
  
 

 

 

NAVODILA ZA UPORABO 
 
 

MaxiCut Dry ®34-470  
 
Št. artikla Velikost 

306797 8 

306802 9 

306806 10 

432035 11 

 

 
 
Splošni opis  
MaxiCut ® kombinira zaščito pred urezninami z udobnostjo, fleksibilnostjo in odličnim občutkom za 
tipanje pod suhimi pogoji.  
 
Več informacij in celotno izjavo o skladnosti lahko najdete na spletni strani: www.haberkorn.si ali na 
telefonski številki: 02/320-67-10. 
 
Skladnost 
Izjavljamo, da ta tip OVO ustreza zadevni usklajevalni zakonodaji EU: uredba (EU) 2016/425. 
Izpolnjuje zahteve spodaj navedenih usklajenih standardov in tehničnih predpisov: EN 420:2003 + 
A1:2009, EN 388:2016 + A1:2018. 
 
Uporaba 
Zaščitne rokavice, ki zavirajo nastanek ureznin za varno delo (Assured Protection'') pod suhimi 
pogoji dela.  
Obširna navodila za uporabo tega izdelka lahko pridobite na spletni strani:  
http://www.atg-glovesolutions.com. 
 
Glavni elementi 
Premaz: NBR (Nitrilbutadienkavčuk) 
Podloga: Dyneema®, steklena vlakna, najlon, Spandex 
  

http://www.atg-glovesolutions.com/
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Nevarni elementi 
REACH 
Vsi elementi, uporabljeni pri izdelavi tega izdelka izpolnjujejo zahteve EU-uredbe za ''regulacijo 
kemikalij in njihova varna uporaba'', v splošnem kot ES-uredba št. 1907/2006 –poznana kot REACH. 
REACHT je kratica za ''registracija, ocena, dovoljenje in omejitev kemikalij'' (Registration, Evaluation, 
Authorisation and Restriction of Chemicals). Glavni cilj »REACH« je velika stopnja zaščite zdravja in 
okolje človeka. 
 
OekoTex® 
Ta izdelek je bil preizkušen in je opravil globalni test za Oeko-Tex®-standard, ki potrjuje, da koža 
dobro prenese izdelek. Če se hočete prepričati, da ste kupili izdelek, pri katerem je zagotovljeno, da 
koža prenese izdelek, potem poiščite Oeko-Tex® logotip. 
 
Previdnostni ukrepi pri uporabi 
Pred uporabo preverite, da nima zaščitna oprema napak ali pomanjkljivosti.  V kolikor nastanejo 
med uporabo razpoke ali luknje, se more zaščitna oprema takoj odstraniti. Nastavite tudi optimalen 
sedež opreme, saj lahko preširok ali preozek izdelek predstavlja varnostno tveganje.  
 
Zahteve pri shranjevanju 
Izdelek shranjujte na mrzlem in suhem mestu, kateri ni izpostavljen neposredni sočni svetlobi oz. 
nobenemu vplivu toplote. Pri neprestanem kontaktu s sončno svetlobo ali čezmerni toploti se 
življenjska doba rokavic skrajša in pride do sprememb barve, razbarvanja in razpok. Življenjska doba 
znaša po pravilih 5 let.  
 
Odstranjevanje 
Po uporabi se lahko izdelek umaže z nevarnimi substancami, bakterijami ali virusi. Prosimo, da 
izdelek odstranite v skladu z lokalnimi predpisi.  
 
Napotek pri vžigu 
Pri visokih temperaturah se zaščitna oprema (OVO) uniči. V primeru vžiga se lahko gasi z vodo, CO2 
ali pa suhim prahom.  
 
Prva pomoč 
Kontaminirane zaščitne izdelke takoj snemite.  
                       
Datum izdaje: 16.04.2018 

 
 


