TR

KULLANIM TALİMATI

PIKTOGRAMLARIN AÇIKLAMASI
EN 420:
2003

Genel Koşullar
(risk kategorisi, boyut,
işaretleme, etiketleme, vb.)
Kullanım Talimatı

EN 388:
2003

Mekanik Riskler
A: Aşınma direnci (0-4)
B: Kesilme direnci (0-5)
C: Yırtılma direnci (0-4)
D: Delinme direnci(0-4)

ABCD
EN 407:
2004

ABC
DEF
EN 511:
2006

EN 374:
2003

Kimyasal Tehlikeler
Kimyasal madde “sızıntısına”
direnç. 3 karakterli alfabetik
kod, en az 30 dakikalık bir
atılım süresinin elde edildiği 3
kimyasalın kod harfleridir (12
AKL
standart olarak tanımlanmış
kimyasal madde listesinden).
≥ 3 (-den 12) Sınıf 1-6 (10-480 dakika).
kimyasalın A: METİL ALKOL
> 30 dakika. K: SODYUM HİDROKSİT, %40
L: SÜLFÜRİK ASİT, %96

Termik Risk (Isı/Ateş)
A: Tutuşma (0-4)
B: Temas ısısı (0-4)
C: Isı taşınımı (0-4)
D: Işıma ısısı (0-4)
E: Sıçrayan küçük erimiş
metal parçacıkları (0-4)
F: Erimiş madde püskürmesi
(0-4)

EN 374:
2003

Düşük Kimyasal Direnç
Su geçirmez eldiven piktogramı 12 tanımlanmış kimyasal
listesinden en az üç kimyasal
maddeye karşı en az 30
dakikalık bir atılım süresi elde
etmeyen, ama Nüfuz Etme
testine uygun olan eldivenler
için kullanılmaktadır.

Soğuk Tehlikeler
A: Konvektif soğuğa karşı
direnç (0 – 4)
B: Soğuk temas direnci (0 – 4)
C: Su geçirgenliği (0-1)

EN 374:
2003

Mikroorganizma Tehlikeleri
Nüfuz Etme: Kabul Edilebilir
Kalite Seviyesi (AQL) ile uyumlu hava ve/veya su sızıntı testi
ve denetimi.
Seviye 3 - AQL <0,65 / G1

ABC
C. KULLANIM TEDBIRLERI

Eldiven, yalnızca eldiven üzerine basılı resimli açıklamalara göre kullanılmalıdır. Kimyasal
maddelerle çalışıyorsanız lütfen eldivenler üzerinde kimyasallara yönelik resimli açıklama
bulunduğundan ve eldivenlerin maruz kaldığınız kimyasala uygun olduğundan emin olun. www.atgglovesolutions.com adresinde kimyasal geçirgenlik düzeylerine ilişkin ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz. Bu
bilgi, çalışma ortamındaki gerçek koruma süresini ve karşım ve saf kimyasalların ayrımı göstermez.
Kimyasal direnç, laboratuvar koşullarında, eldivenin avuç içi bölgesi üzerinde test edilmiştir ve
yalnızca test edilen kimyasallarla ölçeklendirilir. Farklı kimyasal karşımlar, farklı test sonuçları ortaya
çıkarabilir. Eldivenlerin yapılacak işlere uygun olduğundan emin olunmalıdır. Çünkü çalışma ortamının
koşulları, ısı, aşınma ve bozulmalara göre farklılık gösterebilir.
Bu eldivenleri tırtıklı kenarlar, bıçak ağızları veya çıplak ateşlere karşı koruma sağlamak amacıyla
kullanmayın. Isıyla yapılan uygulamalar için eldivenlere ihtiyacınız varsa, eldivenin EN407 ile uyumlu
olduğundan ve uygulamanın gereklilikleri uyarınca test edildiğinden emin olun. Hareketli makinelere
veya hareketli makine parçalarına takılma riski varsa bu eldivenleri kullanmayın. Kullanmadan önce
eldivenleri dikkatle kontrol ederek hatalı veya aşınmış olmadıklarından emin olunuz. Hasarlı, eskimiş,
kirli veya deride iritasyon ve/ veya enfeksiyon sonucu dermatite yol açabilecek herhangi bir madde
bulaşmış (iç kısmı da dahil) eldivenleri kullanmayınız. Dermatit görüldüğünde şirket doktoruna
veya bir dermatologa baş vurunuz. Kullandıktan sonra eldivenleri daha sonra atacağınız bir bez ile
temizleyiniz. Tekrar kullanacağınız eldivenleri içindeki destek astarının kolayca kurumasına olanak
verecek şekilde yerleştiriniz.

