
Teknisk datablad
Artiklen: 1165
Model: Møbellæder handsker HELLES LEDER
Størrelser: 10
For detaljer om produktets dimensioner og vægt se nedenstående (tabel)

Farve: Læder: lyse, drillich: hvid
Materiale: Møbellæder

Drillich: bomuldskanvas
Emballage: 120 par / karton
Mængde pr. lille
emballage:

12 par, bundtet

For detaljer om emballage se nedenfor (tabel)

Vaskeanvisningerne:

 
PSA kategori: kategori I - egnet til brug ved minimale

risici iht. PPE-forordning (EU 2016/425) om
personlige værnemidler, bilag I
(kilde: Den Europæiske Unions Tidende) © BIG Arbeitsschutz GmbH

Udstyr:
Møbellæder, lys, hvid bomuldskanvas, let foret, forstærket håndflade

Funktioner:
Det lette, bløde for gør handsken behagelig at have på. God beskyttelse pga. forstærket håndflade. 

Anvendelsesområder:
Kan bruges til groft arbejde med lave risici, f.eks. håndværk, byggeri, emballageindustrien, logistik, metalindustrien, maskinbygningsindustrien,
levnedsmiddelindustrien, landbrug, skovbrug

Yderligere oplysninger om anvendelsesområderne, den påtænkte anvendelse og risikovurderingen:
Det skal bemærkes, at de faktiske anvendelsesbetingelser ikke kan simuleres, og derfor er det udelukkende brugerens beslutning om, hvorvidt
handskerne er egnede til den påtænkte anvendelse eller ej. Fabrikanten er ikke ansvarlig for ukorrekt anvendelse af produktet. Derfor skal en
restrisikovurdering udføres før brug for at afgøre, om disse handsker er egnede til den tilsigtede anvendelse.

Disse handsker er kun egnet til brug med mindre risici og tilhører kategori I. Denne kategori omfatter kun handsker, der beskytter brugeren mod:
- Mekanisk aktivitet, som kun har en overfladisk virkning (for eksempel havehandsker)
- Svage eller effektive rengøringsmidler (fx handsker til beskyttelse mod fortyndede rengøringsløsninger).
- Fare som følge af håndtering af varme komponenter, der udsætter brugeren for temperaturer på ikke over 50 ° C eller farlige stød.
- Atmosfæriske påvirkninger, der hverken er ekstraordinære eller ekstreme (sæsonbestemt tøj).
- Små virkninger eller vibrationer, der påvirker kroppens uvæsentlige områder og deres handling, forårsager ikke uoprettelig skade.

Handskene må ikke anvendes til aktiviteter, der medfører yderligere belastninger eller risici (f.eks. På grund af kemiske, temperaturrelaterede eller
lignende påvirkninger).

Mærker på handskerne:
Varemærke, Model nr., Størrelse, CE-mærke, Piktogram, I-mærke, Fabrikssymbol med fremstillingsdato: Måned / År

 Fabrikantens mærkemærke
1165 Artikel nej. producenten
10 Størrelsen af handsker (eksempel)
 

CE-mærkning bekræfter overholdelse af kravene i europæisk regulativ 2016/425.
 

Infomærke: Henvisning til producentens oplysninger
 

fremstillingsdato måned/år: 00/0000
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Dimensioner/vægt Art:

størrelse Længde (artikel) i cm Bredde (artikel) i cm Højde (artikel) i cm Vægt (artikel) i g
10 26 12,5 0,4 75

Ovennævnte værdier er omtrentlige og er underlagt små variationer.

Emballeringsoplysninger (emballageenhed):

størrelse kg brutto kg netto Længde i cm Bredde i cm Højde i cm
10 23 21,5 78 27 28

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.

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

Identifikation og udvælgelse:
Valg af handsker skal foretages efter arbejdspladsens krav, type fare og relevante miljøforhold. Arbejdsgiveren er ansvarlig for at
vælge den rigtige PSA. Derfor er det nødvendigt at kontrollere handskens egnethed til de nødvendige behov før brug.

Brug instruktioner:
Handskerne opfylder kun sikkerhedskravene, hvis de bæres helt korrekt og i bedste stand. Før brug bedes du kontrollere handskerne for mangler og
fejl. Hvis handskerne revner eller går i stykker under brug, skal de straks bortskaffes. Vær opmærksom på, at handskerne hverken må være for store
eller for små, men at de passer nøjagtigt. Det er ikke tilladt at fortage ændringer på de personlige værnemidler (PV). Følg producentens anvisninger,
og opbevar dem i værnemidlernes samlede levetid. Vi påtager os intet ansvar for mulige skader og/eller følger, der er opstået pga. ukorrekt brug.

Vaskeanvisningerne:

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

Rengøring, pleje og desinficering:
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.

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 mekaniske 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:
De anvendte handsker kan være forurenet af miljøskadelige eller farlige stoffer. 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.

Førstehjælp:
Hvis handskerne forurenes med farlige materialer, skal handskerne tages af. 
Ved kontakt med huden: Søg straks læge, hvis der opstår en allergisk reaktion. 
Ved kontakt med øjnene: Skyl straks øjet grundigt med vand. Kontakt straks en læge.
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Den fuldstændige overensstemmelseserklæring og producentens oplysninger er tilgængelige på:
www.big-arbeitsschutz.de

oprettet den 21.04.2018
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