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HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HU

III-AS KATEGÓRIA / KOMPLEX FORMA

ANSELL VEGYSZER ÁLLÓ KESZ T YŰK
A. Használat
A jelen Használati útmutató a csomagoláson vagy az abban található tájékoztatóval együtt használandó.
Ezeket a kesztyűket elsődlegesen a vegyi anyagok káros hatásaival szembeni kézvédelemre alakítottuk ki.
Megfelelnek a 89/686/EGK sz. EU irányelvnek és kiegészítéseinek, jelölésük kielégíti az abban foglalt követelményeket. Megfelelnek
a vonatkozó európai szabványoknak is.
Az élelmiszerekkel való érintkezést jelölő piktogrammal ellátott kesztyűk megfelelnek az 1935/2004 és 2023/2006 jelű EU rendeletnek,
valamint az élelmiszerekkel érintkező anyagokra vonatkozó belföldi rendeleteknek.
Kérjük, gondoskodjon arról, hogy a kesztyűket csak rendeltetésüknek megfelelő célra használja.
A piktogramok magyarázata:

ABCD
EN 388: 2003

Mechanikai védelem
A:	Kopásállóság
B:	Ellenállás vágásnak
C:	Ellenállás szakításnak
D:	Ellenállás
átlyukasztással
szemben

ABCDE
FGHIJKL
EN 374: 2003

Mikroorganizmusok
elleni védelem
(AQL ≤ 1,5 )

Folyadékálló kesztyű.
A vegyszerállósági
adatok kérésre
rendelkezésre állnak.
EN 374: 2003

ABCDEF
EN 407: 2004

EN 374: 2003

Hideg elleni védelem
A:	Hűtés hő
átbocsátással
B:	Hűtés hővezetéssel
C:	Vízáthatolás
ABC
EN 511: 2006

Vegyszerállósági idő > 30 perc a következőkkel szemben:
A = metanol
G =	dietil-amin
B = aceton
H =	tetrahidrofurán
C =	acetonitril
I =	etil-acetát
D =	diklórmetán
J =	n-heptán
E =	széndiszulfid
K =	nátriumhidroxid, 40%
F =	toluol
L =	kénsav, 96%

Radiokatív
szennyeződés elleni
védelem

Hővédelem
A:	Éghetőség
B: 	Hővezetés
C: Hő átbocsátás
D:	Hősugárzás
E:	Apró fémolvadékcseppek
F:	Nagy mennyiségű
fémolvadék
Élelmiszerekkel
érintkezhet

EN 421

Figyelem! A piktogramokon feltüntetett adatok és a megadott vegyianyag-ellenállási áttörési idők laboratóriumi vizsgálatokon
alapulnak, ezért csak tájékoztató jellegűek, nem tükrözik feltétlenül a munkahelyi valós tartósságot.
A védőöltözet EU típusvizsgálati bizonylattal rendelkezik, amelyet a Centexbel Belgium (I.D. 0493 /B-9052 Zwijnaarde,
Technologiepark 7) állított ki.
A kesztyűk védőhatásáról részletesebb információt az Anselltől kérhet, illetve innen kaphatja meg a megfelelőségi tanúsítvány
másolatát is.
B. Használati óvintézkedések
1. Használat előtt vizsgálja meg a kesztyűt, hogy nem hibás vagy sérült-e. Ha a kesztyű használat közben bereped vagy átlyukad,
azonnal le kell venni, és hulladékként kezelni. Ha bármilyen kétsége merül fel, ne használja a kesztyűt, vegyen elő egy új párt.
2. Rendkívül fontos, hogy semmilyen vegyi anyag ne kerüljön a bőrre, még akkor sem, ha ártalmatlannak gondolja. Ezért csak olyan
kesztyűt használjon, amelynek a védelmi mutatószáma 6-os, vagy az agresszív szerekkel szembeni ellenálló képessége kiváló fokozatú.
Bármely más minősítés esetén a kesztyűt csak fröccsenő anyagok vagy rövid idejű behatás elleni védelemre szabad használni. A kémiai
alkalmasságra vonatkozó részletes információkért forduljon az Ansell műszaki részlegéhez.
3. Kerülje a belső oldalon elszennyeződött kesztyűk használatát, mert bőrirritációt okozhatnak, illetve bőrgyulladás vagy súlyosabb
bántalom is kialakulhat.
4. A szennyezett kesztyűt levetés előtt célszerű lemosni, ill. megtisztítani.
5. Gondoskodjon arról, hogy a vegyi anyagok ne juthassanak be a kesztyű száránál.
6. A kesztyűk nem használhatók sem bordás kések elleni védelemre, sem olyan esetben, ha fennáll a veszély, hogy mozgó géprészek
közé csípődhetnek.
7. A kesztyűket ne tegye ki nyílt lángnak.
8. Az egyszer használatos kesztyűk 260 mm-nél rövidebb típusváltozatai „speciális célra alkalmas kesztyűk”, mert CSAK arra
használhatók, hogy vegyi anyagok kezelésekor a fröccsenő anyagoktól védjék a kezet. Ne használja a kesztyűt, ha a mandzsetta
részen is szükséges a védelem.
9. A kesztyű nem használható ionizáló sugárzás elleni védelemre, valamint konténmentben.
10. Nem minden, az élelmiszerekkel való érintkezésre alkalmas kesztyű érintkezhet minden élelmiszerrel. Egyes kesztyűk anyaga túl
nagy mértékű vándorlást mutat bizonyos élelmiszertípusok esetén. A korlátozásokkal kapcsolatban, és annak megállapítására, hogy
a kesztyűk mely konkrét élelmiszernél használhatók, tájékozódjon az Ansell műszaki osztályán vagy olvassa el az Ansell élelmiszerkompatibilitási nyilatkozatát.
11. Ha a kesztyű meg van jelölve, akkor a nyomtatott részek nem érintkezhetnek élelmiszerrel.
C. Anyagösszetevők / veszélyes komponensek
Egyes kesztyűk anyaga tartalmazhat olyan összetevőket, amelyekről ismert, hogy túlérzékeny személyeknél bőrirritációt vagy allergiás
reakciót váltanak ki. Ha allergiás reakciót tapasztal, azonnal forduljon orvoshoz.
Bővebb információért forduljon az Ansell műszaki részlegéhez.
D. Kezelési és gondozási útmutató
Tárolás: Óvja a közvetlen napsütéstől, hűvös, száraz helyen tárolja.
Ne tegye ki ózon vagy nyílt láng hatásának.
Tisztítás: A vegyszerálló kesztyűk nem moshatók.
E. Ártalmatlanítás
A használt kesztyűk fertőző anyagokkal vagy egyéb veszélyes anyagokkal szennyeződhettek.
Ártalmatlanításukról a hatósági előírások szerint kell gondoskodni. Ellenőrzött módon hulladéklerakóba vagy hulladékégetőbe
kell szállítani őket.

