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Пръст Тест за устойчивост 
срещу 

Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5  

1 Протриване (брой 
цикли ) 

100 500 2000 8000 —  

2 Срязване (индекс) 1,2 2,5 5,0 10,0 20,0  

3 Скъсване (Нютон ) 10 25 50 75 —  

4 Пробиване, (Нютон)  20 60 100 150 —  

5 Устойчивост на 
срязване по TDM (N)  

A 
2 

B 
5 

C 
10 

D 
15 

E 
22 

F 
30 

Продукти на WELDAS : 
10-2806 

 
EN 388:2016/A1:2018 

Обозначените със CE маркировка ръкавици на Weldas са тествани и 
сертифицирани в съответствие с  директивата  за лични предпазни 

средства (EU) 2016/425 

Модели ръкавици: Работни ръкавици           Размер: виж щампата на ръкавиците 

Информация за здравето: 
Нивата на рН, хлор и РСР във всички материали са  тествани и отговарят на 
изискванията на СЕ здравните стандарти. 
Оцветяването: оцветяването се прави с естествени материали. 

Следва разяснение на пиктограмата, маркирана на ръкавицата: 

Инструкция за употреба: 
Тези ръкавици са предназначени за употреба при риск от механични наранявания. 
Тези ръкавици не трябва да се използват, когато съществува риск от захващане от 
движещи се части на машини.  
Предлаганата защита е само в областта на дланта на ръкавицата. 
Експлоатационният живот зависи от степента на износване и интензитета на 
употреба в съответните зони на приложение и е максимално 36 месеца след датата 
на производство. Датата на производство е посочена на етикета от вътрешната 
страна на ръкавицата.  
Ръкавицата не трябва да се носи, когато съществува риск от захващане от движещи 
се части на машините. 
Целостта на ръкавицата трябва да се проверява преди използването й (например 
проверявайте за наличието на дупки, цепнатини, разкъсвания, промяна в цвета, и 
изхвърляйте всяка ръкавица с подобни дефекти). 
Поставянето, свалянето и напасването на ръкавицата трябва да се извършва много 
внимателно, за да се избегне образуването на дефекти по ръкавицата.  

Гаранция: 
Този продукт има гаранция при установяване на производствен дефект. Заради 
различните области на приложение, потребителят носи отговорност да избере 
подходящия продукт за дадено приложение. Всеки продукт има етикет с уникален 
код за проследимост на производствения процес. 

Пране, сушене и гладене: 
Не се допуска пране, сушене в сушилна машина и гладене.  

Ръководство 

Съхранение: Съхранявайте продуктът на сухо място при температура над 5˚C. Не транспортирайте и не складирайте повече от 5 кашона един върху друг на едно пале.  

Използвани материали: 
За този модел ръкавици е използвана двойна цепена телешка кожа за дланта и памучен плат за външната част. Имат памучна подплата и маншет от канава. Тази ръкавици има две слоя материал. Поради това общата 
класификация не отразява непременно характеристиките на найвъншния слой.  

РАЗМЕР 

UV: 
В съответствие с тези норми няма метод за тестване на UV лъчението, но нормално това не дава проблем с използваните материали. 

Размери според EN 21420 : 2020 

Неправилното използване и неправилното съхранение могат да повлияят върху ефективността на продукта.  
Промяна на продуктовите характеристики по време на употреба или съхраняване  
Забележка 1 към данните: остаряването се дължи на комбинация от няколко фактора, някои от които са следните : 
- почистване, поддръжка или процес на дезинфекция;     - излагане на биологични агенти, например бактерии, фунги, насекоми или други вредители; 
- излагане на излъчване във видимия и/или ултравиолетовия спектър;    - излагане на механично действие, например протриване, огъване, натиск и опън; 
- излагане на високи или ниски температури, или на променящи се температури;   - излагане на замърсители – прах, масло, капки стопен метал и др.; 
- излагане на химикали, включително влажност;     - подлагане на износване и прокъсване. 
Всеки продукт има етикет с уникален код за проследимост на производствения процес. 

Прдупреждение: Ръкавиците и облеклата на Weldas са тествани и сертифицирани от , Eurofins Textile & Testing Spain, C/ German Bernácer 4, 03203 Elche (Alicante), Spain (EU no. 2865).За повече информация за EN 
стандартите, методите на тестване, резултатите от тестовете, сертификати на продуктите или друга информация, моля пуснете запитване на: europe@weldas.eu или посетете уеб сайт: www.weldas.com 
Протоколи от изпитвания, сертификати и ръководства могат да бъдат изтеглени от: www.weldas-ce.com 

Изхвърляне като отпадък: Когато продуктът повече не може да бъде използван, 
потребителят носи отговорност за правилното изхвърляне като отпадък по начин, 
безопасен за природата.  

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

Индекс на размера на ръката 9 

Информация за размера  на 
етикета на Weldas 

L 

Размер в мм 229 
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