
NAVODILA ZA UPORABO 
 

 
 
 

 

Nitrilne zaščitne rokavice za enkratno uporabo 
  
Obveščanje potrošnikov 
 
Informacije proizvajalca po uredbi (EU) 2016/425, priloga 2, odstavek 1.4 
(sklicevanje v uradnem listu evropske unije)  
Prosimo vas, da pred uporabo izdelka dobro preberete navodila za uporabo! 
V primeru nadaljnjega posredovanja osebne varovalne opreme (OVO) ste 
dolžni ta list priložiti prejemniku. Za te namene se lahko ta brošura 
neomejeno krat razmnoži. 
 
Izdelek: 1399 / OVO Kategorije 3 
Dobavljive velikosti/izvedbe : 8-11 
 
Izjava o skladnosti 

Pri teh rokavicah gre za osebno varovalno opremo (OVO). CE-oznaka 
potrjuje, da izdelek ustreza veljavnim zahtevam uredbe (EU) 2016/425. 
Celotno izjavo o skladnosti si priskrbite tukaj: www.haberkorn.si 
 
Oznake na rokavicah 
Blagovna znamka, št. modela, velikost, CE-oznaka, piktogrami, i-oznaka, 
simbol tovarne z datumom proizvodnje mesec/leto 

 
i-oznaka: napotek za informacije proizvajalca  
datum proizvodnje mesec/leto 
 

Rokavice za zaščito pred nevarnimi kemikalijami in mikroorganizmi EN ISO 
374-1:2016 del 1: terminologija in zahteve zmogljivosti za kemična tveganja  
EN ISO 374-5:2016 del 5: terminologija in zahteve zmogljivosti za tveganja 
zaradi mikroorganizmov 
EN 16523-1:2015 del 1: ugotavljanje odpornosti materialov na pronicanje 
kemikalij – del 1 : pronicanje zaradi tekočih kemikalij pod stalnim kontaktom 
 
Več informacij : 
Haberkorn d.o.o., Vodovodna 7, 2000  Maribor, 02/320-67-10, 
www.haberkorn.si 
 
Opozorila 
Ta informacija ne navede dejanskega časa zaščite na delovnem mestu ter 
razlik med zmesmi in čistimi kemikalijami. 
Odpornost proti kemikalijam je bilo ocenjeno na preizkusih pod 
laboratorijskimi pogoji, ki so bili izvedeni na dlani (odvzet je primer, pri 
katerih je rokavica dolga 400 mm ali daljša – v tem primeru je preizkušena 
tudi manšeta) in se nanaša izključno na preizkušene kemikalije. Odpornost je 
lahko drugačna v primeru, če se kemikalije uporabljajo v zmeseh. 
Priporočamo da preverite, če so rokavice primerne za predvideno aplikacijo, 
saj se pogoji na delovnem mestu v odvisnosti od temperature, obrabe in 
degradacije lahko razlikujejo od tistih pri tipskem preizkusu.  

V kolikor so bile zaščitne rokavice že uporabljene, lahko zaradi sprememb 
njihovih fizikalnih lastnosti nudijo manjšo zaščito proti nevarnim kemikalijam. 
Pri kontaktu s kemikalijo lahko pride do degradacije, premikov, vlečenje niti, 
drgnjenja itd. kar lahko privede do tega, da se dejanski čas uporabnosti zelo 
zmanjša. Pri agresivnih kemikalijah je lahko degradacija najpomembnejši 
faktor, kateri se mora upoštevati pri izbiri pravilnih rokavic odpornih na 
kemikalije.  
Pred uporabo morate preveriti rokavice če so kakšne napake ali 
pomanjkljivosti.  
Pri rokavicah, ki se lahko večkrat uporabijo, mora proizvajalec navesti 
relevantno navodilo za dekontaminacijo. V kolikor ni navedeno navodilo za 
dekontaminacijo so rokavice predvidene le za enkratno uporabo in sledeče 
opozorilo mora biti dodano: določene samo za enkratno uporabo.  

 

 

Odpornost na pronicanje je bila ugotovljena pod 
laboratorijskimi pogoji in se nanaša samo na 
preizkušene vzorce. 

