
WELDAS PRODUKT: 10-2806 

Type handschoen: werkhandschoen      Maat: zie bedrukking op handschoen 

Gezondheids informatie: 
De PH, Chroom (VI) en PCP niveau’s van alle materi-
alen zijn getest en voldoen aan de CE gezond-
heidsnorm. Verfstoffen: voor het verven zijn natu-
urlijke verfstoffen gebruikt  

Weldas CE markeringen op deze handschoen, geven aan dat 
deze getest en gecertificeerd is volgens norm: (EU) 2016/425 

Gebruiksaanwijzing: 
Deze handschoen is bedoeld tegen risico’s van  
mechanische aard. Deze handschoen mag niet worden 
gebruikt als er gevaar bestaat voor verstrikking door 
bewegende delen van machines. 
De geboden bescherming heeft alleen betrekking op 
het palm van de handschoen. 

Garantie: 
Dit product heeft een garantie tegen fabrieksfouten. 
Omdat de toepassingen variëren, is de gebruiker wel 
verantwoordelijk voor gebruik van het juiste product, 
in de daarvoor bedoelde toepassing.  

Wassen, drogen en strijken:  
Wassen, drogen en strijken wordt niet geadviseerd.  

HANDLEIDING 

Opslag:  
Sla droog en boven 5˚ Celcius op. Stapel nooit hoger dan 5 dozen op 1 pallet  

Gebruikte materialen: 
De binnenhand is dubbel split runderleer, de rug als ook de voering is katoen, de kap is gemaakt van Canvas. 
Deze handschoen bestaat uit twee lagen materiaal. Daarom geeft de algemene classificatie niet noodzakelijk de prestaties van de buitenste 
laag weer.  

Electriciteits gevaar:  
Dit product biedt geen bescherming tegen elektrische risico's.  

EN388, 2003 

Attentie: Weldas handschoenen en kleding zijn getest en gecertificeerd door UL International (EU no. 0843). 
Voor meer informatie over EN normen, test methodes, test rapporten, product certificaten  en andere producten, kunt u ons mailen  
europe@weldas.eu, of onze website bezoeken  www.weldas.com  

 

Weldas Europe B.V. 
Blankenweg 18 

4612 RC Bergen op Zoom 
Holland 

E-mail: europe@weldas.eu 

Fabrikant van dit produkt is: Weldas        Adres informatie Weldas: 

Verklaring van de pictogrammen op de handschoen: 

MAAT 

Maatvoering volgens EN 12477, 2005 / EN 420:2003+A1:2009 

EN 388:2016: Handschoenen voor bescherming tegen mechanische risico’s 

3244X 

Cijfer Weerstandsproef Nivo 1 Nivo 2 Nivo 3 Nivo 4 Nivo 5  

1e Slijtage (# cycles) 100 500 2000 8000 —  

2e Snijden (index) 1,2 2,5 5,0 10,0 20,0  

3e Inscheuren (Newton) 10 25 50 75 —  

4e Perforatie (Newton) 20 60 100 150 —  

5e TDM snijweerstand 
(N)  

A 
2 

B 
5 

C 
10 

D 
15 

E 
22 

F 
30 

Hand index afmetingen 9 

Weldas maat label L 

Afmeting in mm 229 
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