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Sensitive Touch
Vrtne rokavice
> Univerzalne rokavice za vrtna in gospodinjska
opravila
> Visoko udobje nošenja zaradi brezšivne izdelave
> Izjemna fleksibilnost prstov
> Elastična manšeta
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4061462617089
Distributer:
Sänger Haushaltsprodukte GmbH
Zeller Weg 30
74575 Schrozberg, Nemčija

Sensitive Touch
Vrtne rokavice
Ref 21704
Na voljo v velikostih:
S/7, M/8, L/9, XL/10
Kontrolni organ:
TÜV Rheinland LGA Products GmbH (0197)
Tillystraße 2
90431 Nürnberg/Nemčija
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Odpornost proti drgnjenju

0 1 2 3 4 5

Odpornost proti urezninam – test Coupe

0 1 2 3 4 5

Odpornost na širjenje raztrganin

0 1 2 3 4 5

Prebodna trdnost

0 1 2 3 4 5

Odpornost proti urezninam v skladu z
EN ISO 13997

A B C D E F X

0 = najnižja stopnja učinkovitosti; 5 = najvišja stopnja učinkovitosti
X = Rokavica ni izdelana za uporabo, ki ustreza temu preizkusu.
Če se med preizkusom odpornosti proti urezninam pojavi otopitev, rezultati testa Coupe
veljajo zgolj kot smernice, medtem ko preizkus odpornosti proti urezninam TDM predstavlja referenčne rezultate glede učinkovitosti. Laboratorijski preizkusi bi vam naj pomagali
pri izboru, vendar pa ne morejo simulirati dejanskih pogojev na delovnem mestu. Zato je
uporabnik in ne proizvajalec tisti, ki je dolžan preveriti ustreznost določene zaščitne rokavice za predvideno področje uporabe. Oprema ščiti pred srednjimi mehanskimi tveganji.

EN ISO 21420:2020

SL Navodila za uporabo zaščitnih rokavic kategorije OZO II v skladu z Uredbo (EU) 2016/425
Preizkus: Rokavice pred uporabo preglejte, ali so prisotne luknje, razpoke, poškodbe in spremembe
v materialu. Poškodovane rokavice zamenjajte. Zaščito in dober oprijem zagotavljajo samo ustrezno
prilegajoče se rokavice. Morebitni predhodno navedeni rezultati preizkusa se nanašajo na premazane/
ojačane dele novih, neuporabljenih rokavic.
Skladiščenje: Hraniti na sobni temperaturi, na suhem, dobro prezračevanem mestu v nezloženem
stanju. Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo in viri toplote. Pogoji in obdobje shranjevanje lahko
vplivajo na učinkovitost. Proizvajalec ne prevzema nobene odgovornosti za spremenjene lastnosti zaradi shranjevanja, pranja in kemične obdelave.
Prevoz: Samo v originalni embalaži.
Uporaba: Dlani si pred uporabo rokavic temeljito očistite in obrišite. Enega para zaščitnih rokavic ne
uporabljati neprekinjeno dlje časa (> 2 h). Pri neprekinjeni uporabi je treba menjavati pare rokavic.
Upoštevajte podatke o učinkovitosti izdelka. Zaščita pred mehanskimi tveganji, površinskimi mehanskimi tveganji in umazanijo. Rokavice niso primerne za stik ali v bližini premičnih ali vrtečih se delov stroja.
Rokavice niso primerne za stik z deli, ki prevajajo tok. Dlani si po uporabi rokavic temeljito očistite in negujte z ustrezno kremo. Rokavice se morajo pred naslednjo uporabo dobro posušiti. Navedena zaščita
je prisotna samo na premazanih/ojačanih mestih. Ko se rokavica umaže, lahko pride do spremembe
materiala. Delodajalec in uporabnik morata presoditi, ali rokavice ščitijo pred nevarnostmi, ki se lahko
pojavijo v vsakokratni delovni situaciji.
Rok uporabe: Trajnost uporabe je odvisna od stopnje obrabe in intenzivnosti uporabe v vsakokratnem
območju uporabe, največ pa 2 leti od datuma proizvodnje.
Čiščenje: Glede na onesnaženost jih je treba po vsaki uporabi stresti ali pokrtačiti. Ne drgniti.
Pustite, da se posušijo na dobro prezračevanem mestu. Zaščitne lastnosti, navedene v opisu izdelka, se
nanašajo izključno na nove, neuporabljene rokavice. Prenos zaščitnih lastnosti na rokavice po negovanju ni mogoč. Rokavice niso pralne. Pranje lahko zmanjša njihovo učinkovitost, pred ponovno uporabo pa
je treba rokavice temeljito pregledati, če so poškodovane.
Odstranjevanje: Pri pravilni uporabi je mogoče rokavice zavreči med gospodinjske odpadke.
Onesnažene zaščitne rokavice, ki lahko predstavljajo nevarnost, je treba strokovno odstraniti. Informacije v zvezi z odstranjevanjem prejmete pri pristojnem združenju za odstranjevanje odpadkov.
Pozor: Pri tem izdelku gre za rokavice za zaščito pred kemikalijami.
Pri uporabi tega izdelka nismo seznanjeni s snovmi, ki bi povzročale alergije.
Izjavo o skladnosti najdete na: www.sanger.de

