FISA TEHNICA
MANUSI DE PROTECTIE CAT II ART. 1464N SENSOR BLACK
DESCRIEREA MĂNUȘILOR
Mănuși tricotate din nailon cu strat de acoperire din poliuretan in
palma si pe degete, cu manseta elastica din tricot. Marime:
6,7,8,9,10,11
Nu sunt recomandate pentru contactul cu substanțe chimice lichide.
STANDARDE APLICABILE
Nivelurile de protecție sunt măsurate în zona palmară.
Manusa intruneste cerintele de performanta conform EN 420:
2003+A1:2009; nivel de dexteritate: 5
Manusa respecta cerintele Regulamentului UE 2016/425
Examenul de tip CE executat de CTC-Centre Technique Cuir Chaussure Maroquinerie, Lyon, Cedex,
Franta, organism notificat inregistrat cu nr. 0075
Este destinata pentru protectie impotriva riscurilor mecanice, conform nivelurilor de performanta de
mai jos:
Informații mecanice conform EN 388:2016
Abraziune
Nivel 3 (din maxim 4)
Rezistență la tăiere
Nivel 1 (din maxim 5)
Rezistență la sfâșiere
Nivel 2 (din maxim 4)
Rezistență la perforare
Nivel 1 (din maxim 4)
Rezistenta la taiere
X (nu a fost testat)
conform EN ISO 13997
Rezistenta la impact
GENERALITĂȚI/ INTRETINERE
Modelul nu contine substante la nivel cunoscut sau supectat, care sa puna in pericol igiena sau
snatatea utilizatorului.
Protectia impotriva riscurilor care nu sunt mentionate in acest document nu este garantata.
Nivelele de performanta mentionate sunt valabile numai in palma manusii.
Nivelele de performanta mentionate sunt valabile numai pentru manusi noi care nu au fost spalate.
Aceste nivele de performanta sunt determinate in urma testelor efectuate in conformitate cu
conditiile definite de standardele aplicabile.
Manusile nu trebuie sa ajunga in contact cu focul. Mănușile nu vor fi folosite când există risc de
agățare în părțile unui utilaj în mișcare.
Rezultatele testărilor fizice pot fi de ajutor în selectarea mănuşilor, totuşi este responsabilitatea
utilizatorului final şi nu a producătorului să determine adecvarea mănuşii la scopul preconizat.
DEPOZITARE
Mănuşile trebuie depozitate în spatii uscate si ventilate, in conditii de temperatura si umiditate
obisnuita în ambalajul original
MARCAJ
Numele producătorului, număr model, mărime, marcaj CE, număr organism notificat și pictograme
relevante cu niveluri de performanță.

