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ANSELLÊ HANDSCHoENENÊ &Ê ARMBESCHERMERSÊ
VooRÊ ALGEMEENÊ GEBRuIK
A. Gebruik
Deze gebruiksaanwijzing dient te worden gebruikt in combinatie met de specifieke informatie op of in elke verpakking.
Deze handschoenen en armbeschermers zijn ontworpen om de handen en/of de voorarmen tegen hoofdzakelijk
mechanische en/of thermische risico’s te beschermen.
Ze voldoen aan de Europese Richtlijn 89/686/EEC en de bijbehorende amendementen en zijn in overeenstemming
daarmee gemerkt. Ze De handschoenen voldoen eveneens aan en de armbeschermers werden getest in
overeenstemming met de Europese normen die van toepassing zijn.
Handschoenen of armbeschermers die zijn voorzien van het pictogram dat contact met voedingsmiddelen
aangeeft, voldoen ook aan de Europese Verordeningen 1935/2004 en 2023/2006 alsook aan alle geldende
nationale voorschriften voor materialen die in contact komen met voedingsmiddelen.
Zorg ervoor dat de handschoenen/armbeschermers alleen gebruikt worden voor de toepassingen waarvoor ze
bestemd zijn.
Verklaring van de pictogrammen:

AÊ BÊ CÊ D
ENÊ 388:Ê 2003

Bescherming tegen
mechanische risico’s
A: Schuurweerstand
B: Snijweerstand
C: Scheurweerstand
D: Perforatieweerstand
ABCDEF
EN 407: 2004
Bescherming tegen koude
A: Convectiekoude
B: Contactkoude
C: Waterdoordringbaarheid

Bescherming tegen hitte
A: Ontvlambaarheid
B: Contacthitte
C: Convectiehitte
D: Stralingshitte
E: Kleine druppels gesmolten metaal
F: Grote hoeveelheden gesmolten
metaal
Geschikt voor contact
met voedingsmiddelen

ABC
EN 511: 2006
Onderzoekscertificaat van het EC-type van Centexbel Belgium (I.D. 0493), Technologiepark 7, B-9052 Zwijnaarde.
Neem contact op met Ansell voor meer gedetailleerde informatie over de prestaties van het product of voor een
kopie van de Conformiteitsverklaring.
B. Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik
1. GEBRUIK DEZE HANDSCHOENEN/ARMBESCHERMERS NOOIT ALS BESCHERMING TEGEN CHEMICALIËN.
2. De handschoenen/armbeschermers mogen niet gebruikt worden wanneer de kans bestaat dat ze in bewegende
machineonderdelen verstrikt kunnen raken.
3. Controleer vóór gebruik de handschoenen of armbeschermers op eventuele fouten of onvolkomenheden. Draag
geen beschadigde, vuile of versleten handschoenen/armbeschermers.
4. De handschoenen/armbeschermers mogen niet in contact komen met naakte vlammen.
5. Niet alle handschoenen/armbeschermers die geschikt zijn voor contact met voedingsmiddelen mogen voor alle
voedingsmiddelen worden gebruikt. Sommige handschoenen/armbeschermers vertonen te hoge migratiewaarden
naar sommige soorten voedingsmiddelen. Om de beperkingen te kennen en te weten voor welke specifieke
voedingsmiddelen de handschoenen/armbeschermers mogen worden gebruikt, neemt u contact op met het
Technisch Departement van Ansell of raadpleegt u de Ansell Conformiteitsverklaring.
6. Als de handschoenen/armbeschermers gemarkeerd zijn, mag de bedrukte oppervlakte niet in contact komen
met voedingsmiddelen.
7. Sommige handschoentypes kunnen korter zijn dan de minimale handschoenlengte zoals bepaald in EN420:2003
(zie de onderstaande tabel). Deze handschoenen worden ‘vervaardigd voor speciale toepassingen’ genoemd,
omdat ze ALLEEN mogen worden gebruikt om de handen te beschermen tegen mechanische risico’s. Gebruik de
handschoenen niet als bescherming in de manchetzone vereist is. Neem contact op met het Technisch Departement
van Ansell of vraag naar het technische gegevensblad als u de lengte van de handschoen(en) wilt kennen.
Maat
Minimale handschoenlengte (mm)

6

7

8

9

10

11

220

230

240

250

260

270

C. Bestanddelen/gevaarlijke bestanddelen
Sommige handschoenen/armbeschermers kunnen bestanddelen bevatten waarvan bekend is dat ze bij gevoelige
personen allergieën kunnen veroorzaken, waardoor irritatie en/of allergische contactreacties kunnen ontstaan.
Raadpleeg onmiddellijk een arts wanneer dergelijke allergische reacties voorkomen. Voor meer informatie
contacteer de Technische dienst van Ansell.
D. Onderhoud
Opslag: Stel de producten niet bloot aan direct zonlicht; bewaar ze op een koele en droge plaats.
Hou de producten uit de buurt van ozonbronnen of naakte vlammen.
Reinigen: De handschoenen/armbeschermers die mogen gewassen worden, zijn voorzien van een pictogram op
de specifieke informatie op of in de verpakking. Bij deze handschoenen/armbeschermers verminderen
de prestatieniveaus van de ongebruikte handschoen/armbeschermer niet na 1 wascyclus.
De klant of de wasserij is echter verantwoordelijk voor de prestatie van de handschoenen na het
wassen. Ansell kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.
E. Afvalverwerking
Gebruikte handschoenen/armbeschermers kunnen vervuild zijn met besmettelijke of andere gevaarlijke stoffen.
Respecteer bij de verwerking ervan de plaatselijke voorschriften.
Storten of verbranden mag alleen onder gecontroleerde omstandigheden.

