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KULLANIM TAVSIYESI

PIKTOGRAMLARIN AÇIKLAMASI
EN 420:2003+A1 2009
Genel gereksinimler
(risk kategorisi, boy, işaretleme, etiketleme, vb.)
Kullanıcı bildiriminde imalatçı tarafından sağlanan bilgi

MECHANICAL
WORK GLOVES
ABCD

ABC
DEF

ABC

EN 388:2003
Mekanik Tehlikeler
A: Aşınma direnci - ovma sayısı (Seviye 0-4)
B: Bıçak kesme direnci - Kup Testi - İndeks (Seviye 0-5)
C: Yırtılma direnci - N (Seviye 0-4)
D: Delme direnci N (Seviye 0-4)
EN 407: 2004 (MaxiTherm®)
Termal Tehlikeler (Isı/Ateş)
A: Alev Alma (0-4)
B: Temas ısısı (0-4)
C: Taşınımlı ısı (0-4)
D: Radyan ısı (0-4)
E: Ufak erimiş metal sıçramaları (0-4)
F: Büyük miktarlarda erimiş metal (0-4)
EN 511:2006 (MaxiTherm®)
Soğuk Tehlikeler
A: Konvektif soğuğa karşı direnç (0 – 4)
B: Soğuk temas direnci (0 – 4)
C: Su geçirgenliği (0-1)

TM

USE (MEKANIK KORUMA)

Kuru ortamlar için mekanik iş eldiveni.
Kuru veya ıslak koşullarda termal dirençli mekanik iş eldiveni
(MaxiTherm® +100°C ve -10°C’ye kadar Yüksek Aktive için önerilir)
Performans seviyeleri eldivenin avuç alanıyla ilgilidir

Sıvılara veya kimyasallara karşı koruma yok. Bu eldivenleri, tırtıklı kenarlar veya
bıçaklar veya çıplak alevlere karşı koruma için kullanmayın. classicRange®
Mekanik iş eldiveni makinelerin hareketli parçalarının yol açtığı dolaşma riski varsa
kullanılmamalıdır.
Isı uygulamaları için eldiven gerekliyse eldivenin EN407’yle uyumlu olduğundan ve
gereksinimlerinize uygun olarak test edildiğinden emin olun. Kullanmadan önce eldivenlerde
kusur veya bozukluk olup olmadığını kontrol edin ve herhangi bir madden yapılmış hasarlı,
çok yağlanmış, aşınmış veya kirli (iç tarafı da) eldivenler kullanmaktan kaçının yoksa cildinizde
aşınma ve/veya enfeksiyon oluşabilir ve dermatite neden olabilir. Bu durumda şirket
doktorundan tıbbi yardım alın veya bir dermatologa danışın. Kullandıktan sonra eldivenleri
her türlü kirleticiyi ortadan kaldırmak için kuru bir bezle iyice temizleyin. Eldivenler tekrar
kullanılacaksa desteğin iç astarı kolayca kuruyabilecek biçimde saklayın.
EN 420:2003+A1:2009 uyarınca boy

Boy
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)

Minimum uzunluk (mm)
210 mm
220 mm
230 mm
240 mm
250 mm
260 mm
270 mm
280 mm

Avuç çevresi (mm)
137 mm
152 mm
178 mm
203 mm
229 mm
254 mm
279 mm
295 mm

Eldiven uzunluğu yukarıdaki tabloda belirtildiğinden daha kısaysa özel amaçlıdır çünkü manşet
alanını değil sadece eli korur.

Daha yüksek değerler daha iyi koruma/direnç anlamına gelir. Performans seviyesi
olarak “X” işareti varsa test ya geçersizdir ya da ilerletilmemiştir. Delme direnci ince
uçlar veya iğnelerle yapılan delmeyle karıştırılmamalıdır.

BILEŞENLER / ALERJILER

Bazı eldivenler, tahriş edici ve/veya alerjik temas reaksiyonu gösterebilecek hassas kişilerde
alerjinin olası nedeni olduğu bilinen maddeler içerebilir. Alerjik bir reaksiyon meydana gelirse
hemen doktora danışın.
UYARI – BU ÜRÜN ALERJİK REAKSİYONA NEDEN OLABİLECEK DOĞAL LATEKS İÇEREBİLİR;
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN ATG® TEKNİK DEPARTMANINA BAŞVURUN.

BAKIM TALIMATLARI
Saklama/Temizleme:
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. Kullanılan eldivenin ömrü yıpranma ve aşınmaya bağlıdır.
Eldivenler 40°C’de standart bir deterjanla yıkanabilir (3 döngü), Doğal kurutma.
Elden çıkarma/Atık:
Kullanılmış eldivenler, enfeksiyöz veya tehlikeli maddelerle kirlenmiş olabilir, Yerel Makam/
Belediye Düzenlemelerine göre elden çıkarın veya atık sahasında veya kontrollü koşullarda
yakın. Eldiven seçimi, kullanımı ve performansları hakkında daha fazla bilgi için ve CE uyumluluk
beyannamesinin bir kopyası için ATG® (info@atg-glovesolutions.com veya bir faks gönderin:
+94-11-225.38.87) veya bu eldivenlerin satıcısına başvurun.

GARANTI/HASAR SINIRLAMASI

ATG® bu ürünün, yetkili distribütörlere teslimat tarihi itibariyle ATG® standart spesifikasyonlarına
uygun olacağını garantilemektedir. Kanunun yasakladığı haller dışında, bu garanti, her türlü belli
bir amaca uygunluk garantisi dahil bütün garantilerle uyumludur; ATG® yükümlülüğü satıldığı
anda ürünün satış fiyatıyla sınırlı olacaktır. Bu ürünün alıcıları ve kullanıcıları, herhangi sözlü veya
yazılı mutabakatla değiştirilemeyecek olan bu garanti sınırlaması hükümlerini onaylamış kabul
edileceklerdir.
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