
  
 

 

 

NAVODILA ZA UPORABO 
 
 
Welder 1 Master – 35 (HBK št. artikla: 164472) 
Osebna varovalna oprema (OVO) 
 
SPLOŠNO RAVNANJE – splošna dela  
 
Opis 

• Dlan in kazalec iz izbranega govejega usnja 

• Hrbtna stran in manšeta iz cepljenega govejega usnja 

• 5-prstna izvedba 

• Ojačani šivi 

• Celotna dolžina: 35 cm 

• Dolžina manšete: 15 cm 
 
Področje uporabe 

• Kovinska in težka industrija 

• Varjenje in splošna dela 

• Ročna dela v gradbeništvu in ključavničarstvo 

• Inštalaterska podjetja 
 

Dobavljive dolžine 
10,5 

Barva osnove/premaza 
- /    siva 

Pakiranje 
60 (10 x 6 parov) 

Stopnje zmogljivosti 
Kat. 2 / EN 388:3132X / EN 407:412X3X / EN: 12477 

 
Lastnosti 

• Zaščita pred srednjimi mehanskimi nevarnostmi 

• Zaščita rok z izbranim govejim usnjem 

• Primerne za dela varjenja 

• Obnašanje pri gorenju stopnja 4 

• Obremenitev z majhnimi kapljicami staljene kovine stopnja 3 

• Dlan in kazalec sta izdelana popolnoma iz govejega usnja 

• Hrbtna stran in manšeta iz cepljenega usnja 

• ojačani šivi 

• Niso primerne za osebe z alergijo na usnje 
 
Nasvet k uporabi 

- Niso primerne za osebe, ki imajo alergijo na usnje 
- Te rokavice ne ščitijo pred kemičnimi nevarnostmi 
- Stopnje zmogljivosti, ugotovljene pod laboratorijskimi pogoji, se nanašajo na dlan in služijo 

kot pomoč pri izbiri 
- Uporabnik mora stanje rokavic opazovati in jih zamenjati takoj, ko te več ne ustrezajo 

zahtevam kriterijev delovnega mesta 



  
 

 

 

Material dlani 
Material kazalca 
Material hrbtne strani 
Material manšete 

Goveje usnje 
Goveje usnje 
Cepljeno goveje usnje 
Cepljeno goveje usnje 

Št. preizkusa CTC 0075/844/162/03/19/0873 

 
Dimenzije 

Velikost 10 1/2 

Celotna dolžina cca. 35 cm 

Dolžina pletene manšete cca. 15 cm  

Teža (Ø v gramih) 200 

Teža po kartonu cca. (kg) 13,5 

 
EN407:2004 

Obnašanje pri gorenju 4 

Kontaktna toplota 1 

Konvekcijska toplota 2 

Sevalna toplota X 

Majhne kapljice staljene kovine 3 

Velike kapljice staljene kovine X 

 
EN 388:2016 – rezultati preizkusa 

Obraba 3 

Odpornost na prerez 1 

Odpornost na trganje 3 

Odpornost na prebod 2 

EN ISO 13997 X 

 
Škodljive snovi (EN420:2003+A1:2009) 

PH-vrednost <3,5 - > 9,5 ustrezno 

Krom VI ustrezno 

Azo-barvila (2002/61/CE) ustrezno 

 
 
 
Debelina usnja 

Dlan 1,1 – 1,3 

Hrbtna stran 1,1 – 1,4 

 
EAN-številka / črtna koda 

 par pakiranje karton 

Velikost 10  9003679 060352 9003679 760351 9003679 460350 

 
 
 



  
 

 

Poreklo 

Država izvora Indija 

Številka carinske tarife 4203 2910 

opis Delovne rokavice iz usnja 

 
Ta izdelek ustreza uredbi (EU) 2016/425. 
 
Več informacij in celotno izjavo o skladnosti lahko najdete na spletni strani: www.haberkorn.si ali na 
telefonski številki: 02/320-67-10. 


