
CE – Megfelelőségi Nyilatkozat

A Delta Plus Magyarország Kft. a következő nyilatkozatot teszi az alábbi egyéni védőeszközzel
kapcsolatban:

DC103 - DC103

Kereskedelmi név:

DOCKER HASÍTÉK KESZTYŰ / VÁSZON KÉZHÁT

Méret:

10

Szín:

Bézs / Tengerészkék

Leírás:

Docker típusú kesztyű, amerikai forma, tenyér, artéria-védő, ujjbegyek, ökölcsontvédő hasíték
marhabőrből, kézhát és mandzsetta pamut vászonból, gumírozott kézhát, paszpól védővarrás a
hüvelykujjon és a tenyéren.

A szintek a kesztyű tenyérrészén kerültek meghatározásra. A legkevésbé ellenállótól (szint 0)
legellenállóbbig (szint 4 vagy 5) terjed. A 0 szint azt mutatja, hogy az egyedi veszélyforrással szemben
nem nyújt védelmet a kesztyű. Az X azt jelöli, hogy a kesztyűt nem vizsgálták, vagy a vizsgálati
módszer a kesztyű vagy az anyag rendeltetésének nem felel meg.

- Kopásállóság (ciklusszám) (0-tól 4-ig) : A kesztyű dörzsöléssel szembeni ellenálló képessége

- Vágás (indexszám) (0-tól 5-ig) : A kesztyű késvágással szembeni ellenálló képessége

- Továbbszakító erő (N) (0-tól 4-ig) : A kesztyű továbbszakítással szembeni ellenálló képessége*

- Átlyukasztás (N) (0-tól 4-ig) : A kesztyű átlyukasztással szembeni ellenálló képessége

- Fogásbiztonság (0-tól 5-ig) : A feladat elvégzéséhez szükséges kézügyesség (képesség)

- Vízhatlanítás (0-tól 4-ig) : A kesztyű víz- és nedvesség-áteresztéssel szembeni ellenálló
képessége

Minél nagyobb a védelmi képesség, annál nagyobb a kesztyű ellenállása a felmerülő kockázatokkal
szemben. A védelmi szintek laboratóriumi próbavizsgálatok eredményein alapszanak, melyek nem
feltétlenül tükrözik a munkavégzés valós körülményeit, sajátosságait. A termék megfelel a 89/686.
számú európai irányelvnek, különösen az ergonómiára, az ártalmatlanságra, a kényelemre, a
szellőzésre és a rugalmasságra tekintettel, valamint az EN420: 2003 (fogásbiztonság 5) és az EN388:
2003 (3,1,2,2) európai szabványoknak.

A fenti termék megegyezik azzal az egyéni védőeszközzel, mely tárgya az N°
0075/022/162/07/07/0276 számú CE igazolásnak, melyet a C.T.C. (0075) , Parc TONY GARNIER 4,
rue HERMANN-FRENKEL - 69367 LYON Cedex 07 - FRANCE. laboratórium állított ki.
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