NAVODILA ZA UPORABO
Št. artikla
G47105
G47107
G47108
G47109
G47110

Št. artikla II
J26599
J26603
J26605
J26607
J26597

Velikost
6
7
8
9
10

Zahteve za rokavice, ki ščitijo pred spontanimi električnimi udari so regulirani po standardu EN61340,
ki definira kriterije za oblačila, ki ščitijo dele telesa, ki so izpostavljeni elektrostatičnim udarom.
Namenjene so uporabi kjer je potrebno imeti antistatično opremo. Proizvajalec ne prevzema
odgovornosti za poškodbe, ki so nastale na rokavicah zaradi nepravilnega skladiščenja, vzdrževanja
ali uporabe. Rokavice spadajo v skupino Osebne Varovalne Opreme (OVO) kategorije II. In so skladne
z uredbo (EU) 2016/425.
PUTF02 – antistatične rokavice z nedrsečim premazom po celotni površini dlani.
Rokavice ščitijo pred nevarnostmi mehanskih poškodb, vendar niso zmožne zagotoviti celotne
zaščite, ki jih lahko naredi orodje. Potrebno je zagotoviti, da rokavice niso poškodovane ali umazane.
POMEMBNO! ČE SO ZAŠČITNE ROKAVICE POŠKODOVANE MED DELOM, JIH JE POTREBNO ZAMENJATI
ŠE PREDEN SE NADALJUJE Z DELOM!
Rokavic ni mogoče popravljati. Če so poškodovane jih je potrebno nemudoma odvreči. Rokavice
morajo biti shranjene na policah ali rešetkah v suhih in dobro prezračenih prostorih, v razdalji, ki ni
manjša od 1,5m, od grelnih teles ali svetil in v pogojih, ki jih ščitijo pred vlago, umazanijo, mehanskimi
poškodbami, kemikalijami in soncu. Pregled rokavic mora biti opravljen dnevno po opravljenem delu.
Umazane rokavice morajo biti očiščene s suho krpo ali mehko ščetko. Mokre rokavice se morajo
posušiti pri sobni temperaturi. Pranje v pralnem stroju ali sušenje v sušilcu ni priporočljivo. Rokavice
so shranjene v plastični embalaži.
OZNAKE NA ROKAVICAH:
Potrebno je prebrati navodila za uporabo
Proizvajalčeva blagovna znamka: REECO
Velikosti:
SIZE 5 – XS, SIZE 6 – S, SIZE 7 – M, SIZE 8 – L, SIZE 9 – XL, SIZE 10 - XXL
Številka evropskega harmoniziranega standarda – EN388

CE oznaka
Antistatična zaščita
Rok uporabe: 2 leti od datuma proizvodnje

Zaščita pred mehanskimi dejavniki

Več informacij in celotno izjavo o skladnosti lahko najdete na spletni strani: www.haberkorn.si ali na
telefonski številki: 02/320-67-10.

