Biztonsági adatlap
MaxiFlex® Endurance™ with AD-APT® 42-848
A termék általános ismertetése

Jetzt ist der legendäre MaxiFlex® noch besser geworden – dank der neuen AD-APT®-

Technologie von ATG®.
Die aufgebrachten Nitril-Noppen des MaxiFlex® Endurance™ bieten zusätzliche Polsterung
und beim Tragen von schweren Lasten und besten Trockengriff.
Er verfügt über das dermatologische Gütesiegel der Skin Health Alliance, wurde vor dem
Verpacken gewaschen und ist nach dem Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert.

Megfelelőség
Az ATG® ezennel kijelenti, hogy ez a PPE-típus megfelel az Unió vonatkozó harmonizációs
jogszabályainak: 2016/425/EU rendelet és a vonatkozó harmonizált szabványok (EN) EN 420:
2003 + A1: 2009, EN 388: 2016 + A1: 2018.

Felhasználás
Precision Handling™ mechanikai munkakesztyű száraz környezetekben végzett precíziós
munkálatokra.
A felhasználási körre vonatkozó bővebb tájékoztatásért látogasson el az ATG® honlapjára:
http://www.atg-glovesolutions.com.

Főbb alapanyagok
Bevonat: NBR (Nitril-butadién gumi)
Bélés: Nejlon, spandex

Veszélyes alapanyagok
REACH
A termék előállítása során felhasznált valamennyi alapanyag megfelel az Európai Unió vegyi anyagokkal és azok biztonságos
felhasználásával foglalkozó 1907/2006/EK, ismertebb nevén REACH rendeletének. A REACH jelentése: a vegyi anyagok
regisztrálása, értékelése, engedélyezése és korlátozása. A REACH rendelet elsődleges célja az emberi egészség és környezet
magas szintű védelme. További információk: http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/reach_intro.htm.
Oeko-Tex®
A terméket bevizsgálták, melynek során az sikeresen teljesítette az Oeko-Tex® elnevezésű nemzetközi szabvány előírásait,
vagyis a termék bőrkímélő hatású. A bőrkímélő hatású termékek vonatkozásában az Oeko-Tex® emblémát keresse. Az
OekoTex® szabványra vonatkozó további információkért látogasson el a következő honlapra:
http://www.oekotex.com/oekotex100_public/index.asp?cls=02.

Felhasználással kapcsolatos óvintézkedések
Használat előtt ellenőrizze a védőtermék sértetlenségét és hibátlanságát. Ha a termék használat közben elszakad vagy
kilyukad, azonnal ártalmatlanítsa. Viseljen megfelelő méretű terméket, mivel a túl laza vagy túl szoros termékek növelik a
sérülés kockázatát.
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Tárolási követelmények
Közvetlen napfénytől és/vagy hőtől védett hűvös, száraz helyen tároljuk. Ha a terméket huzamosabb ideig közvetlen
napsugárzásnak vagy túlzott hőnek teszik ki, az csökkentheti annak eltarthatósági idejét, valamint kifakulást, elszíneződést és
repedezettséget okozhat. A termék várható eltarthatósági ideje 5 év.

Ártalmatlanítás
Használatot követően a termék szennyeződhet fertőző vagy más veszélyes anyagokkal. Kérjük, ártalmatlanítsa a helyi hatósági
előírásoknak megfelelően.

Tűzveszélyességgel kapcsolatos megjegyzések
A termék magas hőmérsékleteken lebomlik. Vízzel, CO₂-permettel vagy száraz porral oltandó.

Elsősegély
Távolítsa el a szennyezett egyéni védőeszközöket (PPE – Personal Protection Equipment).
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