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ÁLTALÁNOS RENDELTETÉSŰ ANSELL
KESZTYŰK ÉS KARVÉDŐK

A. Használat
A jelen Használati útmutató a csomagoláson vagy az abban található tájékoztatóval együtt használandó.
Ezeket a kesztyűket, ill. karvédőket elsődlegesen a kéz és/vagy kar mechanikai és/vagy hőhatásoktól való védelmére
alakítottuk ki.
Megfelelnek a 89/686/EGK sz. EU irányelvnek és kiegészítéseinek, jelölésük kielégíti az abban foglalt követelményeket.
Megfelelnek (=kesztyűk), illetve tesztelve vannak (=karvédők) a vonatkozó európai szabványok szerint 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 ill. karvédőket csak a rendeltetésüknek megfelelő célra használja.
Mechanikai védelem
A: Kopásállóság
B: Ellenállás vágásnak
C: Ellenállás szakításnak
D: Ellenállás átlyukasztással szemben
ABCD
EN 388: 2003

ABCDEF
EN 407: 2004
Hideg elleni védelem
A: Hűtés hő átbocsátással
B: Hűtés hővezetéssel
C: Vízáthatolás

Hővédelem
A: Éghetőség
B: Hővezetés
C: Hőátadás
D: Hősugárzás
E: Apró fémolvadék-cseppek
F: Nagy mennyiségű fémolvadék
Élelmiszerekkel
érintkezhet

ABC
EN 511: 2006

A védőöltözet EU típusvizsgálati bizonylattal rendelkezik, amelyet a Centexbel Belgium (I.D. 0493/B-9052 Zwijnaarde,
Technologiepark 7) állított ki.
Védőhatásukról részletesebb információt kérhet az Anselltől, ahonnan megkaphatja a megfelelőségi tanúsítvány
másolatát is.
B. Használati óvintézkedések
1. EZEKET A KESZTYŰKET/KARVÉDŐKET SOHA NE HASZNÁLJA VEGYI ANYAGOK ELLENI VÉDELEMRE.
2. A kesztyűk/karvédők nem használhatók olyan esetben sem, ha fennáll a veszély, hogy mozgó géprészek közé
csípődhetnek.
3. Használat előtt vizsgálja meg a kesztyűt, ill. karvédőt, hogy nem hibás vagy sérült-e. Kerülje a sérült, szennyezett vagy
elhasználódott kesztyűk és karvédők használatát.
4. A kesztyűket/karvédőket ne tegye ki nyílt lángnak.
5. 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 élelmiszer-kompatibilitási nyilatkozatát.
6. Ha a kesztyű meg van jelölve, akkor a nyomtatott részek nem érintkezhetnek élelmiszerrel.
7. Egyes típusváltozatok hossza nem éri el az EN 420:2003 szabványban meghatározott minimális hosszúságot, lásd az
alábbi táblázatot. Ezek „speciális célra alkalmas kesztyűk”, mert CSAK arra használhatók, hogy a mechanikai hatásoktól
védjék a kezet.Ne használja a kesztyűt, ha a mandzsetta részen is szükséges a védelem. Érdeklődjön az Ansell műszaki
osztályán vagy kérje a műszaki adatlapot, ha tudni szeretné a kesztyűk hosszát.
Méret
Minimális kesztyűhossz (mm)

6

7

8

9

10

11

220

230

240

250

260

270

C. Anyagösszetevők/veszélyes komponensek
Egyes kesztyűk/karvédők 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 mosható kesztyűk/karvédők kezelésre utaló piktogrammal vannak ellátva, amelyek a csomagoláson vagy
az abban található tájékoztatón találhatók. E kesztyűk/karvédők esetében a nem használt kesztyű/karvédő
teljesítménye nem csökken 1 mosási ciklust követően.
A kesztyűk mosás utáni védőképességéért azonban a vevő vagy a mosást végző vállalkozó felelős. Az Ansell-t
ilyen esetben nem terheli felelősség.
E. Ártalmatlanítás
A használt kesztyűk fertőző anyagokkal vagy egyéb veszélyes anyagokkal szennyeződhettek.
Ártalmatlanításukról a helyi hatósági előírások szerint kell gondoskodni. Ellenőrzött módon hulladéklerakóba vagy
hulladékégetőbe kell szállítani őket.

