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ANBEFALT BRUK

FORKLARING AV BILDENE
EN ISO 21420:2020
Generelle krav
(risikokategori, størrelsefastsettelse, merking, osv.)
Informasjon levert av produsenten i brukervarselet

ABC
DEF

BRUK (MEKANISK BESKYTTELSE)

Mekanisk arbeidshanske for PRECISION HANDLING™
(presisjonshåndtering) i tørre omgivelser.

ABC
DEF

EN 388:2016+A1:2018
Mekaniske farer
A: Slitasjemotstand (dropp gnidninger) (Nivå 0-4)
B: Skjæremotstand (Coupe) - Indeks (Nivå 0-5)
C: Rivefasthet - N (Nivå 0-4)
D: Punkteringsmotstand - N (Nivå 0-4)
E: Skjæremotstand (ISO13997)- N (Nivå A-F)*
F: Støtbeskyttelse EN 13594:2015 - J/N (P=Ja)
EN 407:2004 (MaxiFlex® Comfort™, MaxiFlex® Cut™ 34-1743)
Termisk fare (varme/brann)
A: Brennbarhet (0-4)
B: Kontaktvarme (0-4)
C: Konvektiv varme (0-4)
D: Strålingsvarme (0-4)
E: Småsprut fra smeltet metall (0-4)
F: Større mengder ﬂytende metall (0-4)

MaxiFlex® Comfort™ / MaxiFlex® Cut™ 34-1743 -kontaktvarme opptil +100° C
(15 sek.)
Ytelsesnivåer er knyttet til området av hansken oven håndflaten.

Matvarekontakt (MaxiFlex® Ultimate™ 34-874)
Ce symbole indique que les gants sont adaptés au contact alimentaire
direct ou indirect. Veuillez consulter www.atg-glovesoutions.com pour
déterminer si les gants sont adaptés au contact alimentaire.

ADVARSEL

Produksjonsdato
MM/ÅÅÅÅ

Ingen beskyttelse mot kjemikalier. Ingen beskyttelse mot åpne flammer, kulde,
vibrasjoner, skarpe kanter eller knivblad. Disse hanskene må ikke brukes dersom det er
en fare for at de kan vikles inn i bevegelige deler eller maskiner.
Ved behov for hansker til bruk ved høy varme, påse at hanskene samsvarer med EN407 og er
testet i henhold til kravene dine.
Ta på: Vask og tørk hendene dine helt før du tar på hanskene. Før bruk, inspiser hanskene for
mangler eller feil. Unngå burk av utslitte og tilsølte hansker, da dette kan irritere huden og gi
eksem. Oppsøk i så fall bedriftslegen eller ta kontakt med dermatolog. Pass på at hanskene
sitter godt. Ta av: Når du skal ta av hanskene, plasser fi ngertuppene i håndfl aten på den andre
hansken. Dra i hansken til den er nesten av. Gjenta på den andre hånda. Når begge hanskene er
nesten av, rist i begge hendene for å ta hanskene helt av.
Etter bruk rengjøres hanskene med klut for å fjerne forurensede stoffer. Om hansken er fuktig,
vreng den slik at innside også tørker. Disse hanskene kan vaskes i henhold til instruksjonene
i denne brosjyren.
For mer informasjon om valg av hansker, bruk og ytelse ta kontakt med ATG®
(info@atg-glovesolutions.com) eller last ned et eksemplar fra.

Utløpsdato
MM/ÅÅÅÅ
Dess høyere verdi angitt, jo bedre beskyttelse. Hvis “X” er merket som ytelsesnivå, er testen
enten ikke aktuell eller ikke gjennomført. Punkteringsmotstand må ikke forveksles med
punktering med tynne spisser eller nåler.
* coupe-testresultater er indikative bare når TDM kuttresistenstesten (ISO13997) er resultatet
av referanseytelsen.

BESTANDDELER / ALLERGIER

Noen hansker kan inneholde ingredienser som er kjent for å være mulig årsak til allergier i
følsomme personer som kan utvikle irriterende og/eller allergiske kontaktreaksjoner. Ta straks
kontakt med lege hvis en allergisk reaksjon oppstår.
HVIS DU TRENGER MER INFORMASJON OM POTENSIELLE ALLERGISKE STOFFER I
HANSKENE VÅRE, KAN DU KONTAKTE ATG® ELLER DIN LOKALE DISTRIBUTØR.

INSTRUKSJONER

For oppbevaring/rengjøring:
Oppbevar hanskene i originalemballasjen på et tørt og kjølig sted.
Oppbevares borte fra direkte sollys, varme, flammer og ozon-kilder.
Hanskene kan vaskes ved 40 °C (MaxiFlex® Ultimate™/MaxiFlex® Endurance™ / MaxiFlex®
Elite™- 60°C- 60°C) med standard rengjøringsmiddel (3 sykluser). Naturlig tørking. Hanskene
kan brukes t.o.m. utløpsdatoen som vises på hanskemerket. Hanskens levetid er basert på
bruk og slitasje.
Avhending/avfall:
Brukte hansker kan kontaminerers med smittsomme eller farlige stoffer. Avhendes i henhold til
lokale forskrsifter, på fyllplasser eller forbrenning under kontrollerte forhold.

GARANTI/BEGRENSNING AV ERSTATNING

ATG® garanterer at dette produktet skal være i samsvar med ATG® standardspesifikasjoner
per leveringsdato til autoriserte forhandlere. Med unntak av den grad det er forbudt ved lov, er
denne garantien i tråd med alle garantier, inkluderte enhver garanti om egnethet for et bestemt
formål; ATG®s ansvar skal være begrenset til kjøpsprisen av produktet når det er levert.
Kjøpere og brukere av dette produktet anses for å ha akseptert vilkårene for denne
begrensningen i garanti, som ikke kan varieres med noen verbal eller skriftlig avtale.
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