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ANVÄNDNINGSRÅD
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ANSELLS SKYDDSHANDSKAR OCH
ARMSKYDD FÖR ALLMÄNT BRUK

A. Användningsområde
Dessa anvisningar ska användas tillsammans med den specifika information som lämnas på eller inuti varje
förpackning.
Dessa handskar och armskydd har konstruerats för att skydda handen och/eller överarmen främst mot mekaniska
risker och/eller värme. De uppfyller kraven och är märkta i enlighet med EU direktiv 89/686/ EEC med dess ändringar.
De överensstämmer även med (=handskar) och har testats (= armskydd) enligt gällande europeiska standarder.
Handskar som åtföljs av piktogrammet som betecknar kontakt med livsmedel följer också Europaparlamentets
och rådets förordningar 1935/2004 och 2023/2006 såväl som alla tillämpliga nationella förordningar som avser
material som kommer i kontakt med livsmedel.
Använd dessa handskar/armskydd enbart för angivet användningsområde.
Förklaring av piktogrammen:
Skydd mot mekaniska påkänningar
A: Nötningsmotstånd
B: Skärmotstånd
C: Rivmotstånd
D: Punkteringsmotstånd
ABCD
EN 388: 2003

ABCDEF
EN 407: 2004
Skydd mot kyla
A: Konvektionskyla
B: Kontaktkyla
C: Vattengenomträngning

Skydd mot värme
A: Antändlighet
B: Kontaktvärme
C: Konvektionsvärme
D: Strålningsvärme
E: Stänk, smällt metall
F: Stänk, smällt metall i stor mängd
Lämplig för kontakt
med livsmedel

ABC
EN 511: 2006
Ett testintyg av EC-typ utfärdas av Centexbel Belgium (I.D. 0493), Technologiepark 7, B-9052 Zwijnaarde.
För mer detaljerad information om produktens prestanda eller för att erhålla en kopia på konformitetsintyget,
vänligen kontakta Ansell.
B. Försiktighetsåtgärder före användning
1. ANVÄND ALDRIG DESSA HANDSKAR/ARMSKYDD MOT KEMIKALIER.
2. Handskar/armskydd skall ej användas där det finns risk för att de fastnar i rörliga maskindelar.
3. Före användning skall handskarna/armskydden inspekteras för tillverkningsfel eller brister. Undvik användning
av skadad, smutsig eller förbrukad produkt.
4. Handskarna/armskydden skall ej komma i kontakt med öppen eld.
5. Inte alla handskar som är lämpliga för kontakt med livsmedel kan användas för alla livsmedel. Vissa handskar/
armskydd kan visa för stor migrering vid vissa typer av livsmedel. För att ta reda på vilka begränsningar som gäller
och för vilka specifika livsmedel handskarna/armskydden kan användas, v.g. kontakta Ansells tekniska avdelning
eller konsultera Ansell Foods Förklaring om överensstämmelse.
6. Om handskarna/armskydden är märkta får ytorna med tryck inte komma i kontakt med livsmedel.
7. Vissa handskar kan ha en längd som understiger minimilängden enligt EN 420:2003 – se tabellen nedan. Dessa
är “specialhandskar”, eftersom de är avsedda att skydda ENBART händerna mot mekanisk påverkan. Använd inte
dessa handskar när även området vid handlederna måste skyddas. Kontakta Ansells tekniska avdelning eller
beställ ett blad med tekniska data om du vill veta handskens/handskarnas längd.
Storlek
Handskens minimilängd (mm)

6

7

8

9

10

11

220

230

240

250

260

270

C. Ingående komponenter/Skadliga ingredienser
Somliga handskar/armskydd kan innehålla ingredienser som kan orsaka allergi hos känsliga personer. Dessa kan
utveckla irritationer och/eller allergiska kontaktreaktioner. I fall av en allergisk reaktion, sök omedelbart medicinsk
rådgivning. För mer detaljerad information, vänligen kontakta Ansells Tekniska Avdelning.
D. Skötselråd
Förvaring:	Håll handskarna borta från direkt solljus, förvara torrt och svalt.
	Håll handskarna borta från ozonkällor eller öppen eld/flamma.
Rengöring:	Handskar/armskydd som kan tvättas är försedda med skötsel-piktogram som visas på den specifika
informationen på eller inuti förpackningen. Hos dessa handskar/armskydd kommer den oanvända
handskens prestanda inte att försämras efter 1 tvättning.
	Kunden eller tvättservice är dock ansvariga för produktens prestanda efter tvättning.
	Ansell kan ej hållas ansvarig.
E. Kassering
Förbrukade skyddshandskar/armskydd kan vara kontaminerade eller infekterade med skadliga ämnen. Kassera
dem i enlighet med de lokala myndigheternas föreskrifter. Nedgrävning eller förbränning under kontrollerade
förhållanden.

