
Arkusz danych technicznych
Artykuł: 1164
Model: Rękawice dla Rowerzystów

FAHRRADFAHRER
Rozmiary: 7, 8, 9, 10, 11, 12
Szczegółowe informacje o wymiarach i masach produktów znajdują się poniżej (tabela)

Kolor: Skóra naturalna / biały materiał
Materiał: Palma: skóra nappa

Materiał powyżej: włókienniczy (gehäckelt)
Zawartość
kartonu:

120 para / karton

najmniejsza
jednostka
opakowania:

12 połączone pary

Szczegóły dotyczące opakowania patrz poniżej (tabela).

Instrukcje prania:

© BIG Arbeitsschutz GmbH

Ekwipunek:
Tkanina bawełniana, dziergana, skóra nappa po stronie chwytnej, ze wzmocnieniem

Cechy:
Bardzo przyjemna w noszeniu. Duża elastyczność dzięki bardzo wysokiej jakości bydlęcej skórze nappa. Dobra ochrona dzięki wzmocnieniu strony
chwytnej. Przepuszczające powietrze i aktywnie oddychające.

Aplikacje:
Możliwość stosowania w celach zawodowych i hobbistycznych, idealne do sportów rowerowych

Oznaczenia umieszczone na rękawicach:
Znak handlowy, nr modelu, rozmiar

Etykieta marki od producenta

1164      Numer artykułu producenta.

Wymiary / wagi pojedynczego przedmiotu:

rozmiar Długość w cm Szerokość w cm Wysokość w cm Waga w gramach
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

Powyższe wartości są przybliżone i mogą się nieznacznie różnić.

Szczegóły dotyczące opakowania (jednostka opakowania):
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rozmiar kg brutto kg netto Długość w cm Szerokość w cm Wysokość w 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

Powyższe wartości są przybliżone i podlegają niewielkim zmianom.

Niebezpieczne składniki - REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals):
Produkt jest wytwarzany zgodnie z załącznikiem XVII europejskiego rozporządzenia REACH 1907/2006 i nie zawiera substancji niebezpiecznych w
Deklarowane stężenia.

Instrukcje prania:

Nie myć, nie wybielać i nie suszyć w suszarce. Nie prasować. Profesjonalne czyszczenie na sucho i na mokro nie jest mozliwe.

Przechowywanie i starzenie:
Produkt należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, zabezpieczonym przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, z dala od źródeł
zapłonu, w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu. Jeśli rękawice przechowywane są w zalecany sposób, ich właściwości nie ulegają zmianie
przez okres maks. 5 lat, licząc od daty produkcji. Nie można dokładnie określić żywotności rękawic, która zależy od rodzaju ich zastosowania i od tego,
czy użytkownik upewnił się, czy są one stosowane wyłącznie w sposób zgodny z przeznaczeniem. Rękawice opatrzone są datą produkcji (w formacie
miesiąc/rok).

Utylizacja:
Utylizacja rękawic musi być wykonywana zgodnie z aktualnie obowiązującymi lokalnymi przepisami prawa.

Zagrożenia dla zdrowia:
Alergie, spowodowane właściwym użyciem rękawic, nie są jeszcze znane. Jeśli reakcja alergiczna nadal występuje, skonsultuj się z lekarzem lub
dermatologiem.

Dokument jest również dostępny do pobrania pod adresem:
www.big-arbeitsschutz.de

Stworzony na 21.04.2018
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