
Cifra Testarea la rezistenţă 

1 Comportare la ardere 

2 Căldură de contact 

3 Căldură convectivă 

4 Căldură radiantă 

Atenţie: Mânuşile şi echipamentele de protecţie au fost testate şi certificate la TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Germany (EU no. 0197). 
Pentru mai multe informaţii despre standardele EN, metodele de testare, rapoartele de testare, certificarea produselor precum şi informaţii 
despre alte produse, trimiteţi un e-mail la: europe@weldas.eu, sau vizitaţi web site-ul nostru: www.weldas.com 

Mânuşi de protecţie împotriva riscurilor termice 

Cifra Testarea la rezistenţă 

5 Mici stropi de metal 
topit 

6 Stropi mari de metal 
topit 

Mânuşi de protecţie împotriva riscurilor mecanice 

EN12477, 09.2005: Mânuşi de protecţie pentru sudori (cerinţe minime) 
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  Tip A Tip B 

Cerinţe EN Cerinţe minime Cerinţe minime 

Izolare electrică pr1149-2  R106  R105 

Rezistenţă la abraziune EN388 2 500 Cicluri 1  100 Cicluri 

Rezistenţă la tăiere cu lamă EN388 1  Indice 1,2 1  Indice 1,2 

Rezistenţă la uzură EN388 2  25 N 1  10 N 

Rezistenţă la înţepare EN388 2  60 N 1  20 N 

Comportare la ardere EN407 3  2  

Rezistenţă la căldură de contact EN407 1  100 C 1  100 C 

Rezistenţă la căldură de convecţie  EN407 2  HTI7 0  

Rezistenţă la stropi mici de metal topit  EN407 3  25 Picături mici 2  15 Picături mici 

Dexteritate (posibilitatea de a 
apuca o sârmă de un diametru dat) 

EN420 1  11mm 4  6,5mm 

Clasificarea mărimii mâinii 7½ 9 9½ 10½ 

Inscripţionarea Weldas a mărimii S L XL XXL 

Dimensiunile în mm 190 229 241 267 

Lungimea totală a mânuşii în mm  350 370 370 370 

Cifra Testarea la rezistenţă Nivelul 1 Nivelul 2 Nivelul 3 Nivelul 4 Nivelul 5 

1 Abraziune (# cicluri) 100 500 2000 8000 — 

2 Tăiere cu lamă (index) 1,2 2,5 5,0 10,0 20,0 

3 Uzură (Newton) 10 25 50 75 — 

4 Înţepare (Newton)  20 60 100 150 — 

Tipul de mânuşă: Mânuşi de sudura   Marcă comercială:        Mărime: vezi mar-

Informaţii legate de sănătate: 
Nivelele de pH, crom (VI) şi PCP (pentaclorfenol) din 
toate materialele au fost testate şi sunt conforme stan-
dardelor de sănătate ale CE. Colorarea: colorarea este 
realizată utilizând materiale naturale.  

În continuare sunt explicate pictogramele marcate pe mânuşă: 

Instrucţiuni de utilizare: 
Această mânuşă este recomandat să fie utilizată drept 
mânuşă de sudură pentru sudură MIG/MAG cât şi 
pentru sudura cu electrod 

Garanţie: 
Acest produs este garantat împotriva defectelor de 
fabricaţie. Deoarece aplicaţiile unde acesta poate fi 
utilizat variază, cade în responsabilitatea utilizatorului 
identificarea produsului corect pentru fiecare aplicaţie 
în parte. 

Spălare, uscare şi călcare: 
Nu trebuie utilizat înălbitor sau acid, ci doar detergenţi 
de spălare obişnuiţi. Caracteristicile pielii se vor mod-
ifica după 1 sau 2 spălări, întărirea pielii întâlnindu-se 
frecvent după spălarea acesteia.  
Uscarea mecanică şi călcarea sunt posibile dar nu 
recomandate. 

Depozitare: Păstraţi în loc uscat la temperaturi de peste 5˚ Celsius. Nu puneţi mai mult de 5 pachete sau un palet unul peste altul.  

Materiale utilizate: 
Pentru fabricarea acestei mânuşi a fost folosit şpalt  de 
bovină de cea mai bună calitate căptuşeala pentru 
mână fiind realizată din COMFOflex® iar pentru 
manşetă din bumbac. Intăritura palmei este din acelaşi 
tip de piele iar cusătura este realizată cu aţă KE-
VLAR® din 5 fire în cazul palmei şi de 4 fire pentru 
celelalte părţi ale mânuşii. Toate cusăturile sunt 
întărite.  

MĂRIMEA  

!!! Dacă indicaţia de pe produs este “X “ : poziţia respectivă nu a fost testată !!! 
UV: 
În cadrul acestei norme nu esteindicată o metodă de 
testare a comportamentului în radiaţie UV însă, de 
obicei, acestea nu pun probleme având în vedere ma-
terialel utilizate.  

Pericol de eletrocutare: 
Aceste produse pot conduce curentul electric, riscul 
fiind mai riidcat dacă produsul este ud ! 

Mărimi conform EN 12477, 2005 / EN 420, 2003  

PRODUSELE WELDAS: 10-2000 

Marcările CE Weldas de pe această mânuşă o identifică ca fiind 
testată şi certificată conform directivei 89/686/EEC Nivelul 2  

MANUAL 

EN12477, 09.2005 Tip A 

 

Weldas Europe B.V. 
Blankenweg 18 4612 RC Bergen op Zoom Holland 

E-mail: europe@weldas.eu 

Produsul este fabricat de către Weldas. Informaţii Adresă Weldas: 

DuPont™ şi KEVLAR® sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale E.I.duPont de Nemours and Company, COMFOflex® este o marcă înregistrată a Weldas  


