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700050
SEIZ® FIRE-WORKER

PALMĂ
PALM

SPATELE MĂNUȘII
BACKHAND

CĂPTUȘEALĂ
LINING

MEMBRANA
MEMBRANE

MANȘETĂ
CUFF

Manșetă protectoare din piele neagră specială. Se închide cu velcro

PROPRIETĂȚI
PROPERTIES

CULOARE
COLOUR

Negru
Black

MĂRIMI
SIZES

EN 659:2003 + A1:2008 + AC:2009
Parametrii | Parameter Cerințe | Requirement Rezultat | Result
Rezistența la abraziune | Abrasion resistance EN 388 | 3 (2000 de cicluri)
Rezistența la tăiere | Cut resistance EN 388 | 2 (Factor 2,5)
Rezistența la rupere | Tear resistance EN 388 | 3 (50N)
Rezistența la perforare | Puncture resistance EN 388 | 3 (100N)
Rezistența la tăiere | Cut resistance EN ISO 13997
Comportament a ardere| Burning behaviour EN 407 | 4

Dexteritate | Dexterity EN 420 | 1

INSTRUCȚIUNI DE ÎNGRIJIRE
CARE INSTRUCTIONS

Nu spălați!

DEPOZITARE
STORAGE

DURATA DE EXPLOATARE
SERVICE LIVE

ELIMINAREA
DISPOSAL

RESTRICȚII
RESTRICTIONS Aceste mănuși nu protejează împotriva pericolelor chimice, bacteriologice și electrostatice. Nu folosiți când lucrați cu piese rotative

aflate în mișcare.Mănușile deteriorate au proprietăți de protecție reduse și trebuie înlocuite.

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE
Declaration of Conformity

Descărcați de pe: http://www.seiz.de/datenblaetter

Piele neagră special impregnată, rezistentă la căldură.

Toți parametrii suplimentari = trecut | All further parameters = passed.
1 sau A = nivel scăzut de performanță. 4,5 sau F = nivel ridicat de performanță. X= nu a fost testat | 1 or A = low performance level. 4,5 or F = high performance level. X= not tested

Mănușile ar trebui depozitate într-un loc uscat și curat. Evitați să le expuneți la umezeală sau la lumina directă a soarelui.

Piele special impregnată, rezistentă la căldură.

Impermeabilă și respirabilă

Durata de exploatare depinde de gradul de uzură și de intensitatea utilizării din domeniile respective. Prin urmare informații temporale
privind durata de exploatare nu sunt posibile. De-a lungul timpului, îmbătrânirea determină schimbări în proprietățile produsului, fie că
acesta este utilizat, fie că este depozitat .Îmbătrânirea este cauzată de o combinație de factori cum ar fi: procesele de curățare, întreținere
sau dezinfectare/ expunerea la radiații vizibile sau UV/ expunerea la temperaturi ridicate sau scăzute sau la schimbări de temperatură/
expunerea la substanțe chimice inclusiv la umezeală/ expunerea la agenți biologic cum ar fi: bacteriile, ciupercile, insectele sau alți
dăunători/ efectele mecanice, ca: abraziunea, îndoirea, compresia și tensiunea / contaminarea cu: murdărie, uleiuri, stropi de metal topit/
uzura/ etc.

Mănușile defecte și/ sau de care nu aveți nevoie se pot arunca la deșeuri menajere.

Sistem de căptușeală SEIZ®Senso. Căptușeala este fixată ferm cu o membrană impermeabilă și respirabilă


