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ROKAVICE ZA ZAŠČITO PRED MEHANSKIMI TVEGANJI – KATEGORIJA TVEGANJA II 

 

NAVODILA IN INFORMACIJE PROIZVAJALCA – PAZLJIVO PREVERITE PRED UPORABO  

Ta rokavica je označena CE in ustreza UREDBI (EU) 2016/425 in zahtevam evropskega harmoniziranega standarda EN 420:2003+A1:2009 & 

EN 388:2016. Rokavice zadovoljujejo bistvenim zahtevam za zdravje in zaščito (priložen UREDBI (EU) 2016/425) v smislu ergonomije, udobja, 

neškodljivosti in učinkovitosti. 

NAVODILA ZA SKLADIŠČENJE: pred uporabo rokavice ohranjajo dolgo iste karakteristike pod pogojem, da se skladiščijo v originalni embalaži, 

v čistem, suhem in zračnem prostoru, ne pod direktnim izvorom svetlobe. Če se ti pogoji ne upoštevajo in pride iz kakršnega koli razloga do 

spremembe rokavice je potrebno rokavico takoj zamenjati. 

NAVODILA ZA UPORABO: te rokavice se ne uporabljajo v prisotnosti kemikalij, nazobčanih rezil ali ognja. Ne uporabljajte rokavic v bližini 

gibljivih delov strojev, kjer bi se lahko rokavica ujela ali zataknila. Rokavice pred uporabo preglejte, da niso poškodovane ali preluknjane. Ne 

uporabljajte izrabljenih, poškodovanih ali umazanih rokavic. Za zagotavljanje zaščite in karakteristik uporabljajte pravo velikost rokavice. 

Opozarjamo uporabnika, da rokavice zagotavljajo karakteristike zaščite samo v primeru pravilne uporabe in za področja za katere so 

namenjene; v primeru dela, kjer je prisotna tekočina, lahko tekočina prodre čez rokavico in lahko povzroči škodo uporabniku, če ni 

uporabljena pri delu, za katero je namenjena – splošna industrija, vzdrževanje, čiščenje, agrikultura, prenašanje, ko ni potrebna posebna 

zaščita zapestja in zaščita pred tveganji – prerez, strganje in preluknjanje. Odgovornost proizvajalca se izključi, če se rokavica ne uporablja 

skladno s temi nameni in navodili. 

NAVODILA ZA ČIŠČENJE IN ROKOVANJE: karakteristike in stopnja zaščite certificiran po EU se ne sme nikoli prati ali obnavljati. Priporočljivo 

je, da se rokavice čisti mehansko z mehkejšimi ščetkami, ki niso kovinske, ki bi lahko povzročile obrabo ali poškodbe. 

ODSTRANJEVANJE: rabljene rokavice so lahko kontaminirane z nalezljivimi sredstvi ali drugimi nevarnimi snovmi. Rokavice je potrebno 

odstraniti v skladu z veljavnimi lokalnimi predpisi. Odnesite jih na odlagališča ali sežgati v nadzorovanih pogojih. 

OPOZORILA: nekatere rokavice lahko vsebujejo alergene snovi za osebe, ki so občutljive in lahko dražijo kožo ali izzovejo alergijske reakcije. 

V teh primerih se je potrebno posvetovati z zdravnikom. 

OZNAKE: 

znak, ki zagotavlja ustreznost zahtev za zdravje in zaščito po Uredbi EU 2016/425. 

 

ISSA LINE       registriran znak proizvajalca. 

7131              šifra modela 

9 (primer)       velikost po normativu EN 420 

piktogram po informacijah 

       piktogram po normativu EN 388 za zaščito pred mehanskimi poškodbami in stopnje zaščite preizkušene v laboratoriju: 

primer:  4   1   2   4   X   P (X)  

  a   b   c   d   e   f 

a: odpornost na obrabo: min 1 – max 4 

b: odpornost na prerez s pločevino:  min 1 – max 5 

c: odpornost na trganje:   min 1 – max 4 

d: odpornost na preluknjanje:  min 1 – max 4 

e: odpornost na prerez z ostrimi predmeti (EN ISO 13997): min A – max F 

               (X = ni testirano ali se ne uporablja) 

F: zaščita pred vplivi EN 13594:  presežen (P) ali se ne uporablja (brez oznake) 

Gibljivost (primer: 5)              zahteve EN 420: min 1 – max 5 

OPOMBE: 

a) Stopnje zaščite so omejene na dlan vključno s prsti. 

b) EN 388:2016 – za nastanek motnje strižne trdnosti so rezultati analize le okvirni, medtem, ko je preizkus strižne trdnosti TDM rezultat 

referenčne zmogljivosti. 

VEČ INFORMACIJ IN IZJAVA O SKLADNOSTI: Haberkorn d.o.o., Vodovodna 7, 2000 Maribor, 02/320-67-10 ali na spletni strani 

www.haberkorn.si 

ORGAN ZA UGOTAVLJANJE SKLADNOSTI: itc Inc. – T. Bati 299, 764 21 Zlin, Češka (1023) 

PROIZVAJALEC: INDUSTRIAL STARTER Spa – lastnik registrirane blagovne znamke ISSA LINE 

              VIA LAGO D'Iseo, 26 Altavilla (VI) Italija 

              Narejeno v INDIJI 


