
Artiklen 2211 - Latex engangshandsker, pudderfri - PV kategori I: minimale risici - størrelser/størrelse S-XL

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 æske:
Varemærke, modelnr., størrelse, CE-mærke, til fødevareegnethed: glas og gaffelsymbol, piktogram, infomærke, fabrikssymbol med fremstillingsdato:
måned/år

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

Glas- og gaffelsymbolet betyder, at produktet overholder de gældende krav i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1935/2004 (og
senere ændringer), og at det kan anvendes til tilberedelse og behandlung af levnedsmidler.

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.

Materialer og genstande i kontakt med fødevarer:
EN 1186-1:2002, Del 1: Retningslinier for valg af prøvningsbetingelser og -metoder til bestemmelse af total migration
EN 1186-5:2002, Del 5: Prøvningsmetoder til bestemmelse af total migration til vandige fødevaresimulanter ved anvendelse af migrationscelle
EN 1186-14:2002, Del 14: Prøvningsmetoder til erstatningsprøvning for bestemmelse af totalmigration fra plast
EN 13130 og CEN/TS 14234 ,,Materialer og genstande i kontakt med fødevarer - plast”

Disse handsker er velegnet til direkte kontakt og håndtering af alle typer fødevarer i kortere tidsrum ifølge prøvninger udført iht. EF-nr. 1935/2004
og EU 10/2011.

Handskerne overholder de gældende krav i:
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1935/2004 af 27. oktober 2004 om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer og
ophævelse af direktiv 80/590/EØF og 89/109/EØF, Den Europæiske Unions Tidende L 388/4 af 13.11.2004, ændret i bilag nr. 5.17 i forordning (EF) Nr.
596/2009 af 18. juni 2009, Den Europæiske Unions Tidende L 188 af 18.7.2009, artikel 3.

Og de overholder kravene i:
Kommissionens Forordning (EF) Nr. 10/2011 af 14. januar 2011 om plastmaterialer og -genstande bestemt til kontakt med fødevarer, Den Europæiske
Unions Tidende L 12/1 af 15.1.2011, senest ændret i Kommissionens Forordning (EF) Nr. 2018/213 af 12. februar 2018, Den Europæiske Unions Tidende L
41/6 af 14.2.2018.

Der er derfor ingen risiko ved at anvende engangshandskerne i levnedsmiddelindustrien ved tilberedelse og behandling af fødevarer. En kortvarig kontakt
mellem tørre, vandige, sure og alkoholholdige fødevarer samt mejeriprodukter og handskernes overflader uden påtryk er tilladt. Det tilladte forhold
mellem størrelsen på handskens overflade og fødevaremængden er på 8,4 dm² pr. 5 kg fødevarer. Produkternes tekniske egnethed skal garanteres samt
en mulig sensorisk påvirkning af fødevarerne.
(Yderligere informationer fås ved forespørgsel.)

Sikkerhedsgodkendelse med nr. 47494 U 18 fra27.06.2018 udstedt af:
ISEGA
Zeppelinstr. 3-5
DE - 63741 Aschaffenburg
Tyskland

C. Anvendelsesformål, anvendelsesområde og risikovurdering:
Anvendelig ved sanitært arbejde og/eller til beskyttelse af brugeren, som fx i den levnedsmiddelforarbejdende industri, ved rengøring af bygninger og
almen rengøring, lager og logistik, sorterings- og emballeringsarbejde
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:

Dette produkt er et engangsprodukt, der kun kan benyttes én gang, og det skal derfor hverken vaskes, bleges, tørretumbles, stryges eller renses/vaskes i
et vaskeri.



Handskerne skal kontrolleres omhyggeligt før brug for at sikre, at de ikke er beskadiget. Disse handsker er engangshandsker, der kun må anvendes én
gang. Brugte handsker skal bortskaffes korrekt. Hvis handskerne er forurenede på en måde, der udgør en potentiel fare, 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.
E. Opbevaring og ældning:
Handskerne bør opbevares i den originale emballage på et mørkt, køligt og tørt sted uden direkte sollys og langt fra varmekilder. Udsættes handskerne
for længerevarende direkte sollys eller for kraftig varme, nedsættes levetiden. Undgå, at produktet kommer i kontakt med opløsningsmidler, idet disse
kan ændre produktet eller dets egenskaber. Hvis handskernes anvendes til det formål, de er beregnet til, og hvis de opbevares som anbefalet, er
levetiden normalt 5 år (se også udløbsdatoen på emballagen). Æskerne er desuden 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:
Latex, pudderfri

H. Emballage:
Denne artikel leveres i en homogen kartonemballage med indhold af: 10 æske
Den mindste salgsenhed er: 100 stykke/1 æske
I. Sundhedsfarer:
Dette produkt indeholde latex af naturgummi, hvilket kan føre til allergiske reaktioner. 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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