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MODELO GB 16800 FISHERMAN by JUBA®  
Doğal kauçuk kaplama , uzun manşonlu iş eldiveni. 100% pamuk dokumalı iç kumaş . Eldiven, hafif ağırlıkta pürüzlü apreyle 
birlikte, doğal latex kaplamaya sahiptir. Bu eldiven genel amaçlı kullanımlar için uygundur. Actifresh / Sanitized ile işlenmiştir , 
kötü kokulara sebep olabiliecek mikro organizmalar ve çapraz enfeksiyon riskine karşı   koruma sağlar. Lateks uyarısı: doğal 
lastik latekse alerjisi olan kişiler bu eldivenleri kullanmayı hemen bırakmalı ve bir doktora başvurmalıdır.  
 
EN 420:03+A1:09 – Koruyucu Eldivenler, Genel amaçı kullanım. 
EN 388:03 – Mekanik Risklere Karşı Koruyucu Eldivenler 
EN 407:04 – Termal risklere karşı koruyucu eldiven ( Isı ya da alev)   
EN 374:03 – Mikro organizmalar  ve kimyasal ürünlere karşı koruyucu eldiven.  
 
MARKA: FISHERMAN® by JUBA, referans, beden, CE  logosu ve seviyeleri ile birlikte marka.  
Beden:  7, 8, 9, 10 y 11. 
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        Onaylayan Kuruluş: 

   SGS United Kingdom Ltd.  
   Notify body: 0120 
   Certificate Nº:   GB13.90387            

Koruma seviyeleri : EN 388  1       2       3        4          5        EN 407                                             1         2         3         4 

A) Aşınma direnci  100 500 200
0 

800
0 

---- E) Yanma direnci   
≤20 ≤10 ≤3 ≤2 

B)Kesilme direnci  1.2 2.5 5.0 10.0 20.0 F) Isıyla temas direnci  (ºC) 100 250 350 500 

C)Yırtılma direnci  10 25 50 75 ---- G) Isı iletme direnci    ≥4 ≥7 ≥10 ≥18 

D) Delinme direnci  20 60 100 150 ---- H) Isı yayma direnci   ≥5 ≥30 ≥90 ≥150 

* (N) Newton 
* (SG). Saniye  
* (HTI). Isı transfer değeri  
* (T3). Thermal transfer Değeri 

I)Erimiş haldeki küçük  metal 
sıçramlarına direnci   

≥5 ≥15 ≥25 ≥35 

J) Erimiş haldeki büyük  metal 
sıçramlarına direnci   

30 60 120 200 

* (Blob Nº) 40 ºC’ye ulaşma değeri      

Kimyasal Data  

Test EN-374-2003 BREAK THROUGH TIME (B.T.T) ile ölçülüyor ,  bir eldiven malzemesi yoluyla bir kimyasal nüfuz eder . 
Başarı  zamanı  bir kimyasalın eldiven avuçiçi numunesi yoluyla nüfus etme oranı -1(ugm/cm2/min ) ye  eşittir-   gibi  EN 
374.2003 Part III  tarafından tanımlanmıştır . 
EC Tipi inceleme SGS United Kingdom Ltd., 202B Worley Parkway, Weston-Super-Mare, BS22 6WA, United Kingdom.:  No: 
0120  Serilerdeki Uzun eldivenler  numunedir ve  sızıntı için EN374 Part 1 bölümü  5.1.2.ve  EN 374 Part 2 bölümü  5.2 ayrı ayrı 
olarak ve sonuçlar 3 seviyesindeki performanstadır ve G1 seviyesindeki inceleme Kabuledilebilir Kalite SEviyesinde Level (AQL) 
= 1,5  2’e uygun şekilde test edilmiştir 
 

Kimyasallar  B.T.T (Min) Sınıf 

Methanol (A)  34 dakika 2 

40% Sodium Hidroxide  (K) >480 dakika 6 

96% Sulphuric Acid (L) 168 dakika 4 

Yukarıdaki bilgiler çalışma alanında ISı , aşınma ve bozulma gibi  diğer faktörlerin etkisiyle  korumanın aktüel süesini  
yansıtmayabilir   
 
Kullanım:  Temizlik ve buharla bakım. Kaplama işlemleri, zincir üretimler ve soğuk ya da sıcak kimyasalların Plated 
process, manufacture of circuits, and manipulation of cold or hot chemicals. Yağ ya da sıcak likit sıçramaları.  
 
UYARI  Tavsiye edildiği şekilde depolandığı taktirde eldivenler mekanik özelliklerini korur. Eldivenler çıplak ateşle temas 
edemezler. 
  
Bakım ve Temizlik 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 
   
Depolama - İdeal Saklama Koşulları orjinal ambalajı içerisinde, kuru ortamda  ve direk güneş ışınlarına maruz kalmadan sağlanır. 
Önerilen derece aralığı  20ºC +/- 15ºC.  
  
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 : Ürünler ISO 9001: 2000 standartlarında üretilmiştir. 89/686/EEC Avrupa standartlarına uygunudr. Yapım aşamasında 
kullanılan herhangi bir malzeme ve işlem kullanıcıya zarar vermez 
 
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 
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