
WELDAS PRODUKTAS : 10-2806 

Pirstines tipas : Darbine pirstine         Dydis: ziurekite ispaude pirstineje  

Sveikatos informacija: 
Visu medziagu pH, Chromo (VI) ir PCP lygiai  testuoti 
ir atitinka CE sveikatos apsaugos keliamus reikalavi-
mus. 
Dazymas: dazymas atliktas panaudojus naturalias 
medziagas. 

Weldas CE  zenklinimai pazymi, kad si pirstine testuota ir 
sertifikuota pagal direktyva (EU) 2016/425 

Naudojimosi instrukcija: 
Si pristine skirta naudojimui aplinkoje, kurioje gali 
kilti machaniniu pazeidimu. Ši pirštinė neturėtų būti 
naudojama ten, kur yra tikimybė jai įstrigti tarp 
judančių mechanizmų dalių.  
Apsauga užtikrinama tik pirštinės delno srityje. 

Garantija: 
Sis produktas turi garantija nuo gamybinio broko. Ka-
dangi pritaikymas yra ivairus, tai vartotojo atsakomybe 
rasti tinkama produkta kiekvienam atveju.  

Skalbimas, dziovinimas ir lyginimas: 
Patariama neskalbti, nedžiovinti ir nelyginti.  

INSTRUKCIJA : 

Sandeliavimas:  
Laikyti sausoje, virs 5˚ Celsijaus silumos patalpoje. Nedekite daugiau kaip 5 
deziu ( i auksti) ant 1 paletes.  

Naudojamos medziagos: 

Vidine delno puse pagaminta is verstos karves odos, isorine is medvilnes, pamusalas medvilninis, o rankove is canvas. 
Ši pirštinė turi du medžiagos sluoksnius, todėl bendroji klasifikacija nebūtinai atspindi išorinio sluoksnio atsparumo charakteristiką.   

Elektros iskrovos pavojus: 
Šis produktas neapsaugo nuo elektros pavojų.  

EN388 (2016) 

Demesio: Weldas pirstines ir rubai yra testuoti ir sertifikuoti UL International (EU no. 0843). 
Daugiau informacijos apie EN standartus, testavimo metodus, testu rezultatus, produktu specifikacijas ir kitus produktus galite gauti par-
ase mums el. Pastu: europe@weldas.eu arba apsilanke musu tinklapyje: www.weldas.com  

 

Weldas Europe B.V. 
Blankenweg 18 

4612 RC Bergen op Zoom 
Holland 

E-mail: europe@weldas.eu 

Sio produkto gamintojas yra: Weldas.                     Weldas adresas:  

Toliau paaiskinimai piktogramu ispaustu ant pirstines  

Dydziai  

Dydziai atitinka: EN 12477, 2005 / EN 420:2003+A1:2009 

EN 388:2016: Apsaugines pirstines nuo mechaniniu pazeidimu 

3244X 

Skaicius  Testinis atsparumas  Lygis 1  Lygis 2  Lygis 3  Lygis 4  Lygis 5   

Pirmas Trynimas (# ciklai)  100 500 2000 8000 —  

Antras Ipjovimas (indeksas)  1,2 2,5 5,0 10,0 20,0  

Trecias Plesimas (Niutonais)  10 25 50 75 —  

Ketviras Yrimas (Niutonais)  20 60 100 150 —  

piektais Atsparumas TDM 
pjovimui (N)  

A 
2 

B 
5 

C 
10 

D 
15 

E 
22 

F 
30 

Rankos dydzio indeksas  9 

Weldas dydzio aprasas  L 

Ismatavimai mm  229 


