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Megnevezés: 

KÖTÖTT POLIAMID KESZTYŰ / PU TENYÉR 

Méret:  

06 - 07 – 08 – 09 - 10 

Szín:  

Fehér 

 
 

Leírás:  

100% poliamid, varrás nélküli. Poliuretán bevonat a tenyéren és az ujjbegyeken. 13-as szemszám. 

Anyagösszetétel:  

100% poliamid. Mártottság: 100% poliuretán.  

Erősségek: 

Poliuretán mártottság. Csúszásmentes tenyér. Szellőző kézhát. Anatómiai forma követi a kéz formáját. 
Védelem a mikro-vágásokkal szemben. Szilikon-mentes. 

Használati útmutató: 

Kesztyű mechanikai kockázatokhoz, általános használatra száraz közegben, vegyi, mikro-biológiai, elektromos 
vagy termikus kockázatok fennállása nélkül. Csúszásmentes kesztyű, nem képez lenyomatot. Az anatómiai 
forma alkalmazkodik a kézhez, a kesztyű vékonysága kitűnő fogásbiztonságot és nagyon jó tapintást nyújt. 

Használati korlátok: 

A fent megjelölt használati útmutatóban foglaltakon kívül nem használható. A kesztyű nem tartalmaz olyan 
összetevőt, mely ismerten rákkeltő, toxikus hatású lenne. A bőrrel való érintkezés allergiás tüneteket válthat ki 
arra érzékeny embereknél (természetes latex, bizonyos kesztyűk bordázott kézelőjében). Abban az esetben 
függessze fel a kesztyű használatát, és forduljon orvoshoz. A kesztyű használata előtt ellenőrizze annak 
épségét. Cserélje ki, amennyiben szükséges.  

Tárolási útmutató:  

Tárolás száraz, fénytől és fagytól mentes helyen eredeti csomagolásban. 

Tisztítási és karbantartási útmutató: 

Semmilyen különleges tisztítást, karbantartást ez a típusú kesztyű nem igényel. 

Teljesítmény szintek:  

A szintek a kesztyű tenyérrészén kerültek meghatározásra. A kevésbé ellenállótól (szint 0) a legellenállóbbig 
(szint 4 vagy 5) megy. A 0 szint azt mutatja, hogy a kesztyűnek gyengébb a teljesítmény szintje, mint a 
minimum az adott egyéni veszéllyel szemben. Az X azt jelöli, hogy a kesztyű nem volt tesztelve vagy a 
vizsgálati módszer a kesztyű vagy az anyag rendeltetésének nem felel meg.  

- Kopásállóság (0-tól 4-ig) : A kesztyű dörzsöléssel szembeni ellenálló képessége 
- Vágás (0-tól 5-ig) : A kesztyű késvágással szembeni ellenálló képessége 
- Továbbszakító erő (0-tól 4-ig) : A kesztyű továbbszakítással szembeni ellenálló képessége* 
- Átlyukasztás (0-tól 4-ig) : A kesztyű átlyukasztással szembeni ellenálló képessége 
- Fogásbiztonság (0-tól 5-ig) : A feladat elvégzéséhez szükséges kézügyesség (képesség) 
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Minél magasabb a teljesítmény szint, annál nagyobb a kesztyű képessége a társított veszély ellenállásával 
szemben. A teljesítmény szintek laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapszanak, melyek nem feltétlenül 
tükrözik a valós munkahelyi körülményeket.  

Megfelel a 89/686. számú európai irányelvnek, különösen az ergonómia, az ártalmatlanság a kényelem, a 
szellőzés és a rugalmasság szempontjából, valamint az EN420:2003 (fogásbiztonság 5) és az EN388:2003 
(4,1,3,1) szabványoknak. 

. EN388:2003  

  

 

4 : Kopásállóság (0-tól 4-ig) 
1 : Késvágással szembeni ellenállás (0-tól 5-ig) 
3 : Szakítószilárdság (0-tól 4-ig) 
1 : Átlyukasztással szembeni ellenállás (0-tól 4-ig) 

 

• EN420:2003+A1:2009  Általános követelménynek védőkesztyűk számára 
 

Származási ország: Kína 
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