
 
 

Kullanım Kılavuzu  
Model  5845 / 5866 “NEOTHERM” 

 
 
ELDİVEN TANIMI  
ELdiven neoprene kaplıdır, ağır işler için  bitimli uzun eldiven. İç astar 100 
% pamuk dokunmuş kumaş. Eldivenler kimyasal işlemlerin genel 
kullanımına uygundur. Ama uzun süren yüksek aşındırıcı ya da güçlü 
organik solventlere karşı kullanımda tavsiye edilmez. Eldivener Actifresh / 
Sanitized ile işlenmiştir, kötü kokulara sebep olabiliecek mikro 
organizmalar ve çapraz enfeksiyon riskine karşı   koruma sağlar.  
 
UYARI  
Hareketli makine ekipmanları  olan ortamlarda kullanı     lmamamlıdır.  
 
EBATLAR VE MODELLER  
JUBA eldiven ebatı EN 420:2003’e gore tanımlanmış el ebatlarına gore 
uyarlanmıştır.  
 

   CAT. III          0120 
      EN 388       EN 374       EN 374     EN 407 

              
     3  1  2  1      AJKL                         4.4.X.X.X.X. 
 
MEKANİK DETAYLAR  – EN 3388.2003 
Aşınma Direnci   Seviye 3 
Kesilme Direnci  Seviye 1 
Yırtılma Direnci  Seviye  2 
Delinme Direnci  SEviye 1 
 
TERMIK DETAYLAR   – EN 407.2004 
Yanıcılık                                    Seviye 4 
Isı temas                                   Seviye  4 
Isı iletimi                                   X 
RAdyant ısı                              X 
Erimiş haldeki küçük metal sıçramalar   X 
Erimiş haldeki büyük metal sıçramalar   X 
 
ELDİVEN EBATI: 10 
Model  5845 (Uzunluk 45 cms.) 
Model  5866 (uzunluk  66 cms.) 
 
MARKA 
JUBA, ebat , piktogramlarla CE markalaması, Actifresh/Sanitized 
markalaması ve seviyelerinin elde edilmesi . 
 
KİMYASAL DETAYLAR  – EN 374-2-3.2003 
 
KİMYASAL                           İlerleme   Zamanı      SINIF  
Metanol                                                175 min.            4 
n-Heptane                                            121 min.            4 
40% Sodium Hidroxit                     > 480 min.              6 
96% sülfürük asit                            > 480 min.             6 
 
İlerleme zamanı, eldiven avuç içi örneği yoluyla kimyasal yayılma oranları 
için hersantimetre kare başına her dakikada 1 mikro gram  için EN 374’e 3. 
kısıma gore tanımlanmış minimum değer 3 testindendir. (1 ugm/cm2/min).   
Bu referanslar, EN 374 1. Kısım bölüm 5.1.2 ve EN 374 2. Kısım bölüm 5.2 
‘e uygun olarak sızıntılar için söylenen sıraya gore  örneklendirilmiş ve test 
edilmiştir ve sonuçlar 2 seviyesindeki performansta ve Kabul Edilebilir 
Kalite Seviyesi  ( AQL ) 1.5  GI seviyesi incelemesindedir.  
 
BAKIM / TEMİZLEME  
Yeni,  kullanılmış veya temizlenmiş eldivenler  kullanılmadan önce her 
defasında hasar oluşmadığından emin olmak için titizlikle kontrol 
edilmelidir.  Eldivenler kirlenmiş şekilde bırakılmamalı, tekrar kullanım için 
elden çıkartmadan  mümkün olduğunca temizlenmeli ve bir zarar 
oluşmadıgından emin olunmalıdır 
.  
Önce fazla atıklar kaldırılmalıdır  ve eldivenler yumuşak deterjan 
solusyonlarıyla dezenfeklte edilebilir ,sonra  temiz suyla durulanarak  ve 
ideal olarak hava akışında kurutulmalıdır . Atıklar kaldırılabilir değilse ya da  
potansiyel  

  
 
zararlar varsa , sol ve sağ el eldivenleri gevşetmek tavsiye edilebilir, 
alternatif olarak eldivenli el  kullanılabilir  böylece her iki el atıkla temas 
etmeden kaldırılabilir 
 
PAKETLEME ve DEPOLAMA  
Eldivenler, kullanma broşürleri yanında olacak şekilde 
paketlenmiştir.Eldiven demetleri karton kutulara yerleştirilmiştir.Taşıma ve 
depolama için uygundur. Kuru ortamda, orjinal ambalajında ve güneş 
ışınlarına direk maruz kalmayacak şekilde saklanması uygundur. Tavsiye 
edilen ısı aralığı 20ºC +/- 15ºC’dir. 
 
PERFORMANS  
Tavsiye edildiği şekilde depolandığı taktirde eldivenler mekanik özelliklerini 
korur. Kullanım süresi işin mahiyeti, kullanıcının kullanım şekli ve eldivenin işe 
uygun seçilmesi kriterlerine göre değişiklik göstermektedir 
 
GENEL  
Bu ürünler, tescilli ve ISO 9001:2008 gereklerine uygun bir Kalite Sistemi 
altında üretilmiştir. Üretici   ürünün EC Kalite güvencesi için 89/686/EEC 
Article 11B by Notify Body SGS United Kingdom Ltd. Notify Body 0120 
komisyon talimatları vasıtasıyla izlenerek  sistemde incelenmiştir. Modeller 
, her biri için ayrı ayrı Kişisel Koruycu Ekipman Eklenti 2 için Avrupa 
Komisyon Talimatları ve EN420, EN388 ve EN374’te şart koşulan temel 
güvenlik gerekliliklerine uygun hale getirilerek dizayn edilmiştir.Bu ürünlerin 
üretiminde kullanılan herhangi bir hammadde ya da işlemin kullanıcı 
üzerinde herhangi zararlı bir etkisi bilinmemektedir. 
 
EC Tipi kontrolünü yapan : 
SGS United Kingdom Ltd. 
Ellesmere Port 
CH65 3EN UNITED KINGDOM 
Notified Body No. 0120 
 
 
NOT: 
Bu belgedeki bilgiler kullanıcıya uygun kişisel ekipman seçiminde yol 
göstermek amaçlıdır. Burada yazılı fiziksel ve var ise  kimyasal test 
değerleri işin mahiyetine uygun eldivenin tespit edilmesinde bilgilendirme 
amacına yöneliktir. Eldivenin işe uygun seçilmesi üreticinin değil 
kullanıcının sorumluluğu altındadır 
. 
 
Daha fazla bilgi için aşağıdaki irtibat bilgilerinden ulaşabilirsiniz . 
. 
 
JUBA PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT S.L. 
Carretera de Logroño S/N 
26250  Santo Domingo de la Calzada 
La Rioja 
Tel: 941.34.08.85 
Fax: 941.34.07.76 
E-Mail: info@juba.es 
 
İTHALATÇI / YETKİLİ TEMSİLCİ 
AYTEKİN SEROL İNŞAAT MÜT. MUH. HIZM 
ve INŞ. MAL. MAK. ARAÇ BILG. PAZ. SAN. Ve TIC. LTD. ŞTİ 
Reşatbey Mah. 21. Sok. Onur Apt. No:9/1 Seyhan 01120 
 Adana 
Tel: +90 322 453 1343        Fax: +90 322 457 7085 
Web : aytekin-serol.com    Email : info@aytekin-serol.com 

 


