NO

BRUKSANVISNING

FORKLARING AV PIKTOGRAMMENE
EN 420:
2003

EN 420:2003 Generelle krav
(risikokategori, størrelse,
merking, bruksanvisning, etc.)

EN 388:
2003

Mekanisk risiko
A: Slitestyrke (0-4)
B: Skjæremotstand (0-5)
C: Rivefasthet (0-4)
D: Gjennomhulling (0-4)

ABCD
EN 407:
2004

ABC
DEF
EN 511:
2006

Termisk risiko (Varme/Ild)
A: Antennelighet (0-4)
B: Kontaktvarme (0-4)
C: Konvektiv varme (0-4)
D: Strålningsvarme (0-4)
E: Småsprut av smeltet
metall (0-4)
F: Utslynging av smeltet
metall (0-4)

Kjemikaliefarer
Motstand mot “gjennomtrengning”
av kjemikalier. Bokstavkoden på
tre tegn refererer til bokstavkoden
for tre kjemikalier (fra en liste med
12 definerte standardkjemiAKL
kalier) som det er oppnådd en
gjennomtrengningstid på minst 30
≥ 3 (fra 12) minutter med.
Kjemikalier Gradering: 1 – 6 (10 – 480 minutter).
> 30
A: Metanol
minutter K: Natriumhydroksid 40%
L: Svovelsyre 96%

Kald risiko
A: Konvektiv kulde (0-4)
B: Kontaktkulde (0-4)
C: Vanntetthet (0-1)

ABC
C. BRUK

EN 374:
2003

EN 374:
2003

Lav motstandsdyktighet mot
kjemikalier Ikonet for vanntette hansker brukes på disse
hanskene, som ikke oppnår en
gjennomtrengningstid på minst
30 minutter mot minst tre avkjemikaliene på den definerte listen
med 12, selv om de har oppfylt
gjennomtrengningstesten.

EN 374:
2003

Farer ved mikroorganismer
Gjennomtrengning: Lekkasjetest
med luft og/eller vann, og
inspeksjon i samsvar med
Acceptable Quality Level (aksepterbart kvalitetsnivå – AQL).
Gradering 3 - AQL <0,65 / G1

Hanskene skal kun brukes i samsvar med piktogrammene som er trykt på hansken. Ved
arbeid med kjemikalier, påse at hanskene har det kjemiske piktogrammet trykt på hansken
og er egnet for den typen kjemikalier du er i kontakt med. Du finner mer informasjon om
kjemisk gjennomtrengelighet på www.atg-glovesolutions.com. Denne informasjonen
gjenspeiler ikke den faktiske varigheten av beskyttelse på arbeidsplassen og differensieringen
mellom blandinger og rene kjemikalier. Kjemikaliemotstanden er evaluert bare under
laboratorieforhold, bare med prøver tatt fra håndflaten, og gjelder bare kjemisk testede.
Motstanden kan være en annen hvis kjemikaliet er brukt i en blanding. Det anbefales å
kontrollere at hanskene egner seg til den påtenkte broken siden forholdene på arbeidsplassen
kan skille seg betydelig fra denne typen test avhengig av temperatur, abrasjon og degradering.
Disse hanskene må ikke brukes som beskyttelse mot skarpe kanter, kniver eller åpen ild.
Ved behov for hansker til bruk ved høy varme, påse at hanskene samsvarer med EN407 og er
testet i henhold til kravene dine. Hanskene må ikke brukes ved fare for innvikling i bevegelige
maskiner eller maskindeler.
Før bruk, kontrollere hanskene nøye for å være sikker på at de ikke har feil eller defekter.
Unngå å bruke ødelagte, slitte, skitne hansker eller med flekker på (også innvendig) av hvilken
som helst natur, da disse kan irritere og/eller gi betennelse i huden og medføre eksem. I
sistnevnte tilfelle skal bedriftslegen eller en hudlege oppsøkes. Etter bruk anbefales det å
rengjøre hanskene ved bruk av en engangsklut. I tilfelle gjenbruk legg hanskene slik at det
innvendige foret lett kan tørke.

D. SAMMENSETNING/ALLERGIER

Noen hansker kan inneholde stoffer som er kjent for å være en mulig årsak til allergier hos
sensitive personer. Skulle en allergisk reaksjon oppstå, oppsøk medisinsk hjelp.
ADVARSEL – DETTE PRODUKTET KAN INNEHOLDE LATEKS FRA NATURLIG GUMMI
SON KAN MEDFØRE ALLERGISKE REAKSJONER. FOR YTTERLIGERE OPPLYSNINGER TA
KONTAKT MED ATG®S TEKNISKE KONTOR.

E. INSTRUKSJONER FOR VEDLIKEHOLD

Oppbevar hanskene på et mørkt, kjølig og tørt sted. Skjerm hanskene mot direkte sollys,
varme, flamme og ozon. Bruk hanskene innen 3 år etter kjøpsdato.
Hanskene kan vaskes på 40°C med vanlig vaskemiddel. Det er ikke sikkert at hanskene etter
vask oppnår samme prestasjonsnivå innenfor de angitte piktogrammene. ATG® kan ikke
påta seg noe ansvar om hanskene ikke har det samme ytelsesnivået som før vasking, selv
om vasking var utført i henhold til instruksjonene. Brukte hansker kan være kontaminert med
smittsomme og/eller farlige stoffer. Avhend i henhold til lokale myndigheters bestemmelser/
reguleringer. Leveres fyllplass eller destruer i egnet forbrenningsovn under kontrollerte former.
For mer informasjon om hanskeutvalg, bruk og ytelse eller kopi av CE-samsvarserklæring,
vennligst kontakt ATG (info@atg-glovesolutions.com eller faks +94-11-225 38 87) eller leverandøren av disse hanskene.

F. GARANTI/SKADEBEGRENSNING

ATG® garanterer, at dette produktet skal være i henhold til ATG® sine standardspesifikasjoner fra og med leveringsdatoen til autoriserte distributører. Bortsett fra i det omfang, det
er forbudt ved lov, skal denne garantien gjelde i stedet for alle andre garantier, inkludert en
eventuell garanti for bruksområder for et spesielt formål; ATG sitt ansvar skal, ved eventuelle
produktfeil, være begrenset til kjøpsprisen av produktet. Kjøpere og brukere av dette produktet er ansett for å ha godkjent vilkårene for denne begrensede garantien, som ikke kan endres
i noen annen verbal eller skriftlig avtale.

www.atg-glovesolutions.com

