
 PRODUKT WELDAS: 10-2806 

Vzor: Pracovné rukavice pre vodičov        Veľkost: Viď potlač na rukavici  

Zdravotné požiadavky: 
Hodnoty pH, Cr(6) a PCB všetkých materiálov boli 
testované a spĺňajú požiadavky CE smerníc.  

Farbenie: Produkty sú farbené prírodnými farbivami. 

CE značka WELDAS na tejto rukavici potvrzuje skúšanie 
a certifikáciu podľa Smernice (EU) 2016/425 

Návod na použitie: 
Tieto rukavice sú určené  pre práce s rizikom mechan-
ického poranenia. Tieto rukavice by sa nemali 
používať, ak existuje riziko zapletenia pohyblivými 
časťami stroja. 
Ponúkaná ochrana sa vzťahuje iba na oblasť dlaní 
rukavíc. 

Záruka: 
Tento výrobok je zaručene bez vád. Vzhľadom 
k rôznosti aplikácií, je na užívateľovi, aby posúdil 
vhodnosť výrobku pro danú aplikáciu.  

Pranie, sušenie a žehlenie: 
Neodporúča sa pranie, sušenie ani žehlenie.  

MANUAL: 

Skladovanie:  
Skladujte v suchu pri teplotách nad 5˚ Celzia. Nestohujte vyššie než 5 kartónov 
na palete.  

Použité materially: 

Dlaň je z dvojitej hovädzej štiepenky, chrbát je kombinovaný s tkaninou. Podšívka je bavlnená a manžeta je z plátna. 
Tieto rukavice majú dve vrstvy materiálu. Preto celková klasifikácia nemusí nevyhnutne odrážať celkový výkon vonkajšej vrstvy.   

Nebezpečenstvo úderu elektrického prúdu: 
Tento výrobok neposkytuje ochranu pred elektrickým nebezpečenstvom.  

EN388 (2016) 

Upozornenie: Rukavice a odevy WELDAS boli testované a certifikované spoločnosťou UL International (EU no. 0843). 
Pre ďalšie informácie o EN normách, skúšobných metódach, zprávach o skúškach a certifikátoch výrobkov mailujte prosím na adresu: 
europe@weldas.eu alebo navštívte našu webovú stránku: www.weldas.com  

 

Weldas Europe B.V. 
Blankenweg 18 

4612 RC Bergen op Zoom 
Holland 

E-mail: europe@weldas.eu 

Výrobcom tohoto výrobku je:WELDAS.                    Adresa Weldas: 

Vysvetlenie piktogramov vyznačených na rukavici:  

Číslovanie podľa EN 12477, 2005 / EN 420:2003+A1:2009 

ČÍSLOVANI 

EN 388:2016: Rukavice chrániace proti mechanickému ublíženiu 

3244X 

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

1 Abrázia (# cyklov)  100 500 2000 8000 —  

2 Řez  1,2 2,5 5,0 10,0 20,0  

3 Trhanie (Newton)  10 25 50 75 —  

4 Vpich (Newton)  20 60 100 150 —  

5 TDM Odolnosť 
voči rezu (N)  

A 
2 

B 
5 

C 
10 

D 
15 

E 
22 

F 
30 

Značenie veľkosti  9 

Označenie veľkosti  L 

Rozmer v mm  229 
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