
KNJIŽICA Z INFORMACIJAMI / NAVODILA ZA UPORABO     SVN 
OPIS 

Delovne rokavice Padua Grip Green Izdelek Št. 508150G (razpoložljive velikosti: 6–11) 

OPOMBA 

Informacije o izdelku so priložene vsaki embalažni enoti. Če se embalažne enote ločijo in se rokavice prodajo ali pošljejo 
ločeno, je treba kopirati in priložiti podatke o izdelku. Ta priročnik in izjava CE o skladnosti sta na voljo na naslovu 
www.hasesafetygloves.com. 

LASTNOSTI 

Te rokavice, označene s spodaj navedenimi ravnmi odpornosti, so skladne z zahtevami standardov EN 420 v povezavi z EN 
388. Rokavice se lahko na primer uporabljajo pri delu s temperaturno obremenitvijo, v hladilnicah ali kot univerzalna zaščitna 
oprema. Naši izdelki ne vsebujejo snovi, ki bi lahko vplivale na zdravje uporabnika. 

 

RAVEN ODPORNOSTI 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ČIŠČENJE/NEGA 

Pred ponovno uporabo je treba rokavice očistiti. Rokavice je priporočeno čistiti s čistilnimi sredstvi, ki so na voljo na trgu. Pred 
pranjem ali kemičnim čiščenjem se posvetujte s strokovnjakom. 

PAKIRANJE 

Ta izdelek bo dobavljen v enotnem pakiranju iz kartona, ki ga je mogoče reciklirati. Najmanjša embalažna enota je v vrečki 
PE ali podobni okolju prijazni embalaži. 

SKLADIŠČENJE/ODSTRANJEVANJE 

Rokavice je treba hraniti v originalni embalaži v suhem in čistem prostoru. Rokavic ne izpostavljajte vlagi, visokim 
temperaturam ali ultravijolični (sončni) svetlobi. Na uporabljenih rokavicah so lahko okolju škodljive ali nevarne snovi. Zato jih 
je treba odstraniti v skladu z lokalnimi predpisi. 

UPORABA 

Preverite, ali rokavice zagotavljajo ustrezno zaščito pri delu, ki ga morate opraviti. Pri izbiri rokavic upoštevajte velikost rok. 
Pred ponovno uporabo vedno preverite, ali so rokavice poškodovane. Olje, maščoba in vlaga zmanjšujejo odpornost proti 
prerezom in povečajo vnetljivost vseh rokavic. Ne uporabljajte rokavic v bližini gibljivih delov stroja. Življenjska doba rokavic je 
odvisna od stopnje obrabe in pogostosti uporabe v posameznih delovnih okoljih. Zato podatka o trajanju njihove uporabnosti 
ni mogoče zagotoviti. 

 

 

 

Imate kakšno vprašanje ali predloge? Pokličite nas na: +49 4461-92220 ali nam pišite na e-naslov: gloves@hase-safety.com  

Hase Safety Gloves GmbH  Am Hillernsen Hamm 6, 26441 Jever/Nemčija 

EN 388:2016 

4131X 

EN 388 mehanska tveganja 
A. Raven abrazije 1–4 
B. Raven odpornosti na prerez 1–5 
C. Raven odpornosti proti trganju 1–4 
D. Raven odpornosti proti prebadanju 1–4      
E. Odpornost na prerez (EN 13997)  
    Raven A–F, X za neodpornost   

(višja je raven, večja je vzdržljivost) 

 

http://www.hasesafetygloves.com/
mailto:gloves@hase-safety.com


Tehnični opis  SVN  
 

Hase Safety Gloves GmbH Tel.:   +49 4461 92 22 - 0  E-naslov:  info@hase-safety.com 
Am Hillernsen Hamm 6 Faks: +49 4461 92 22 - 99 Internet:    www.hase-safety.com 
26441 Jever / Nemčija    

Izjava o skladnosti 
Izjavljamo, da je zgoraj navedena osebna zaščitna oprema (OZO) skladna z določbami Uredbe 
2016/425/EU in je enaka osebni zaščitni opremi, za katero je ES-potrdilo o pregledu vzorca izdal 
naslednji akreditirani preskusni inštitut: 
 
 
 

 

 

 

 
 

______________________________       ______________________________ 
Kraj in datum       Žig in podpis  
 

 

 

CTC 
5F Annex Dragon Pearl Plaza 
2123 Pudong Avenue  
Šanghaj 200135 - Kitajska 
 
V potrjevanju 

Jever, avgust 2019 

Padua Grip Green 

Št.art.: 508150G 

 

Rokavice za montažo iz najlonskega pletiva z visokim 
udobjem nošenja, s prevleko iz nitrilne pene ter nitrilnimi 
čepki na dlaneh in blazinicah prstov, OEKO-TEX®  

Osnovni material: 
Prevleka:  

fina najlonska pletenina debeline 15 
nitrilna pena, nitril 

Stopnja zaščite: 
Velikosti: 
Barva: 
 
Količina pakiranja: 

kat. II 
6 – 11 
siva/ črna/ 
zelena 
100 parov 

 
EN 420 

 
 

 

EN 388:2016 

 
4 1 3 1 X 

Mehanska tveganja 
4 - odpornost proti obrabi (1 – 4)  
1 - odpornost na rezanje (1 – 5, X)  
3 - odpornost na trganje (1 – 4)  
1 - odpornost na prebadanje (1 - 4)  
X - odpornost na rezanje po ISO (A - F)   

 

 

 
 

 

  

Prepustnost zraka 
Zaščita pred vlago 
Zaščita pred urezi 
Občutljivost 
Suhi oprijem 
Oprijem na mokro/mastno 
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