
 

 

NAVODILA ZA UPORABO ZA OVO 

 

ROKAVICE REF. POWERFIT/VIZ 

 

VELIKOSTI 6-7-8-9-10-11-12 

           

 

EU pregled tipa je izvedel: 

       CTC 

Parc scientifique Tony Garnier 

4 rue Hermann Frenkel 

69367 Lyon – Francija 

Identifikacijska številka: 0075 

 

 

 

LEBON PROTECTION INDUSTRIELLE 

Parc d’activités Barrois 

250 rue des Charmes 

59182 MONTIGNY EN OSTREVENT – Francija 

 
 

A : Odpornost na obrabo (0-4) 

B : Odpornost na rez rezila (0-5) 

C : Odpornost na trganje (0-4) 

D : Odpornost na prebadanje (0-4) 

E : Odpornost na rezila po EN ISO 13997 (A-F) 

 

 

1. POMEN CE OZNAKE: 

Odtis te oznake na produkt pomeni da: 

- zadostuje ustreznim zahtevam Uredbe EU 2016/425, ki veljajo za Osebno Varovalno Opremo. 

 

2. POMEN OZNAK HARMONIZIRANIH STANDARDOV: 

Oznaka teh rokavic pomeni, da zadostuje zahtevam evropskih norm, ki veljajo za zaščitne rokavice. 

- skladnosti surovin, ki veljajo za splošne zahteve evropske norme EN 420 : 2003+A1 : 2009 

- skladnost stopnje varovanja rokavice proti mehanskim nevarnostim EN 388:2016 

Ta rokavica je zasnovana posebej za varovanje pred mehanskimi nevarnostmi. 

Ta rokavica je prilagojena za hitro delo, kjer je potrebna velika spretnost. (stopnja 5) 

Pritegnemo pozornost uporabnika na dejstvo, da ta rokavica predstavlja veliko odpornost na trganje 

in ni priporočljiva uporaba kjer lahko pride do zapleta s premikajočimi strojnimi elementi. 

Stopnja izvedbe je bila testirana le na dlani rokavice v skladu z normo. 

X: Test ni bil opravljen ali ni primeren 

Rokavica mora biti shranjena v čistem in suhem prostoru. Prenaša in shranjuje se jo lahko v 

kartonski škatli. 

Komponente in material, ki sestavlja rokavico ne vsebuje tolikšne mere snovi, ki so znane, da bi 

lahko povzročile škodljive učinke na higieno ali z zdravje uporabnika, pod predvidljivimi pogoji 

uporabe. 

Izjavo o skladnosti lahko pridobite na: www.haberkorn.si 

 

PROSIMO UPOŠTEVAJTE: 

Priložene informacije so namenjene pomoči končnemu uporabniku pri izbiri Osebne Varovalne 

Opreme. Rezultati laboratorijskih testov morajo pomagati pri izbiri prilagojene rokavice, kjer mora 

biti upoštevano dejstvo, da realni pogoji ne morejo biti popolnoma reproducirani. Posledično je 

končni uporabnik (ne proizvajalec) odgovoren za zagotavljanje, da so rokavice prilagojene za namen 

uporabe. 


