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EN 420:2003+A1 2009
Generelle krav
(risikokategori, størrelse, mærkning osv.)
Oplysninger fra producenten i underretningen til brugeren
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EN 388:2003
Mekaniske Farer
A: Slidstyrke - antallet af gnidninger (Klasse 0-4)
B: Snitbestandighed - Coupe Test - Indeks (Klasse 0-5)
C: Rivebestandighed - N (Klasse 0-4)
D: Stikbestandighed - N (Klasse 0-4)
EN 407: 2004 (MaxiTherm®)
Termiske Farer (Varme/Ild)
A: Antændelighed (0-4)
B: Kontaktvarme (0-4)
C: Varmeisolering (0-4)
D: Strålevarme (0-4)
E: Små stænk af smeltet metal (0-4)
F: Store stænk af smeltet metal (0-4)
EN 511:2006 (MaxiTherm®)
Kulderisiko
A: Konvektiv kulde (0-4)
B: Kulde fra kontakt (0-4)
C: Uigennemtrængelighed (0-1)
Fremstillingsdato
MM/ÅÅÅÅ

TM

Højere værdier betyder bedre beskyttelse/bestandighed. Hvis “X” er angivet som
præstationsniveau, finder testen enten ikke anvendelse eller er ikke gennemført.
Stikbestandighed må ikke forveksles med gennemhulning af tynde spidse
genstande eller nåle.

USE (MEKANISK BESKYTTELSE)

Mekanisk arbejdshandske til tørre miljøer.
Mekanisk arbejdshandske med termisk modstandsdygtighed i tørre
og våde miljøer (MaxiTherm® anbefales op til +100° C og -10 °C Stor
Aktivitet)
Præstationsniveauer angår handskens håndfladeområde

Ingen beskyttelse mod kemikalier. Disse handsker må ikke anvendes som
beskyttelse mod savtakkede knivblade, klinger eller åben ild. MaxiFlex® bør ikke
bæres, når der er risiko for at blive viklet ind i maskiners bevægelige dele.
Hvis du skal anvende handsker på områder, hvor varme er en bestanddel, skal du sikre dig,
at handskerne opfylder kravene i EN407, og at de er testet i overensstemmelse med dine
krav. Før brug skal du inspicere handskerne for eventuelle defekter eller fejl, og du skal undgå
at anvende beskadigede, meget tilsmudsede, slidte eller snavsede (også på indersiden)
handsker, da dette kan irritere og/eller inficere huden og forårsage eksem. Hvis det sker, skal
du søge lægehjælp hos virksomhedens læge eller konsultere en hudlæge. Efter brug skal du
rengøre handskerne grundigt med en tør klud for at fjerne eventuelle forurenende stoffer.
Hvis handskerne skal anvendes igen, skal de opbevares på en sådan måde, at foret indeni
nemt kan tørre.
Størrelser iht. EN 420:2003

Størrelse
5 (EU) XXS (US)
6 (EU) XS (US)
7 (EU) S (US)
8 (EU) M (US)
9 (EU) L (US)
10 (EU) XL (US)
11 (EU) XXL (US)
12 (EU) XXXL (US)

Minimumslængde (mm.)
210 mm
220 mm
230 mm
240 mm
250 mm
260 mm
270 mm
280 mm

Håndfladeomkreds (mm.)
137 mm
152 mm
178 mm
203 mm
229 mm
254 mm
279 mm
295 mm

Hvis længden på handsken er kortere end anført her i tabellen ovenfor, skal den anvendes til
særlige formål, da den kun beskytter hånden, ikke manchetområdet.

BESTANDDELE / ALLERGENER

Nogle handsker kan indeholde ingredienser, hvorom det vides, at de muligvis kan forårsage
allergier hos følsomme personer, som kan udvikle eksem og/eller allergiske reaktioner. Hvis der
skulle ske en allergisk reaktion, skal du straks søge læge. ADVARSEL – DETTE PRODUKT KAN
INDEHOLDE NATURLIG LATEX, SOM KAN FORÅRSAGE EN ALLERGISK REAKTION; KONTAKT
VENLIGST DEN TEKNISKE AFDELING HOS ATG® FOR MERE INFORMATION.

BEHANDLING

Opbevaring/Rengøring:
Opbevar handskerne tørt og køligt i deres originale indpakning.
Opbevar dem uden for direkte sollys og væk fra varme, flammer og kilder til ozon.
Handskerne kan vaskes ved 40° C med standardvaskemiddel (3 cyklusser), naturlig tørring.
Handskerne kan bruges lige fra pakken op til 5 år efter den fremstillingsdato, der er trykt på
handskerne. Handskernes levetid i brug er baseret på slitage.
Bortskaffelse/Affald:
Brugte handsker kan være forurenet med smittefarlige eller farlige stoffer og skal derfor
bortskaffes i overensstemmelse med lokale myndigheds-/kommuneregler på lossepladser eller
brændes under kontrollerede forhold. For mere information om valg af handsker, anvendelse
og præstation og for et eksemplar af EU-overensstemmelseserklæringen bedes du kontakte
ATG® (info@atg-glovesolutions.com eller sende en fax til: +94-11-225.38.87) eller leverandøren
af disse handsker.

GARANTI/ERSTATNINGSBEGRÆNSNING

ATG® garanterer, at dette produkt er i overensstemmelse med ATG® standardspecifikationer på
datoen for levering til autoriserede distributører. Bortset fra i det omfang, det er forbudt ved lov.
Denne garanti gælder i stedet for alle andre garantier inkl. en eventuel garanti om egnethed
til et bestemt formål, og ATG®’s erstatningsansvar skal være begrænset til det pågældende
produkts købspris. Købere og brugere af dette produkt anses for at have accepteret denne
garantibegrænsning, som ikke kan ændres gennem nogen form for verbal eller skriftlig aftale.
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