
WELDAS PRODUKT: 10-2806 

Vzor: Pracovní rukavice      Velikost: viz potisk na rukavici 

Zdravotné požiadavky: 
Hodnoty pH, Cr(6) a PCB všech materiálů byly tes-
továny a splňují požadavky CE směrnic. 
Barvení: pouštění barvy se při užití nevyskytlo. 

CE značka WELDAS na této rukavici potvrzuje zkoušky a 
certifikaci podle Směrnice (EU) 2016/425 

Návod na použití: 
Tyto rukavice jsou určeny pro práce s rizikem  
mechanického poranění. Rukavice by se neměly 
používat tam, kde je riziko zachycení pohyblivými 
částmi stroje.  
Nabízená ochrana se vztahuje pouze na oblast dlaňové 
části rukavic. 

Záruka: 
Tento výrobek je zaručeně bez vad. Vzhledem 
k různosti aplikací, je na uživateli posoudit vhodnost 
výrobku pro danou aplikaci. 

Praní, sušení a žehlení: 
Praní, sušení ani žehlení není doporučeno.  

MANUAL: 

Skladování: 
Skladujte v suchu při teplotách nad 5˚ Celzia. 
Nestohujte výš než 5 kartonů na paletě.  

Použité materiály: 
Dlaň je z dvojité hovězí štípenky, hřbet je kombinován s tkaninou. Podšívka je bavlněná a manžeta je z plátna. 
Tyto rukavice mají dvě vrstvy materiálu. Proto celková klasifikace nemusí nutně odrážet parametry vnější vrstvy.   

Riziko úderu elektrickým proudem:  
Tento výrobek neposkytuje ochranu před elektrickými riziky.  

EN388 (2016) 

Upozornění: Rukavice a oděvy WELDAS byly testovány a certifikovány společností UL International (EU no. 0843). 
Pro další informace o EN normách, zkušebních metodách, zkušebních zprávách a certifikátech výrobků mailujte prosím na adresu: europe@weldas.eu 
nebo navštivte naši webovou stránku: www.weldas.com  

 

Weldas Europe B.V. 
Blankenweg 18 

4612 RC Bergen op Zoom 
Holland 

E-mail: europe@weldas.eu 

Výrobcem je WELDAS.          Adresa WELDAS: 

Vysvětlení piktogramů vyznačených na rukavici:  

ČÍSLOVÁNÍ 

Číslování podle EN 12477:2005 / EN 420:2003+A1:2009 

EN 388:2016: Rukavice chránící proti mechanickému ublížení 

3244X 

Číslo  Odpor  Stupeň 1  Stupeň 2 Stupeň 3  Stupeň 4  Stupeň 5   

1 Abraze (# cyklů) 100 500 2000 8000 —  

2 Řěz 1,2 2,5 5,0 10,0 20,0  

3 Trhání (Newton) 10 25 50 75 —  

4 Propichování 
(Newton)  

20 60 100 150 —  

5 TDM Odolnost 
proti řezu (N)  

A 
2 

B 
5 

C 
10 

D 
15 

E 
22 

F 
30 

Označení velikosti  9 

Značení velikosti  L 

Rozměr v mm 229 
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