
KULLANMA KILAVUZU 

 

Eldiven serisi  : Latex – pudrasız , 11mil 

Tanımı :  Latex dipped gloves, pudrasız , 11mil  

Güvenlik Kategorisi  Karışık  risk 

Dış görünüş   :  Pürüzsüz  parmak yapı  

 

 

ELDİVEN TANIMI :- 

100% Doğal latex, pudrasız eldiven düşük risk solventler ve kimyasallara karşı koruma sağlar , hünerlidir.  

POtansiyel kimyasal dökülme ve damalamalardan koruma amacıyla bu eldiven özelliklerine sarılmış bir kolluk 

eklenmiştir.  Mekanik riskler için tavsiye edilmez. Bu ürün alerjik reaksiyon oluşturabilecek doğal kauçuk latex 

içerir.  

 

Nüfuz etme direnci EN 374-2: 2003 ile uyumldur.  

 

Kimyasal Data :- (Kimyasallara nufüz etmesi EN 374-3 2003 ile uyumludur ) 

Kimyasal  Başarı zamanı  Sınıf  

Sulfürik asit  96 % > 83 dakika  3 

Sodium hydroxide 40% > 480 dakika  6 

Propanol > 15 dakika  1 

 

En uzun barşarı zamanı  performans seviylerinin tanımlanması  için kullanılmıştır.  

 

Eldivenler EN 374-1 Section 5.1.2 & EN 374-2 Section 5.3 ile uyumlu olarak numunelendirilmiş ve sızıntılar 

için test edilmiştir   ve  seviye 2 ve seviye Gı performans sonuçları Kabul edilebilir kalite seviyesi ( AQL)=1,5 e 

gore sınıflandırılmıştır.  

 

EC Tipi inceleme Yapan :- 

SGS United Kingdom Ltd., Weston-super-Mare, BS22 6WA, UK. 

(Notified Body No. 0120) 

 

Marka:- Üretici  ismi , stil, beden , tanımlı numarası ile birlikte CE markası . Bu bilgi dağıtıcı kutu yada karton 

üzerinden edinilbilir.  

 

Performans: Önerildiği gibi depolandığında, üretim tarihinden itibaren iki yıla kadar kimyasal özelliklerinde  

zarar  verecek bir değişikliğe uğramayacaktır.  Hizmet süresi belirlememiştir ve uygulamaya ve kullanıcının 

eldivenin kullanım amacına uygun olduğunu anlaması  sorumluluğundadır.    

 

Depolama:- İdeal Saklama Koşulları orjinal ambalajı içerisinde, kuru ortamda  sağlanır  

 

Temizlik/ Bakım : Tek kullanımlıktır , tekrar kullanılması tavsiye edilmez  

 

BEDENLEME  

BEDEN  XS S M L XL XXL 

EN’ye uyumlu olarak el bedenleri  EN 420 1994 içinde 

tanımlanmıştır .  

6 6.5 7 8 8.5 9 

(Eldiven uzunluğu 300 mm) 

 

Genel:- Eldiven kullanılmadan önce her defasında hasar oluşmadığından emin olmak için titizlikle kontrol 

edilmelidir.  Yapım aşamasında kullanılan herhangi bir malzeme ve işlem kullanıcıya zarar vermez.Bu belgede 

içerilen bilgiler kullanıcının kişisel koruyucu ekipmanlarını seçmesinde yardımcı olmak amacıyladır. ..   

 

Please note:-  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 

 

 

 