 Preizkusi v skladu z EN ISO 374-1:2016  

 EN 16523:2015 
raven 
pronicanja 

EN 374-
4:2013 
Degradacija 

J = n-heptan 5 27.7% 

K = 40 % natrijev 
hidroksid 

6 -16.1% 

T = 37 % 
formaldehid 

6 19.6% 

P = 30 % vodikov 
peroksid 

4 47.4% 

 
>10 min.: raven 1 - >30 min.: raven 2 - >60 min.: raven 3 
>120 min.:raven 4 – >240 min.: raven 5 - > 480 min.: raven 6 
 
Namen uporabe, področja uporabe in ocena tveganja 
Te rokavice ustrezajo navedenim tehničnim standardom. Primerno je 
opomniti, da dejanski pogoji uporabe ne morejo biti simulirani in je zato 
odločitev uporabnika, če so rokavice za planirano uporabo primerne ali pa le 
te niso primerne. Proizvajalec ni odgovoren pri neustrezni rabi izdelka. Pred 
uporabo bi se naj opravila ocenitev preostalega tveganja,  da bi ugotovili, če 
so te rokavice primerne za predvideno aplikacijo. Upoštevajte natisnjene 
piktograme in ravni zmogljivosti.  
 
Previdnostni ukrepi pri uporabi 

• Pri ravnanju s kemikalijami izključno uporabljajte rokavice s kemičnim 
piktogramom. 

• Prepričajte se, da so izbrane rokavice odporne na uporabljene 
kemikalije. 

• Te rokavice ne uporabljajte za zaščito pred nazobčanimi robovi ali rezili 
oz pri odprtem ognju. 

• V kolikor potrebujete rokavice za uporabo pri toplotnih aplikacijah, se 
prepričajte, da rokavice ustrezajo zahtevam EN407 in so bile testirane 
glede na vaše potrebe. 

• Te rokavice ne uporabljajte v bližini premikajočih se strojnih delov. 

• Pred uporabo rokavic jih pozorno preverite, da izključite napake ali 
pomanjkljivosti. 

• Prosimo da upoštevate dejstvo, da rokavice ne nudijo zaščite pred 
vbodom s koničastimi predmeti, kot npr. injekcijskimi iglami 

• Ne uporabljajte več rokavic, ki so poškodovane, dotrajane in umazane 
ali pa so umazane s katero koli substanco (tudi na notranji strani), saj 
se lahko razdraži koža in pride do vnetja kože. V kolikor pride do te 
situacije, vam svetujemo obisk zdravnika ali dermatologa. 

 
Shranjevanje in zastaranje izdelka  
Shranjujte na hladnem in suhem, brez da bi sončna svetloba neposredno 
svetila na rokavice, v bližini odstranite vse stvari, zaradi katerih bi lahko prišlo 
do vžiga. Najbolje bi bilo, da jih  hranite v originalnem pakiranju. Rok uporabe 
ne more biti točno naveden in je odvisen od uporabe ter tudi od tega, če 
uporabnik zagotovi, da se rokavice uporabljajo le za aplikacije, za katere so 
tudi namenjene. Rokavice so označene z datumom proizvodnje (mesec/leto). 

 
 
Št. izdelka: 1399, 50 kosov 
 

 
 
Narejeno v Maleziji 

• Patentirane, obojestranska posebna struktura 
o rokavic za najboljši oprijem  

• Odlična oprijemljivost pri mokroti in olju 

• Možnost obojestranskega nošenja in najboljša 
o točnost prileganja 

• Zelo močen nitril za najvišje udobje 

• 100 % nitril, brez lateksa, primerno za alergike 

• Primerne za ravnanje z živili 
 
Idealno primerne za : 

• Ročna dela 

• Industrija 

• Kmetijstvo 

• Ravnanje z živili 

• Splošna uporaba 
 
Št. izdelka: 1399, 50 kosov 

• močan nitril 

• brez lateksa 

• dober oprijem 

• ne pudrane 

• 24 cm dolge 

• 7/S , 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL, 12/XXXL 
 

 


