
50525-Rukavice REDSTART 35cm RAY

Dostupné veľkosti:10
Rukavice kategória II- ochrana rúk proti mechanickým rizikám
Skladovanie: Rukavice skladovať v suchom prostredí, teplotné rozmedzie 0°+ 30° C, bez priameho
slnečného žiarenia; Skladovať pri izbovej teplote.
Používanie: Rukavice sú určené k ochrane rúk proti mechanickým rizikám. Rukavice nesmú
byť vystavené sálavemu teplu, organickým rozpúšťadlám a ich výparom, tukom, minerálnym
olejom, žieravinám a vode. Nie sú vhodné na zváranie ani manipuláciu s agresívnými
chemickými látkami, ostrými alebo horúcimi predmetmi s teplotou vyššou než 50 °C.
Popis: Päťprstové ochranné rukavice, rukavice sú vyrobené z  bavlny, máčané v PVC.
Údržba: Rukavice nie je možné prať ani chemicky čistiť. Nečistotu odstránime jemne kefou.
Stupeň ochrany podľa EN 388: 4131X
Odolnosť voči oderu: 4,Odolnosť voči prerezaniu: 1, Odolnosť voči roztrhnutiu: 3 Odolnosť voči
prepichnutiu: 1

značka informácie, A286581-identifikácia výrobcu, CE značka zhody,

značka mechanické riziká
 Upozornienie: Rukavice sa nesmú používať na miestach, kde hrozí zachytenie do
pohyblivých častí strojov
 Inštitút pre testovanie a certifikátu VIPOTEST s. r. o., SKTC-111, NO 1295, Gen. Svobodu
1069/4, 958 01 Partizánske, Slovensko
Výrobca: ARDON SAFETY s.r.o. Tržní 2902/14, 750 02 Přerov Czech Republic
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