
WELDAS PRODUKTS: 10-2207 

Cimdu tips: darba cimdi      skatīt: atzīmi uz cimda 

Veselības informācija: 
Visu materiālu pH, Hroma (VI) un PCP līmenis ir 
testēts un atbilst CE veselības standartiem. 
Krāsa: krāsošanai ir izmantoti dabīgie materiāli. 

Weldas CE marķējums uz šiem cimdiem norāda, ka tie ir 
pārbaudīti un sertificēti saskaņā ar direktīvu  

(EU) 2016/425 

Lietošanas instrukcija: 
Šie cimdi ir paredzēti lietošanai mehānisko risku  
gadījumā. Šo cimdu nedrīkst izmantot, ja pastāv risks 
sapīties mašīnas kustīgajās daļās.  
Piedāvātā aizsardzība attiecas tikai uz cimda plaukstas 
daļu.  

Garantija: 
Šim produktam ir iespējamo ražošanas procesa defektu 
garantija. Plašās pielietojuma amplitūdas dēļ, lietotājs 
ir atbildīgs par produkta izvēles piemērotību katram 
atsevišķam gadījumam. 

Mazgāšana, žāvēšana, gludināšana: 
Nav ieteicams mazgāt, žāvēt un gludināt.  

INSTRUKCIJA 

Uzglabāt sausā vietā 5°C temperatūrā. Nekraut augstāk par 5 kastēm uz 1 paletes. 

Izmantotie materiāli: 
Kombinētā govsāda delnas daļā, ārpusē kokvilna, odere no kokvilnas, brezenta aproce. 
Šim cimdam ir divas materiāla kārtas. Tādēļ vispārējā klasifikācija ne vienmēr atspoguļo virskārtas sniegumu.  

Risks saskarē ar elektrisko strāvu: 
Šis produkts nenodrošina aizsardzību pret elektriskajiem riskiem.  

 
EN388 (2016) 

Brīdinājums: Weldas cimdi un apģērbs ir testēti un sertificēti UL International (EU no. 0843). 
Tuvāku informāciju par EN standartiem, testēšanas metodēm, testa atskaitēm, produktu sertifikāciju un citiem produktiem var iegūt rakstot uz e-pastu 
europe@weldas.eu  vai aplūkojot mājas lapu: www.weldas.com  

 

Weldas Europe B.V. 
Blankenweg 18 

4612 RC Bergen op Zoom 
Holland 

E-mail: europe@weldas.eu 

Šo produktu ražotājs ir: WELDAS       Weldas informācijas adrese: 

Cimdu piktogrammu skaidrojumi : 

IZMĒRI 

Izgatavoti atbilstoši standartiem EN 12477, 2005 / EN 420:2003+A1:2009 

EN 388:2016: Cimdu aizsardzība no iespējamiem mehāniskiem bojājumiem  

3244X 

Pirksts Izturības tests 1. 
Līmenis 

2. 
Līmenis 

3. 
Līmenis 

4. 
Līmenis 

5. 
Līmenis 

 

1. Nobrāzums (#cikli) 100 500 2000 8000 —  

2. Iegriezums (index) 1,2 2,5 5,0 10,0 20,0  

3. Plīsums (ņūtoni) 10 25 50 75 —  

4. Pārdūrums (ņūtoni) 20 60 100 150 —  

5. TDM griešanas 
pretestība (N)  

A 
2 

B 
5 

C 
10 

D 
15 

E 
22 

F 
30 

Rokas izmēra indekss 9 9½ 

Weldas izmēra uzlīme L XL 

Lielums mm 229 241 
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