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HASZNÀLATI UTASÌTÀS

A PITOGRAM ÈRTELMEZÈSE
EN 420:
2003

Általànos tulajdonsàg,
követelmèny (veszèlykategòria, mèret, jelölès,
cìmkèzès, stb.)

EN 388:
2003

Gèpi veszèly
A: Kopàs ellenàllàs (0-4)
B: Vàgàs ellenàllàs (0-5)
C: Tèpès ellenàllàs (0-4)
D: Lyukasztàs ellenàllàs (0-4)
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EN 511:
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EN 374:
2003

Kémiai veszélyek
Vegyszer átbocsátással
szembeni ellenállás. A 3-jegyű
betűkód 3 vegyszer (12
szabványosan meghatározott
vegyi anyag listájáról) kódjára
AKL
utal, amelyekre legalább 30 perc
áttörési időt értek el.
≥ 3 (-tól12) Besorolás: 1-6 (10-480 perc).
Kémiai
A: Metanol
> 30 perc K: Nátrium-hidroxid 40%
L: Kénsav 96%

Hoveszèly (Meleg/Tuz)
A: Gyulladàs (0-4)
B: Érintkezèsi ho (0-4)
C: Hőàramlàs (0-4)
D: Hősugàrzàs (0-4)
E: Olvadt fèmdarabok (0-4)
F: Ovadt anyagok kilövellèse
(0-4)

EN 374:
2003

Alacsony kémiai ellenállás
A vízálló kesztyű piktogramot
azoknál a kesztyűknél használják,
amelyek nem érik el a legalább
30 perc áttörési időt legalább
három, az előre meghatározott
12-es listán szereplő vegyi anyaggal szemben, de megfelelnek az
áthatolási eszten.

Hidegveszèly
A: Hidegàramlàs (0-4)
B: Érintkezèsi hideg (0-4)
C: Vìzhatlansàg (0-1)

EN 374:
2003

Mikroorganizmus veszélyek
Áthatolás: levegő- és/vagy vízszivárgás vizsgálat és ellenőrzés
az Elfogadható Minőségi Szintnek (AQL) megfelelően.
Besorolás 3 - AQL <0,65 / G1

ABC
C. HASZNÁLAT

A védőkesztyű kizárólag a terméken feltüntetett piktogramok szerint használható. Kérjük,
ügyeljen rá, hogy vegyszerek használata esetén mindig megfelelő vegyi piktogrammal ellátott, az
adott vegyi anyag kezelésére alkalmas védőkesztyűt viseljen. A vegyi védelemmel kapcsolatos
további információk a www.atg-glovesolutions.com honlapon találhatók.Jelen tájékoztatás
nem tükrözi a munkahelyen megvalósuló védelem tényleges időtartamát, valamint a keverékek és
a tiszta vegyszerek közötti eltéréseket. A vegyszereknek való ellenállást laboratóriumi körülmények
között, kizárólag a tenyérről vett minták alapján értékeltük, s az eredmények kizárólag a vizsgált
vegyi anyagokra vonatkoznak. Keverékek használata esetén az eredmények eltérők lehetnek.
Javasoljuk annak ellenőrzését, hogy a kesztyű alkalmas-e a szándékolt felhasználásra, mivel a
munkahely körülményei eltérhetnek a típustesztek körülményeitől – például a hőmérséklettől,
a dörzshatástól és a kémiai bomlástól függően. A védőkesztyű a fogazott szélű, illetve egyéb
pengékkel, valamint a nyílt lánggal szemben nem nyújt védelmet! Magas hőhatással járó
felhasználás esetén EN 407 szabványnak megfelelő, a vonatkozó előírások szerint bevizsgált
védőkesztyűt viseljen. Ne viselje a védőkesztyűt, ha fennáll a veszélye, hogy az becsípődik
mozgó gépek, illetve azok alkatrészei közé! Mielőtt hasznàlnà a kesztyűt, győződjön meg annak
teljessègèről, hibàtlansàgàròl. Ne hasznàljon semmikèppen hibàs, koszos vagy akàr belsőlegesen is
szennyezett kesztyűt, mely a bőr irritàlàsàhoz ès/vagy bőrgyulladàshoz vezethet. Ebben az esetben
forduljon rögtön a üzemorvoshoz. Hasznàlat utàn ajànlott a kesztyű teljes kitisztìtàsa egy eldobàsra
vàrò rongy segìtsègèvel. Ha ùjbòl fel akarja hasznàlni a kesztyűt, akkor ùgy helyezze el, hogy a belső
bèlès könnyen meg tudjon szàradni.

