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Luku Testivastus Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5  

1. Hion(#kierrosmäärä) 100 500 2000 8000 —  

2. Leikkaus (indeksi)  1,2 2,5 5,0 10,0 20,0  

3. Halkeama (Newton) 10 25 50 75 —  

4. Pisto (Newton) 20 60 100 150 —  

5. TDM leikkausresistanssi 
(N)  

A 
2 

B 
5 

C 
10 

D 
15 

E 
22 

F 
30 

WELDAS TUOTE: 
10-2806 

 
EN 388:2016/A1:2018 Tämä tuote on 2016/425 (EU) - asetuksen mukainen.  

Käsinetyyppi: Työkäsineet           Koko: katso käsineessä oleva leima  

Terveystiedot:  
Materiaalien pH-, kromi- (VI) ja PCP-arvot on testattu, ja ne täyttävät CE-
terveysstandardit. 
Värit: väreissä on käytetty luonnontuotteita  

Seuraavassa on käsineessä olevien kuvamerkkien selitys:  

Käyttöohje: 
Näitä käsineitä käytetään mekaanisissa rasituksissa. 
Näitä hansikkaita ei tule käyttää mikäli on olemassa koneiden liikkuvien osien riski.  
Tarjottu suojaus liittyy ainoastaan kämmenen alueelle. 
Käyttöikä riippuu kulumisasteesta ja käyttövoimakkuudesta kulloisillakin käyttöalueilla ja 
on max. 36 kuukautta valmistuspäivästä. Valmistuspäivämäärä on merkitty käsineen 
sisäpuolella olevaan etikettiin. Tätä käsinettä ei pidä käyttää, jos on olemassa vaara, että 
koneen liikkuvat osat voivat takertua niihin. Tämän käsineen eheys on tarkistettava ennen 
käyttöä (tarkista esimerkiksi, ettei käsineessä ole reikiä, halkeamia, repeämiä tai 
värimuutoksia ja hävitä kaikki käsineet, joissa on tällaisia vikoja). Tämän käsineen 
pukeminen, riisuminen ja säätäminen on tehtävä erittäin varovaisesti, jotta käsineeseen ei 
tule vikoja.  

Takuu: 
Tällä tuotteella on takuu valmistusvikojen osalta. Koska käyttötarkoitukset ovat erilaisia, 
on käyttäjän vastuulla valita oikea tuote jokaiseen käyttötarkoitukseen.  
Kukin tuote sisältää merkinnän jossa on uniikki koodi tuotantoprosessin jäljitystä varten.  

Pesu, kuivaus ja silitys:  
Pesu, kuivaus ja silitys ei ole sallittu.  

KÄSIKIRJA 

Säilytys: säilytä kuivassa ja yli 5 °C:een lämpötilassa. Ei saa pinota enempää kuin 5 laatikkoa lavaa kohden.  

Käytetyt materiaalit: 
Kämmenpuoli kaksinkertaista naudan haljasnahkaa, selkämys puuvillaa, vuori puuvillaa ja varsi purjekangasta. Hansikkaassa on kaksi materiaalikerrosta. Tämän vuoksi yleinen luokitus ei välttämättä heijasta ulkoisen kerroksen 
suorituskykyä.  

MITOITUS 

UV: 
Tässä standardissa ei ole UV-säteilyä koskevaa testimenetelmää, mutta normaalitapauksessa se ei aiheuta ongelmia käytettyjen materiaalien kanssa.  

Koot standardien EN 21420 : 2020 

Virheellinen käyttö tai virheellinen varastointi voivat vaikuttaa tuotteen suorituskykyyn.  
Tuotteen suorituskyky muuttuu ajan tai säilytyksen mukaan  
Huomio 1: ikääntyminen johtuu useiden asioiden yhdistelmästä, kuten seuraavaa : 
- puhdistus, ylläpito tai puhdistusprosessi;     - altistuminenn biologisille aineksille kuten bakteerit, sienet, hyönteiset ja muut haittaeläimet; 
- altistuminen näkyvälle ja/tai ultraviolettisäteilylle;    - altistuminen mekaanisille toimille kuten hankaus, venytys, paine tai kuormitukselle; 
- altistuminen alhaisille, korkeille tai muuttuville lämpötiloille;   - altistuminen epäpuhtauksille kuten multa, öljy, sula teräs jne; 
- altistuminen kemikaaleille, mukaan lukien kosteus;    - altistuminen käytölle ja kulumisille. 
Kukin tuote sisältää merkinnän jossa on uniikki koodi tuotantoprosessin jäljitystä varten.  

Huomio: Weldasin käsineet ja vaatteet on testannut Eurofins Textile & Testing Spain, C/ German Bernácer 4, 03203 Elche (Alicante), Spain (EU no. 2865). 
Lisätietoja EN-standardeista, testimenetelmistä, testiraporteista, tuotteiden sertifioinnista ja muista tuotteista saa meiltä sähköpostitse osoitteesta: europe@weldas.eu tai vieraile verkkosivuillamme: www.weldas.com  
Testiraportit, sertifioinnit ja käyttöohjeet voidaan ladata osoitteesta: www.weldas-ce.com 

Poistaminen:  
Kun tuotetta ei voi käyttää enää, käyttäjä vastaa siitä, että se hävitetään 
ympäristöystävällisellä tavalla. 
Hävittäminen paikallisten sääntöjen mukaisesti. 

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