zato teh rokavic ne uporabljajte za
zaščito pred nazobčanimi robovi ali rezili. V bližini rotacijskih strojnih delov (žagin list, vrtalni stroj
itd.) rokavic ne smete nositi. Rokavice izpolnjujejo zahteve preizkusa odpornosti na prebod
(koničasti predmeti) ampak ne ščitijo pred vbodom z injekcijskimi iglami. Pred uporabo je potrebno
preveriti, da rokavice nimajo lukenj, razpok ali drugih pomanjkljivosti, npr. spremembe barve.
Poškodovane rokavice se v nobenem primeru ne smejo uporabiti. Preizkusi so bili izvedeni na
površini dlani. Razpoložljive velikosti od 7 do 12 so odvisne od artikla.
Primerne so tudi velikosti za posebne namene.
Čiščenje/dezinfekcija:
Čiščenje/dezinfekcija za rokavice ni predvidena in se izvede na lastno odgovornost.
Odstranjevanje:
Uporabljene rokavice je potrebno odstraniti ustrezno s predpisi odstranjevanja o onesnaževanju in
predpisi lokalnega organa. Neuporabljene rokavice se lahko odstranijo skupaj z gospodinjskimi
odpadki.
Opozorila/napotki za alergike:
V bližini rotacijskih strojnih delov (žagin list, vrtalni stroj itd.) rokavic ne smete nositi, saj obstaja
nevarnost, da se rokavice ujamejo v strojne dele. Usnjene rokavice lahko povzročijo alergijsko
reakcijo in nekateri modeli rokavic vsebujejo naravni lateks in zato lahko pri alergikih povzročijo
alergično reakcijo. Pri draženju kože ali alergijski reakciji vas prosimo, da se posvetujete z
zdravnikom.
Druge informacije:
Po želji vam posredujemo informacije o zmogljivosti rokavic ali pa seznam materialov, ki jih rokavice
vsebujejo.
Več informacij in celotno izjavo o skladnosti lahko najdete na spletni strani: www.haberkorn.si ali na
telefonski številki: 02/320-67-10.

