
WELDAS-PRODUKT: 10-2633 

Typ av handske: Arbetshandske  Varumärke:    Storlek: se handsken  

Hälsoinformation: 

pH-värdet, krom- (VI) och PCP-halterna i alla material 

har testats och uppfyller aktuella CE-hälsostandarder.  

Färgning: Färgning görs med hjälp av naturliga 

material  

Weldas CE-märkning på denna handske talar om att produkten 

är testad och certifierad enligt direktiv (EU) 2016/425 

Användningsinformation: 

Denna handske är avsedd att användas där mekaniska 

risker råder. Denna handske ska inte användas där risk 

föreligger att fastna i rörliga maskindelar. 

Det erbjudna skyddet gäller endast handskens innersi-

da. 

Garanti: 

Denna produkt omfattas av garanti mot fabrikationsfel. 

Eftersom användningen varierar är det användarens 

ansvar att välja rätt produkt för rätt användning.  

Tvättning, torkning och strykning: 

Ingen tvätt, torkning och strykning rekommenderas.  

BRUKSANVISNING : 

 

Använda material: 

Narvat bisonläder för innerhanden och nötspalt för handens baksida.  

Elektrisk fara:  

Denna produkt skyddar inte mot elektriska risker.  

EN388 (2016) 

Observera: Weldas handskar och kläder har testats och certifierats av UL International (EU no. 0843). För mer information om EN-

standarder, testmetoder, testrapporter, produktcertifieringar och andra produkter, kontakta oss på europe@weldas.eu eller besök vår 

hemsida: www.weldas.com 

 

Weldas Europe B.V. 

Blankenweg 18 

4612 RC Bergen op Zoom 

Holland 

E-mail: europe@weldas.eu 

Tillverkare av den här produkten är: Weldas.    Adressinformation Weldas:  

Följande förklarar de piktogram som är markerade på handsken: 

Stor-
leksuppskatt

Storleksuppskattning enligt SS-EN 12477, 2005/SS-EN 420:2003+A1:2009 

Förvaring: 

Förvara torrt och i temperaturer över 5 ˚C.  

Lasta inte mer än fem kartonger på en pall. 

Varning: 
Dessa handskar ska inte användas om det finns risk för att de kan fastna i rörliga delar på maskiner.  

EN 388:2016: Skyddshandskar mot mekaniska risker 

2123X 

Siffra  Test motstånd  Nivå 1  Nivå 2  Nivå 3  Nivå 4  Nivå 5   

1:a Nötningsmotstånd (# 

cykler)  
100 500 2000 8000 —  

2:a Skärbeständighe

(index)  
1,2 2,5 5,0 10,0 20,0  

3:e Rivhållfasthet

(Newton)  
10 25 50 75 —  

4:e Punkteringsmotstånd 

(Newton)  
20 60 100 150 —  

5:e TDM Klippmotstånd 

(N)  
A 

2 

B 

5 

C 

10 

D 

15 

E 

22 

F 

30 

Handstorleksindex  8½ 9 9½ 10½ 

Weldas storleksetikett  M L XL XXL 

Mått i mm  216 229 241 267 
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