
PRODUSELE WELDAS: 10-2700 

Tipul de mânuşă: Mânuşi de lăcătuşerie   Mărime: vezi marcajul de pe mânuşă 

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. 

Marcările CE Weldas de pe această mânuşă o identifică ca fiind 

testată şi certificată conform directivei (EU) 2016/425 

Instrucţiuni de utilizare: 
Această mânuşă se recomandă a fi utilizată la lucrările 
unde pot apare riscuri de natură mecanică. 
Aceasta manusa nu ar trebui folosita unde exista riscul 
contactului cu parti in miscare ale masinilor. 
Nivelul de protectie oferit se refera doar la partea de 
palma a manusii. 

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 sunt recomandate spalatul, uscatul si calcarea  

MANUAL: 

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: 
Piele de bovină  

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

EN388 (2016) 

Atenţie: Mânuşile şi echipamentele de protecţie au fost testate şi certificate la UL International (EU no. 0843). 
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 

 

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: 

În continuare sunt explicate pictogramele marcate pe mânuşă: 

MĂRIMEA  

Mărimi conform EN 12477, 2005 / EN 420:2003+A1:2009 

EN 388:2016: Mânuşi de protecţie împotriva riscurilor mecanice 

3143X 

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 —  

5 TDM rezistenta la 
taiere  
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Clasificarea mărimii mâinii 7½ 8½ 9 9½ 10½ 

Inscripţionarea Weldas a mărimii S M L XL XXL 

Dimensiunile în mm 190 216 229 241 267 
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