INSTRUCTIUNI DE INTRETINERE SI UTILIZARE
MANUSI DE PROTECTIE CAT III DIN PVC ART. 1447 POWERSHIELD
Mănușă cu manșetă lungă complet acoperită cu strat protector - acoperire granulară pe porțiunea mâinii manseta netedă,risc complex
DESCRIEREA MĂNUȘILOR
Mănuși cu strat protector flexibil din PVC special realizat pentru a conferi o mare rezistență față de substanțele
chimice, inclusiv substanțe corozive, uleiuri și grăsimi. Acoperire granulară suplimentară pe porțiunea mâinii
pentru a conferi o aderență deosebită în condiții de umiditate, mediu uscat precum și contact cu uleiuri/solvenți.
Grosimea crescută conferă o rezistență suplimentară la uzură și abraziune. Suport tricot bumbac in amestec cu
Kevlar. Este adecvat pentru manipularea uleiurilor sau manipulare generală,protecție față de tăiere în
majoritatea utilizărilor industrial, în manipularea generală a substanțelor chimice,cât și protecție față de acizi și
alcali. Nu este recomandat a fi folosit cu substanțe chimice corozive concentrate. Lungimea mănușii: 300mm.
Manșetă conică pentru ușurarea scoaterii mănușii. Tratat cu Actifresh sau Sanitized pentru a furniza protecție
împotriva organismelor care provoacă mirosuri neplăcute și infecții încrucișate. Nivelurile de protecție sunt
măsurate în zona palmară.
Mănușile nu vor fi folosite când există risc de agățare în părțile în mișcare ale unui utilaj.
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Nivel de performanță de dexteritate 2 conform EN 420: 2003
Examenul de tip CE executat de SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Norhats,
NN16 8SD, UN, organism notificat nr. 0321
MARCAJ
Numele producătorului, număr model, mărime, marcaj CE, număr organism notificat și pictograme relevante cu
niveluri de performanță.
Informații mecanice conform EN 388:2003
Abraziune
Rezistență la tăiere
Rezistență la sfâșiere
Rezistență la perforare

Nivel 4
Nivel 3
Nivel 4
Nivel 2

Informații chimice în conformitate cu EN 374:2003
Substanța chimică
n-heptan (J)
Hidroxid de sodiu 40%(K)
Acid sulfuric 96%(L)

Timp de străpungere
40 min
> 480 min
97 min

Clasa
2
6
3

SCOATEREA DIN UZ
Dacă sunt depozitate așa cum se recomandă, mănușile nu vor suferi modificări în proprietățile mecanice timp
de până la trei ani de la data fabricației. Timpul de utilizare nu poate fi specificat și depinde de domeniul de
aplicare fiind răspunderea utilizatorului să se asigure de adecvarea mănușii pentru scopul preconizat.
DEPOZITARE
Mănuşile trebuie depozitate în loc uscat în ambalajul original.
CURĂŢARE /ÎNTREŢINERE
Atât mănuşile noi cât şi cele folosite trebuie atent verificate, în special după tratamentul de curăţare înainte de a
fi folosite, pentru a vă asigura că nu este prezent niciun pericol. Mănuşile nu trebuie lăsate în stare contaminată
dacă se preconizează refolosirea lor, şi în acest caz ele vor fi curăţate în măsura posibilă, cu condiţia să nu
existe pericole serioase, înainte de a fi scoase de pe mână. Contaminantul excesiv trebuie îndepărtat mai întâi
şi mănuşile trebuie decontaminate cu un detergent neutru, apoi clătite cu apă curată uscate prin mişcare de aer.
Când contaminantul nu se poate îndepărta sau prezintă risc, se recomandă scoaterea alternativă a mănuşii
stângi şi dreapta prin folosirea mâinii cu mănușă astfel ca ele să fie scoase fără ca substanţa contaminantă să
atingă mâinile.
GENERALITĂȚI
Produsele sunt fabricate sub un Sistem de Calitate ce a fost înregistrat și îndeplinește cerințele ISO 9001.
Producția a fost examinată conform sistemului de asigurare a Calitatea CE a producției prin monitorizare
(Directiva Consiliului 89/686/CEE articolul 11B) de către organismul notificat - SGS United Kingdom Ltd, 202B,
Worley Parkway, Weston-super-Mare, BS22, 6WA, United Kingdom, organism notificat nr.0120
Modelele la care se face referire sunt menite să îndeplinească cerințele fundamentale și standardele prevăzute
de Directiva Consiliului UE pentru EIP Anexa II și respectiv EN 420:2003/ EN 388:2003/EN 374:2003.
Niciuna din materiile prime sau procesele folosite la fabricarea produselor nu sunt cunoscute ca fiind
dăunătoare utilizatorului.
Informațiile de față sunt menite să ajute utilizatorul în alegerea echipamentului individual de protecție.
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.
Declaratia de conformitate poate fi descarcata la adresa : https://magazin.renania.ro/

Orice alte informaţii se pot obţine la adresa :

Renania Trade S.R.L.
str. Budiului no.68
TG MURES , 540390
ROMANIA

