Traducere din lb.engleză

Fișă Tehnică pentru produsul 67220
Date despre produs
Cod integral produs
Cod pentru client
Descriere
Referință PDS

06722002
67220
JACKSON SAFETY*H10 antifoane interne refolosibile-100
perechi/cutie/portocaliu
18.3.2016

Ambalare
Conținut cutie
Ambalaj exterior
Cod articol
Imagine

4 dozatoare x 100 perechi = 400 perechi
hârtie
39262000

Unitate

Dimensiuni

cutie dozator

14.60 x 19.50 x 11.20

lungime x lățime x înălțime (cm)

pereche

8.00 x 7.20 x 2.40

lungime x lățime x înălțime (cm)

Descriere produs
Antifoane fără latex și silicon pentru prevenirea vătămării auzului, confort crescut, oferă siguranță și
previn contaminarea, ajutând la reducerea cheltuielilor de utilizare
Sunt ideale pentru utilizare în zone industriale; se aplică ușor cu tija ușor-de-apucat; utilizare
repetată la costuri scăzute.
Disponibile ca: pereche reutilizabilă, antifoane portocalii, în săculeț resigilabil, cu sau fără șnur de
legătură.
Specificații produs
Fără latex
Ambalaj resigilabil
Greutate netă a perechii(g)
code de bare(ambalaj)

da
da
2
036000672206

Greutate netă a unității(g)
Cu șnur
Cod de bare(cutie)
Culoare

2
nu
10036000672203
portocaliu
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Standarde internaționale și simboluri
Soluții
Siguranță la locul de muncă

Siguranța angajaților este grija supremă. Puteți conta pe soluțiile
noastre pentru protejarea lor, a mediului lor și a lucrărilor ce vă sunt
importante

Productivitate crescută

Succesul activității depinde de eficacitatea muncii. De aceea soluțiile
noastre sunt create astfel încât să îmbunătățească productivitatea

Standard R+E
Standardul 1270

standardul pentru produse de protecție auditivă 1270 pentru Australia și
Noua Zeelandă

standardul KCS

standardul LAO pentru protecție auditivă KCS

Gama de simboluri
Articol
ANSI S3.19-1974US

NRR este un estimativ al gradului de protecție care se poate atinge de
către 98% din utilizatori în condiții de laborator atunci când protecția
auditivă este bine fixată. Gama actuală de niveluri NRR care se poate
atinge pe piața din SUA este între 0 și 33 decibeli. Un nivel NRR mai înalt
de decibeli înseamnă un grad mai mare de reducere a zgomotului. De
exemplu, antifoane cu un grad de reducere de 29 dB asigură mai multă
protecție decât antifoane clasificare NRR25.

EN ISO 4869-2:1995

Evaluare cu Număr Unic (SNR)
Estimarea nivelurilor efective ponderate de presiune acustică a sunetului
când se poartă protecție auditivă. Testele utilizează frecvențe ce sunt
ușor diferite de clasificarea NRR. În plus față de o clasificare generală,
SNR mai clasifică protectorii auditivi din punct de vedere a mediilor
deosebite de zgomot în care vor fi folosite.
H pentru frecvență înaltă
M pentru frecvență medie
L pentru frecvență joasă
Simplu - cat I, intermediar - cat II sau complex - cat III

Marcaj CE
Protecție auditivă
standard Z94.2,
Asociația Canadiană
a Standardelor (CSA)

Trei clase de protecție doar în baza în atenuarea valorilor: clasa A, clasa B
și clasa C. * sub 85dBA- nu este necesară protecție; * până la 89dBA
clasa C; * până la 95 dBA clasa B; * până la 105 dBA clasa A; * până la
110 dBA antifoane interne+antifoane externe clasa A sau clasa B; * peste
110 dBA antifoane interne clasa A+antifoane externe clasa A sau clasa B
și expunere limitată .
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Convenții
Declarație de conformitate
pt.Eurasia

Acordul comercial pentru Eurasia (Belarus/Rusia/Kazahstan) se
aplică produselor de protecție și dozatoarelor/evacuatoarelor.
Este disponibil un Certificat de conformitate dacă se specifică
astfel aici. Acest lucru acoperă și vânzarea încrucișată în aceste
țări fără documentație suplimetară.

ISO 9001

Prevede cerințele pentru sistemul de management al calității,
fiind ferm stabilit că acesta este standardul universal
implementat privind asigurarea că îndeplinirii cerințelor de
calitate și a creșterii nivelului de satisfacție a clientului în
relația client-furnizor.

Declarație
de conformitate
pentru țări
din
Eurasia

Ambalare
Unități de vânzare
Greutate maximă/kg
Material ambalaj interior

Cutie
2.94

Greutate netă (kg)
Dimeniuni cutie
/ Lxlxî/cm/

2
40.2x24.9x16.8

Plastic
Tip palet

LxlxÎ (m)

Cutii/strat

Strat /palet

Cutii/palet

E5

1.20x0.80x1.19

9

7

63

Informații
JACKSON SAFETY* furnizează produse deprotecție la locul de muncă de peste 75 de ani. Preluat în
2009 de Kimberly-Clark, JACKSON SAFETY* oferă o gamă completă de echipament de protecție
individuală, inclusiv obiecte de îmbrăcăminte, de protecție vizuală, protecție a feței, protecție a
capului, auditivă și respiratorie, precum și produse lider de piață în domeniul sudurii și a siguranței la
locul de muncă.
Detalii infofax
Număr servicii clienți

infofax@kcc.com
Web
www.kcprofessional.com
pentru alte informații contactații Serviciul Clienți la 0870 551 044 în timpul
orelor de lucru
*******************

Traducere conformă cu documentul prezentat în lb.engleză
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