
Mechaniniu pazeidimu: EN 388:2016 + A1 : 2018 

3244B 

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)  
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WELDAS PRODUKTAS: 
10-2806 

 
EN 388:2016/A1:2018 

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

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 reikalavimus. 
Dazymas: dazymas atliktas panaudojus naturalias medziagas. 

Toliau paaiskinimai piktogramu ispaustu ant pirstines: 

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. 
Tarnavimo laikas priklauso nuo nusidėvėjimo lygio bei naudojimo atitinkamose vietose 
intensyvumo ir yra daugiausiai 36 mėnesiai nuo pagaminimo datos. Pagaminimo data 
nurodyta ant vidinėje pirštinės pusėje esančios etiketės.  
Pirštinės negalima mūvėti, jei kyla įtraukimo į judančias mašinų dalis pavojus. 
Prieš naudojant reikia patikrinti pirštinės vientisumą (pavyzdžiui, patikrinti, ar joje nėra 
skylių, įtrūkimų, įplyšimų, spalvos pasikeitimų, o bet kokių defektų turinčias pirštines 
reikia išmesti). 
Siekiant išvengti bet kokių defektų, pirštinę užsimauti, nusimauti ir reguliuoti reikia atlikti 
labai atsargiai.  

Garantija: 
Sis produktas turi garantija nuo gamybinio broko. Kadangi pritaikymas yra ivairus, tai 
vartotojo atsakomybe rasti tinkama produkta kiekvienam atveju. Kiekvienas produktas 
turi etiketę su unikaliu kodu, pagal kurį galima atsekti gamybos procesą. 

Skalbimas, dziovinimas ir lyginimas: 
Negalima skalbti, džiovinti džiovyklėje ir lyginti.  

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.  

DYDZIAI 

UV: 
Del sios normos nera testavimo metodu  nustatyti UV spinduliavimo poveiki, bet paprastai tai nesukelia problemu del naudojamu medziagu turimu savybiu.  

Dydziai atitinka EN 21420 : 2020 

Netinkamas naudojimas arba netinkamas laikymas gali turėti įtakos produkto funkcijoms.  
Produkto charakteristikos ilgai naudojant ar sandėliuojant gali pasikeisti 1 pastaba įrašui.  
Senėjimą sukelia keli veiksniai kartu, įskaitant tokius kaip: 
- valymo, priežiūros ar dezinfekavimo procedūros;     - kontaktas su tokiomis biologinėmis medžiagomis kaip bakterijos, grybai, vabzdžiai ar kiti kenkėjai; 
- kontaktas su matomais ir / arba ultravioletiniais spinduliais;    - mechaninis kontaktas, pavyzdžiui, subraižymai, lankstymai, laužymas, spaudimas ir tempimas; 
- aukštų, žemų arba kintančių temperatūrų poveikis;     - kontektas su tokiomis purvinančiomis paviršius medžiagomis kaip purvas, tepalai, išsilydžiusio metalo lašai ir pan.; 
- kontaktas su chemikalais ir drėgme;      - nusidėvėjimas ir plyšimas. 
Kiekvienas produktas turi etiketę su unikaliu kodu, pagal kurį galima atsekti gamybos procesą. 

Demesio: Weldas pirstines ir rubai yra testuoti ir sertifikuoti Eurofins Textile & Testing Spain, C/ German Bernácer 4, 03203 Elche (Alicante), Spain (EU no. 2865). 
Daugiau informacijos apie EN standartus, testavimo metodus, testu rezultatus, produktu specifikacijas ir kitus produktus galite gauti parase mums el. Pastu: europe@weldas.eu arba apsilanke musu tinklapyje: www.weldas.com  
Bandymų ataskaitas, sertifikatus ir vadovus galima atsisiųsti iš www.weldas-ce.com 

Šalinimas:  
Jei produktas naudoti nebetinkamas, naudotojas jį privalo pašalinti aplinkai nekenkiančiu 
būdu. Šalinti atsižvelgus į vietos reikalavimus. 

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

Rankos dydzio indeksas  9 

Weldas dydzio aprasas  L 

Ismatavimai mm  229 

http://www.weldas-ce.com/
mailto:europe@weldas.eu

