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Producentens oplysninger
iht. forordning (EU) 2016/425, bilag II, afsnit 1.4. (Henvisning til offentliggørelse i De Europæiske Fællesskabers Tidende)
Gennemlæs denne tekst omhyggeligt før brugen! Hvis du overdrager disse personlige værnemidler (PV'er) til andre, skal du vedlægge eller udlevere denne informationsbrochure
til modtageren. Til dette formål kan denne brochure mangfoldiggøres ubegrænset.

Overensstemmelseserklæring
Disse handsker er personlige værnemidler (PV'er). CE-mærkningen attesterer, at produktet opfylder de gældende krav i forordningen (EU)
2016/425.

A. Markeringer på handskerne:
Varemærke, modelnr., størrelse, CE-mærke, piktogram, infomærke, fabrikssymbol med fremstillingsdato: måned/år

Fabrikantens mærkemærke

CE-mærkningen attesterer, at produktet opfylder de gældende krav i forordningen (EU) 2016/425.

i mærke: Henvisning til producentens oplysninger

Fremstillingsdato måned/år: 00/0000

B. Beskrivelse og numre på de europæiske standarder, hvis krav handskerne opfylder:
Henvisning til standarder: De Europæiske Fællesskabers Tidende. Kan rekvireres hos Beuth Verlag GmbH, 10787 Berlin. www.beuth.de.
EN 420:2003+A1:2009 - Beskyttelseshandsker - Generelle krav og prøvningsmetoder til handsker

C. Anvendelsesformål, anvendelsesområde og risikovurdering:
Kan bruges til let arbejde med lave risici ved arbejde og fritid, f.eks. håndværk, byggeri, messebyggeri, logistik, landbrug, skovbrug, facility management
Det skal bemærkes, at de faktiske anvendelsesbetingelser ikke kan simuleres, og derfor er det udelukkende brugerens beslutning, hvorvidt handskerne er
egnede til den påtænkte anvendelse eller ej. Producenten er ikke ansvarlig for ukorrekt anvendelse af produktet. Derfor skal der udføres en
restrisikovurdering før brugen, for at afgøre om disse handsker er egnede til den tilsigtede anvendelse.
Forholdsregler ved brug:
Disse handsker er kun egnede til anvendelse ved minimale risici og er klassificeret i kategori 1.
Denne kategori gælder udelukkende for handsker, som beskytter brugeren mod 
- Mekanisk aktivitet, der kun har en overfladisk indvirkning (for eksempel havehandsker).
- Svagt virkende rengøringsmidler eller rengøringsmidler med nedsat virkning (f.eks. handsker til beskyttelse mod fortyndede rengøringsopløsninger).
- Fare ved håndtering af varme komponenter, der ikke udsætter brugeren for temperaturer over 50 °C eller farlige stød.
- Atmosfæriske påvirkninger, der hverken er usædvanlige eller ekstreme (sæsonbestemt tøj).
- Små stød eller vibrationer, der ikke påvirker kroppens vitale områder, og hvis indvirkning ikke forårsager uoprettelige skader.
Disse handsker må ikke bruges til aktiviteter, der medfører yderligere belastninger eller risici (f.eks. på grund af kemiske,
temperaturbetingede eller lignende påvirkninger).

D. Rengøring, pleje og desinficering
Instruktioner pleje:

Må ikke vaskes. Må ikke bleges. Må ikke tørretumbles. Må ikke striges. Må ikke renses kemisk og må ikke vådrenses.
Såvel nye som brugte handsker skal, især efter rengøring, omhyggeligt kontrolleres før brugen, for at sikre at de ikke er beskadiget. Handsker bør aldrig
opbevares i beskidt tilstand, hvis de skal bruges igen. I så tilfælde skal handskerne rengøres så godt som muligt, før de tages af, forudsat at dette ikke
udgør nogen alvorlig risiko. Som det første skal kraftige forureninger fjernes. Hvis forureningen ikke kan fjernes eller udgør en potentiel risiko, bør du
forsigtigt trække skiftevis højre og venstre handske af. Det gøres ved at bruge den behandskede hånd på en sådan måde, at handskerne kan trækkes af,
uden at de ubeskyttede hænder kommer i kontakt med forureningen. Efter rengøringen kan handskerne muligvis ikke længere levere det samme
ydeevneniveau. Derfor påtager producenten sig intet ansvar for produktet efter en gennemført rengøring.
E. Opbevaring og ældning:
Opbevares køligt og tørt, uden direkte sollys, væk fra antændelseskilder, så vidt muligt i den originale emballage. Hvis handskerne opbevares som
anbefalet, ændrer de mekaniske egenskaber sig ikke i op til 5 år fra fremstillingsdatoen. Levetiden kan ikke angives præcist og afhænger af anvendelsen,
samt af om brugeren sikrer, at handskerne kun anvendes til det formål, de er beregnet til. Handskerne er forsynet med produktionsdato (måned/år).
F. Bortskaffelse:
De brugte handsker kan være forurenet af miljøskadelige eller farlige stoffer. Handskerne skal bortskaffes i overensstemmelse med gældende lokale
bestemmelser.
G. Materialesammensætning/Produktet består af:
Oksenappalæder

H. Emballage:
Denne artikel leveres i en homogen kartonemballage med indhold af: 120 par
Den mindste salgsenhed er: 12 par
I. Sundhedsfarer:
Allergier forårsaget af korrekt anvendelse af handskerne er til dato ikke konstateret. Skulle der alligevel opstå allergiske reaktioner, tilrådes det at søge
læge eller dermatolog.

Producentens navn og adresse:
BIG Arbeitsschutz GmbH, Königsberger Str. 6, 21244 Buchholz/Nordheide, Tyskland

Den fuldstændige overensstemmelseserklæring samt yderligere tekniske oplysninger kan findes på:
www.big-arbeitsschutz.de
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