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BRUKSANVISNING

NO

ANSELL UNIVERSALHANSKER
& MANSJETTER

A. Bruk
Denne bruksanvisningen skal brukes i tillegg til informasjonen på eller på innsiden av emballasjen.
Disse hanskene og mansjettene er beregnet for beskyttelse av hender og/eller underarmer, hovedsakelig mot
mekanisk risiko og termisk risiko.
De samsvarer med og er merket i henhold til EU-Direktiv 89/686/EEC med endringer. De er også i samsvar med
(hansker) og er testet (mansjetter) i samsvar med gjeldende europeiske standarder.
Hansker/mansjetter hvor det medfølger matvarepiktogram er i samsvar med EU-direktiv 1935/2004 og 2023/2006
såvel som alle gjeldende nasjonale bestemmelser for materialer som kommer i kontakt med mat.
Hanskene/mansjettene må kun brukes til det formål de er beregnet for.
Forklaring på piktogrammer:
Beskyttelse mot mekanisk risiko
A: Slitasjemotstand
B: Kuttmotstand
C: Rivemotstand
D: Motstand mot gjennomhulling
ABCD
EN 388: 2003

ABCDEF
EN 407: 2004
Beskyttelse mot kulde
A: Konveksjonskulde
B: Kontaktkulde
C: Vanntetthet

Termisk beskyttelse
A: Brennbarhet
B: Kontaktvarme
C: Konveksjonsvarme
D: Strålevarme
E: Mindre sprut av flytende metall
F: Større mengder flytende metall
Kan brukes i kontakt
med matvarer

ABC
EN 511: 2006
EC-Type Kontrollsertifikat er utstedt av Centexbel Belgium (I.D. 0493), Technologiepark 7, B-9052 Zwijnaarde.
Vennligst kontakt Ansell for ytterligere informasjon om produktets ytelse eller dersom det ønskes en kopi av
“Declaration of Conformity”.
B. Sikkerhetstiltak før bruk
1. DISSE HANSKENE/MANSJETTENE MÅ ALDRI BRUKES SOM VERN MOT KJEMIKALIER.
2. Hansker/mansjetter bør ikke brukes der hvor det er risiko for sammenfiltring med bevegelige maskindeler.
3. Undersøk hanskene for eventuelle skader eller feil før bruk. Bruk ikke skadede, skitne eller utslitte hansker/
mansjetter.
4. Hanskene/mansjettene bør ikke komme i kontakt med åpen flamme.
5. Ikke alle hansker/mansjetter som er egnet for kontakt med matvarer kan brukes i forbindelse med samtlige
matvarer. Enkelte hansker/mansjetter kan vise overdrevet migrering i forbindelse med visse typer matvarer.
Vennligst ta kontakt med Ansell Teknisk Avdeling eller les Ansell Food Conformity-deklarasjon for informasjon om
gjeldende begrensninger og for å få informasjon om hvilken matvarer som kan håndteres.
6. Hvis hanskene/mansjettene er merket, skal den trykte overflaten ikke komme i kontakt med matvarer.
7. Lengden på enkelte hansketyper kan være kortere enn minimumslengden i EN 420:2003 som vist i tabellen
nedenfor. Disse hanskene kan kun “brukes til spesielle formål” fordi de KUN beskytter hånden mot mekanisk
påvirkning. Bruk ikke slike hansker når beskyttelse fra mansjetter er påkrevet. Vennligst ta kontakt med Ansell
Teknisk Avdeling eller be om Ansells tekniske dataark for å få oppgitt hanskelengder.
Størrelse
Minimum hanskelengde (mm)

6

7

8

9

10

11

220

230

240

250

260

270

C. Sammensetning/Skadelige stoffer
Enkelte hansker/mansjetter kan inneholde stoffer som kan fremkalle allergier hos personer med sensitiv hud, og
derfor forårsake irritasjon og/eller allergireaksjoner. Hvis en allergisk reaksjon skulle oppstå, søk legeråd straks.
Advarsel: Dette produktet inneholder naturlatex som i visse tilfeller kan forårsake allergiske
reaksjoner

Vennligst kontakt Ansells tekniske avdeling for ytterligere informasjon.

D. Stell av hansker
Lagring:	Oppbevares tørt og kjølig. Unngå direkte sollys.
	Må ikke lagres i nærheten av ozonkilder eller åpen flamme.
Rengjøring:	Hansker/mansjetter som er vaskbare vil ha Care-piktogrammer enten i beskrivelsen eller i hver
pakke. Ytelsesnivået i disse hanskene/mansjettene vil ikke bli forringet sammenlignet med ubrukte
hansker/mansjetter, etter én vaskesyklus.
	Kunden/vaskeriet er imidlertid ansvarlig for hanskenes ytelse etter vask. Ansell kan ikke holdes
ansvarlig for dette.
E. Fjerning av brukte hansker/mansjetter
Brukte hansker/mansjetter kan være forurenset med smittsomme stoffer eller andre skadelige stoffer.
Hanskene/mansjettene må kastes/behandles i henhold til lokale miljøforskrifter.
Deponeres eller forbrennes under kontrollerte forhold.

