
IZDELEK WELDAS : 10-2806 

Vrsta rokavice: Delovna rokavica       Velikost: glejte odtis na rokavici  

Zdravstvene informacije:  
Stopnje pH, kroma (VI) in PCP vseh materialov so bile 
testirane in ustrezajo zdravstvenim standardom CE. 
Barva: obarvano z naravnimi materiali ls 

Označbe Weldas CE na tej rokavici pomenijo, da je bil izdelek 
testiran in certificiran skladno z direktivo (EU) 2016/425 

Navodila za uporabo: 
Ta rokavica je namenjena uporabi pri mehanskih 
tveganjih. Rokavice ne uporabite, kadar obstaja 
tveganje zapleta s premičnimi deli stroja. 
Navedena zaščita se nanaša samo na dlanski del 
rokavice. 

Garancija: 
Izdelek ima garancijo proti pomanjkljivostim 
proizvodnje. Ker so nameni uporabe lahko različni, je 
uporabnik odgovoren, da izbere pravi izdelek za svoj 
namen.  

Pranje, sušenje in likanje:  
Umivanje, sušenje ali likanje ni priporočljivo.  

PRIROČNIK  

Shranjevanje: 
Hranite na suhem, pri temperaturah nad 5 ˚C. Ne nakladajte više kot 5 kartonov 
na 1 paleto.  

Uporabljeni materiali: 
Notranjost dlani je iz dvojnega finega kravjega usnja, hrbtišče je iz bombaža, podloga je iz bombaža in manšeta je iz platna.  
Rokavica ima dve plasti materiala. Zato splošna klasifikacija ne odraža delovanja le zunanje plasti.   

Električno tveganje:  
Ta izdelek ne daje zaščite pred tveganji pri delu z elektriko.  

EN388 (2016) 

Pozor: Rokavice in oblačila Weldas so testirana in certificirana pri UL International (EU no. 0843). 
Za več informacij o standardih EN, metodah testiranja, poročilih testov, certifikatih izdelkov in drugih izdelkih nam pišite na: europe@weldas.eu ali 
obiščite našo spletno stran: www.weldas.com  

 

Weldas Europe B.V. 
Blankenweg 18 

4612 RC Bergen op Zoom 
Holland 

E-pošta: europe@weldas.eu 

Proizvajalec tega izdelka je: Weldas.                    Naslov podjetja Weldas: 

Spodaj so pojasnjeni piktogrami, označeni na rokavici: 

MERJENJE 
VELIKOSTI  

Velikosti v skladu z EN 12477, 2005 / EN 420:2003+A1:2009 

EN 388:2016: Zaščitne rokavice proti mehanskim tveganjem 

3244X 

Prst  Testna odpornost  Raven1 Raven2 Raven3 Raven4 Raven5  

1. Drgnjenje (št. ciklov)  100 500 2000 8000 —  

2. Rez z rezilom (kazalo)  1,2 2,5 5,0 10,0 20,0  

3. Trganje (Newton)  10 25 50 75 —  

4. Luknjanje (Newton)  20 60 100 150 —  

5. TDM Odpornost proti 
rezom (N)  

A 
2 

B 
5 

C 
10 

D 
15 

E 
22 

F 
30 

Legenda velikosti dlani  9 

Oznaka velikosti Weldas  L 

Mera v mm  229 

mailto:europe@weldas.eu

