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Digit Ellenállás vizsgálat  Szint  1 Szint  2 Szint  3 Szint  4 Szint  5  

1st Koptatás (# ciklusok)  100 500 2000 8000 —  

2nd Vágás pengével (index)  1,2 2,5 5,0 10,0 20,0  

3rd Tépés (Newton)  10 25 50 75 —  

4th Szúrás (Newton)  20 60 100 150 —  

5th TDM vágással szembeni 
ellenállás (N)  
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WELDAS GYÁRTMÁNY : 
10-2207 

 
EN 388:2016/A1:2018 

A Weldas terméken található CE jelölés a kesztyűn az jelzi, hogy a (EU) 
2016/425.  

Kesztyű típusa: munkakesztyű           Méret: lásd a kesztyűre nyomtatva  

Egészségügyi információ: 
A pH érték, a krómtartalom és PCP szint minden anyag esetében a CE egészségügyi 
előírásoknak megfelelően let bevizsgálva. Színezés: a színezés természetes anyagok 
felhasználásával történik 

A kesztyűn található piktogrammok jelentései:  

Alkalmazási javaslat: 
Ez a kesztyű kívánják használni, ha a mechanikai kockázatok érvényesek. A kesztyűt nem 
szabad használni, ha fennáll a gép mozgó részeibe akadás veszélye. 
A kínált védelem kizárólag a kesztyű tenyérterületét érinti. 
Az élettartam az adott felhasználási területen a kopás és a használati intenzitás mértékétől 
függ, és a gyártás napjától számított maximum 36 hónap. A gyártás napja a kesztyű 
belsején található címkén jelzett.  
A kesztyűt tilos használni, amennyiben az beakadhat a gépek mozgó alkatrészeibe.  
A kesztyű épségét a használat előtt ellenőrizni kell (például ellenőrizni kell, hogy a 
kesztyű lyukas-e, repedt-e, szakadt-e, a színe elváltozott-e, és az ily módon hibás kesztyűt 
ki kell selejtezni). 
A kesztyűt óvatosan kell felvenni, levenni és a kézre igazítani, nehogy sérüléseket ejtsen 
rajta.  

Garancia: 
A termékkre érvényes garancia van a gyártásközbeni hibákra. Mivel a felhasználási 
körülmények eltérőek, a felhasználó felelőssége, hogy az alkalmazáshoz megfelelő 
terméket válassza. Minden terméken egy egyedi kódot tartalmazó címke szerepel a 
gyártási folyamat nyomon követhetősége érdekében. 

Mosás, szárítás és vasalás: 
Mosás, szárítógépes szárítás és vasalás nem alkalmazható. 

KÉZIKÖNYV 

Tárolás: 50ºC feletti száraz helyen tároljuk. Ne pakoljunk egymásra 5-nél több kartont egy raklapon  

Felhasznált anyagok: 
A tenyérrész hasított marhabőr, a kézfej pamut, pamut béléssel és vászon mandzsettával. A kesztyű kétrétegű. Ezért az általános minősítés nem feltétlenül tükrözi a legkülső réteg teljesítményét.  

Méretek 

UV: 
A szabvány nem tartalmaz módszert az UV sugárzással kapcsolatosan, alapban ez nem okoz gondot a felhasznált anyagok tekintetében.  

Méretek az EN 21420 : 2020 

A helytelen használat, illetve a helytelen tárolás befolyásolhatja a termék hatékonyságát.  
a termék teljesítményének a használatból és tárolásból fakadó, idővel történő  
változása 1. beírandó megjegyzés: Az öregedést az alábbi, több tényező együttese befolyásolja: 
- tisztítás, karbantartás vagy fertőtlenítés;     - biológiai anyagoknak való kitettség, pl.: baktériumok, gombák, rovarok vagy más kártevők; 
- látható és/vagy ultraibolya sugárzásnak való kitettség;    - mechanikai hatásoknak való kitettség, például kopás, hajlítás, nyomás és túlfeszítés; 
- magas, alacsony vagy változó hőmérsékleteknek való kitettség;   - szennyező anyagoknak való kitettség, pl.: kosz, olaj, olvadt kifröccsenő fém stb.; 
- kémiai anyagoknak való kitettség, beleértve a nedvességet;   - elhasználódásnak való kitettség. 
Minden terméken egy egyedi kódot tartalmazó címke szerepel a gyártási folyamat nyomon követhetősége érdekében. 

Figyelem: A WELDAS kesztyűk és ruházatok által lettek bevizsgálva és minősítve Eurofins Textile & Testing Spain, C/ German Bernácer 4, 03203 Elche (Alicante), Spain (EU no. 2865). 
Az EN szabvánnyal, vizsgálati módszerekkel, vizsgálati jegyzőkönyvekkel,  termékspacifikációkkal és egyéb termékekkel kapcsolatos informácikórt küldjön e-mailt az europe@weldas.eu e-mail címre, vagy látogassa meg a 
www.weldas.com honlapot  
A használoti vizsgáloti jelentések, igazalások és használoti utositások letölthető a:  www.weldas-ce.com 

Ártalmatlanítás:  
Amennyiben a termék a továbbiakban nem használható, akkor a felhasználó felelős annak 
környezetvédelmi szempontból megfelelő ártalmatlanításáért. Az ártalmatlanítás során a 
helyi szabályozásoknak megfelelően kell eljárni. 

Weldas cím információi: 
Weldas Europe B.V.    Blankenweg 18     4612 RC Bergen op Zoom    The Netherlands     e-mail: europe@weldas.eu 

Kéz méret index  9 9½ 

Weldas méret címke  L XL 

Méretek mm-ben  229 241 
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