
Teknisk datablad
Artiklen: 1164
Model: Cyklisthandsker FAHRRADFAHRER
Størrelser: 7, 8, 9, 10, 11, 12
For detaljer om produktets dimensioner og vægt se nedenstående (tabel)

Farve: Naturlæder / hvid tekstil
Materiale: Palm: Nappalæder

Top: tekstil (hæklet)
Emballage: 120 par / karton
Mængde pr. lille
emballage:

12 par, bundtet

For detaljer om emballage se nedenfor (tabel)

Vaskeanvisningerne:

© BIG Arbeitsschutz GmbH

Udstyr:
Bomuld, hæklet, Nappalæder i håndfladen, med forstærkning  

Funktioner:
Meget behagelig at have på. Stor fleksibilitet takket være oksenappalæderets meget fine kvalitet. God beskyttelse pga. forstærket håndflade.
Luftgennemtrækkelig og åndbar.

Anvendelsesområder:
Kan bruges til arbejde og fritid, ideel til cykelsport

Mærker på handskerne:
Varemærke, model nr., størrelse

Fabrikantens mærkemærke

1164      Producentens artikelnummer.

Dimensioner/vægt Art:

størrelse Længde (artikel) i cm Bredde (artikel) i cm Højde (artikel) i cm Vægt (artikel) i g
7 12 10 0,2 25
8 12 10 0,2 25
9 12 10 0,2 26

10 12 10,5 0,3 26
11 12 10,5 0,3 26
12 12,5 11 0,3 28

Ovennævnte værdier er omtrentlige og er underlagt små variationer.

Emballeringsoplysninger (emballageenhed):
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størrelse kg brutto kg netto Længde i cm Bredde i cm Højde i cm

7 12,5 11 30 27 39

8 9,5 8 35 27 56

9 10 8,5 35 27 56

10 12,5 11 35 27 56

11 12,5 11 35 27 56

12 12,5 11 35 27 56

Ovennævnte værdier er omtrentlige og er underlagt små variationer.

Farlige ingredienser -  REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals):
Produktet er fremstillet i overensstemmelse med REACH-forordningen (nr. 1907/2006) bilag XVII og indeholder ingen farlige stoffer i
klassifikationspligtige koncentrationer.

Vaskeanvisningerne:

Må ikke vaskes. Må ikke bleges. Må ikke tørretumbles. Må ikke striges. Må ikke renses kemisk og må ikke vådrenses.

Opbevaring og aldring:
Opbevares køligt og tørt, uden direkte sollys, væk fra antændelseskilder, helst i den originale emballage. Hvis handskerne opbevares som anbefalet,
ændres de egenskaber ikke i op til 5 år fra fremstillingsdatoen. Livstiden kan ikke præciseres præcist og afhænger af ansøgningen, og om brugeren
sikrer, at handskerne kun anvendes til det formål, de er beregnet til. Handskerne er mærket med produktionsdato (måned / år).

Bortskaffelse:
Handskens bortskaffelse skal udføres i overensstemmelse med gældende lokale standarder.

Sundhedsrisici:
Allergier, der er forårsaget af korrekt brug af handskene, er endnu ikke kendt. Hvis der stadig opstår en allergisk reaktion, konsulter en læge eller
hudlæge.

Dokumentet kan også downloades på:
www.big-arbeitsschutz.de

oprettet den 21.04.2018
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