
WELDAS GYÁRTMÁNY 10-2806 

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.  

A Weldas terméken található CE jelölés a kesztyűn az jelzi, hogy a (EU) 
2016/425. szintű előírásoknak megfelelően lett bevizsgálva és tanúsítva  

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.  

Garancia: 
A termékkre érvényes garancia van a gyártásközbeni 
hibákra. Mivel a felhasználási körülmények eltérőek, a 
felhasználó felelőssége, hogy az alkalmazáshoz 
megfelelő terméket válassza.  

Mosás, szárítás és vasalás: 
Mosás, szárítás és vasalás nem ajánlott.  

KÉZIKÖNYV  

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

Felhasznált anyagok: 

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

Áramütés veszélye: 
A termék villamos veszélyek ellen nem nyújt védelmet.  

EN388 (2016) 

Figyelem: A WELDAS kesztyűk és ruházatok a UL International (EU no. 0843). által lettek bevizsgálva és minősítve. Az EN szabvánn-
yal, 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  

 

Weldas Europe B.V. 
Blankenweg 18 

4612 RC Bergen op Zoom 
Holland 

E-mail: europe@weldas.eu 

A termék gyártója: Weldas                     Weldas cím információi: 

A kesztyűn található piktogrammok jelentései:  

Méretek  

Méretek az EN 12477, 2005 / EN 420:2003+A1:2009 

EN 388:2016: Mechanikai sérülések elleni védőkesztyű 
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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)  

A 
2 

B 
5 

C 
10 

D 
15 

E 
22 

F 
30 

Kéz méret index  9 

Weldas méret címke  L 

Méretek mm-ben  229 
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