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MODEL 271 VR VIBRA MCX 
Sentetik deri avuç içi ve avuç içi ve parmaklarda Gelfôm® anti-vibrasyon koruması üzerine Elastan (Spandex) eldiven. Bu eldiven ellerin mekanik 
risklere karşı korunmasını amaçlamaktadır. Beceri seviyesi 4.

EN 420:03+A1:09 - Koruyucu eldivenler için genel şartlar. 
EN 388:03 - Mekanik risklere karşı koruyucu eldivenler. 
COMPLIES WITH EN ISO 10819 

GLOVE MARKING: VIBRA MCX referansı, boyut, CE işaretli piktogramlar. 
BOYUT: M / 8, L / 9 ve XL / 10. 
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EN 388  
PROTECTION LEVELS 1 2 3 4 5 

A) Aşınma (Nº of Cycles) 100 500 2000 8000 ------ 

B) Kesilme (Factor) 1,2 2,5 5,0 10,0 20,0 

C) Yırtılma  *(N) 10 25 50 75 ------ 

D) Delinme *(N) 20 60 100 150 ------ 

CE işareti: Bu ürün, yukarıda belirtilen uyumlaştırılmış kurallara göre değerlendirilmiştir ve Avrupa uyumu Avrupa pazarında satılacak Avrupa 
mevzuatına uygundur. 
PPE CAT II: Orta dereceli risklere karşı KKD, ne ölümcül ne de çok ciddi risklere karşı koruma sağlayan orta tasarımlı. 

Seviyeler sadece elin avuç için geçerlidir.
Eldiven çok katmanlıysa, genel sınıflandırma dış katmanın özelliklerini yansıtmaz. 

KULLANIM İÇİN TALİMATLAR:
Kullanıcının elinin boyuna uyan eldiveni kullanması, asla uygun olmayan boyutlarda kullanmaması gerekir. Eldivenin bantları varsa, kullanımda 
daima kapalı olmalı, asla açık eldivenle çalışmamalıdır. Eldivenin uygun şekilde takıldığından emin olun.

El Boyutu El Çevresi (mm) El Uzunluğu (mm) Minimum Eldiven Uzunluğu  
6 152 160 220 
7 178 171 230 
8 203 182 240 
9 229 192 250 
10 254 204 260 
11 279 215 270 

KULLANIM
Bu eldiven özellikle pnömatik çekiç, kırpıcı çekiç, yüksek güçlü çekiçler, elle tutulan öğütücüler, testere, portatif taşlama taşlayıcıları, ayaklı 
taşlama makineleri, titreşimli çalkalayıcılar, yol matkapları, darbe ve piston anahtarları için kullanılmak üzere tasarlanmıştır. 

YASAK KULLANIM
Eldivenler, hareketli makine parçalarında veya mekanik riskin yukarıda belirtilen fayda seviyelerini aştığı veya mekanik olmayan riskler (termal, 
kimyasal, elektrik vb.) Olduğunda iş istasyonlarında yakalanma riski olduğunda kullanılmamalıdır. ). Eldiven yapısını etkileyebilecek ürünlerle 
temastan özellikle kaçınılmalıdır. 

TEMİZLİK VE BAKIM
Hem yeni hem de kullanılmış eldivenler kullanımdan önce, özellikle temizlik işleminden sonra ve hasar görmediğinden emin olmak için 
kullanılmadan önce, ayrıntılı olarak incelenmelidir. Eldivenler tekrar kullanacaklarsa, kirlenme durumunda bırakılmamalıdır. Bu durumda 
eldivenler, çıkarılmadan önce tehlike oluşmadığı sürece mümkün olduğunca temizlenmelidir.
İlk özelliklerini kaybedebilecekleri için bunları yıkamayı önermiyoruz. Sadece bunları temizlemek için nemli bir bez kullanın. 

DEPOLAMA
Eldivenler tercihen kuru bir yerde, orijinal ambalajında ve güneş ışığından korunmalıdır. Doğru şekilde depolandığında, mekanik özellikleri üretim 
tarihinden itibaren değişmez. Eldivenin faydalı ömrü, uygulamalara ve kullanıcının sorumluluğuna bağlı olduğu için belirtilemez. Eldivenin kullanım 
amacına uygun olduğundan emin olmalıdırlar.

NOT
Burada verilen bilgiler, kullanıcıların kişisel koruma ekipmanlarını seçmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Laboratuarda elde edilen fizik 
muayenenin sonuçları da eldivenin seçilmesine yardımcı olmalıdır. Bununla birlikte, kullanım için gerçek koşulların simüle edilemeyeceği 
anlaşılmalıdır.
Bu KKD, Avrupa Konseyi Direktifi 89/686 / CEE'nin kılavuz ilkelerini derleyen, 20 Kasım tarihli 1407/1992 sayılı Kraliyet Kararnamesi'nde 
belirtilen temel sağlık ve güvenlik şartlarını karşılamaktadır. Ayrıca, bu KKD, Avrupa düzenlemeleri EN420: 03 + A1: 09 (Koruma Eldivenleri için 
Genel Gereksinimler) ve EN 388: 03 (Mekanik Risklere karşı koruma sağlayan eldivenler) şartlarını karşılamaktadır. Bu ürünler ISO 9001.2008'de 
belirtilen şartlara uygun kayıtlı bir kalite sistemi içerisinde üretilmiştir. Bildiğimiz kadarıyla, bu ürünlerin üretiminde kullanılan hiçbir malzeme veya 
süreç kullanıcı için zararlı değildir. 

Complies with 

EN ISO 10819 
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