D. OSSZETÈTEL/ ALERGIÀK

Egyes kesztyűk olyan összetètelű anyagokat tartalmazhatnak, mely alergiàt okozhat azon szemèlyek
szàmàra, akik èrzèkenyek ezekre az anyagokra, s melyek èrintèsre ingerelhetik a bőrt ès alergiàs reakciòt
vàlthat ki. Ennek jelenlètèben rögtön forduljon az üzemorvoshoz vagy bőrgyògyàszhoz.
FIGYELEM – EZ A TERMÉK GUMITEJET TARTALMAZHAT, MELY ALERGIÁS REAKCIÓT VÁLTHAT KI;
TOVÁBBI INFORMÁCIÓÉRT FORDULJON A ATG® TECHNIKAI IRODÁJÁHOZ.

E. KARBANTARTÀS

Eredeti csomagolàsban, szàraz ès hűvös helyen tàrolja Ózontòl, hőforràstòl ès èlő tűztől tartsa tàvol. A
termèknek nincs lejàrati ideje, de ajànlott a vàsàrlàstòl szàmìtott 3 èven belül felhasznàlni.
A kesztyű normàlis mosòporral, 40° fokos vìzben mosògèpben maximum hàromszor moshatò. Mosàs
utàn valòszìnű, hogy a termèk veszìt erediti jellegzetessègèből. A ATG® nem vàllal felelőssèget a kesztyű
mosàs utàni fehasznàlàsàra (mèg akkor is, ha ez az előìrasoknak megfelelően törtènik), ha annak szintje
ne mèri el a pitogramban jelzetteket.
A kesztyű veszèlyes vagy mèrgező anyagokkal lehet megfertőzve. Kèrjük, hogy a helyi szokàsoknak,
szabàlyoknak megfelelően jàrjanak el ezek megsemmìsìtèsènek èrdekèben, àltalàban hulladèkgyűjtővagy
ègető helyre valò elszàllìtàssal. A kesztyűvel kapcsolatàs tovàbbi informàciòkèrt, annak helyes
hasznàlatàval kapcsolatban vagy annak jellegzetessègère valò tekintettel valamint egy CE azonosìtòròl
ellàtott màsolat kiadàsànak èrdekèben forduljon a ATG® irodàihoz (info@atg-glovesolutions.com vagy
faxon +94-11-225.38.87) vagy a kesztyű hazai viszonteladòjàhoz.

F. ZÁRUKA / OMEZENÍ NÁHRADY ŠKODY

ATG® àltalànos technikai szabàlyainak megfelelően a cèg garantàlja eme termèk törvèny szerinti
èrvènyessègèt, mely a jòvàhagyott viszonteladòknak valò àtadàs napjàtòl van èrvènyben. Kivètelt kèpez,
ha a jelen garancia egy màsik garancià helyett van èrvènyben – mèg akkor is, ha az egy speciàlis okbòl
kifolyòlag kiàllìtott garancia lenne –, s ekkor a ATG® felelőssège csak a termèk vètelàrànak megtèrìtèsère
szűkül. A vevők ès felhasznàlòk el kell, hogy fogadjàk a garancia eme korlàtozàsàt, mely sem szòbeli sem
ìràsbeli megàllapodàssal nem helyettesìthető.

www.atg-glovesolutions.com