D. KOMPOZİSYON / ALLERJİLER

Bazı eldivenlerin yapımında, duyarlı olan kişilerde allerjiye yol açması olası olduğu bilinen ve temas
durumunda bu kişilerde iritasyona ve/veya temas allerjisine yol açabilecek maddeler kullanılmış
olabilir. Bu tür allerji belirtileri görüldüğünde şirket doktoruna veya bir dermatologa baş vurunuz.
DİKKAT – BU ÜRÜNDE ALLERJİK REAKSİYONLARA YOL AÇABİLECEK DOĞAL KAUÇUK
KULLANILMIŞ OLABİLİR. BU KONUDA DAHA GENİŞ BİLGİ İÇİN ATG® TEKNİK SERVİSİNE
BAŞVURUNUZ.

E. BAKIM

Serin ve kuru bir ortamda orijinal ambalajı içinde saklayınız. Ozon kaynakjlarından, ısıdan ve
alevlerden uzakta tutunuz. Kullanma süresi geçmeyen bir ürün olup tarihinden itibaren 3 yıl içinde
kullanılabilir.
Eldivenler çamaşır makinasında 40° arasında, normal bir deterjan ile teorik olarak 3 kezden fazla
olmamak üzere yıkanabilir. Yıkandıktan sonra eldivenler ilgili piktogramlarda belirtilen düzeylerdeki
özelliklerini korumayabilir. Eldivenlerin, talimatlara uygun olarak yıkanmış olmalarına rağmen koruyucu
özelliklerinin değişmesi durumunda, ATG® sorumlu tutulamaz.
Kullanılmış eldivenlere doğa kirlenmesine yol açabilecek veya diğer tür tehlikeli maddeler bulaşmış
olabilir. Bu eldivenlerin bu konuda ülkede geçerli olan yönetmeliklere uygun olarak yok edilmesini
rica ederiz. Genelde kontrollü koşullar altında atık sahalarında veya çöp yakma fırınlarında yok
edilebilir. Doğru eldiven seçimi ve kullanımı, sağlanan hizmetler konusunda ve AB standartlarına
uygunluk belgesinin bir kopyasını almak için ATG®´ye (info@atg-glovesolutions veya faks no. +94-11225.38.87) veya tedarikçi şirkete başvurunuz.

F. GARANTİ/ZARARLARIN SINIRLANMASI.

ATG®, yetkili dağıtıcılara teslim tarihinde bu ürünün ATG®´nin teknik standart verilerine uygun
olduğunu garanti eder. Yasalarca yasaklandığı durumlar hariç, işbu garanti belgesi, belirli amaçlar
için düzenlenmiş olası uygunluk belgeleri de dahil diğer herhangi bir garantinin yerini almak üzere
düzenlenmiştir. ATG®´nin sorumluluğu konu ürünün satış bedelinin geri ödenmesi ile sınırlıdır.
Alıcılar ve kullanıcılar garantinin bu şekilde sınırlandırılması koşullarını kabul ederler ve bu koşullar
yazılı veya sözlü hiç bir anlaşma ile değiştirilemez.

www.atg-glovesolutions.com

