
 
 

 

KULLANIM KILAVUZU                 

 

MODEL  570E  
Eldivenler tek kullanımlıktır.  Nitril  kullan at eldivenler pudarısızdır.  Mekanik tehlikelerle birlikte kullanılması tavsiye 
edilmez. Tavsiye edildiği şekilde depolanırsa üretim tarihinden itibaren iki yıl boyunca bir değişikliğe uğramaz. Orjinal 
pakette kuru yerde saklayınız.  Eldiven yıpranmadan once  halilhazırda bir hasara sahip olmadığı temin edilerek etraflıca 
incelenmelidir . Eldivenler ve içerdiği malzemelerden hiçbiri kullanıcıya zarar verecek nitelikte değildir.  Seviye 1 AQK 4 
,Mavi renk.  

MARKA : JUBA®, referans  ebat markalalama  CE.. 
EBAT: S, M, L ve  XL 
 

 
        CAT. I 
 
 
KATEGORİ  1: 
Gloves designed to Project the user against minor risks.  
 
 
 
Kullanım 
Laboratuvarlar . Eczane.Medikal kullanım. Kuaför mağazalarında. Denetleme ve controller.Elektronik montaj.  
 
Uyarı  
Hareketli makine ekipmanları olan ortamlarda kullanılmamalıdır.  
  
Eldiven Temizliği ve Bakımı  
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: 
Kuru ortamda, orjinal ambalajında ve güneş ışınlarına direk maruz kalmayacak şekilde saklanması uygundur. 
  
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 Bilgiler 
Ürünler ISO 9001: 2008 standartlarında üretilmiştir 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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