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ЗАЩИТНИ РЪКАВИЦИ
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КОЛИЧЕСТВА 12/240 ЧИФТА
А - име на линия/модел/
B - име на продукта
C - стандарти на които продуктът отговаря
D - запознай се с инструкцията
Е - размер /примерен/
F - идентификационен знак на производителя
G - знак за съответствие
H - категория
I - номер на производствена партида
J - устойчивост на: абразия (2), нарязване (1), разкъсване (2),
пробиване (1), устойчивост на срязване EN ISO 13997 не се тества ( X)

BG ИНСТРУКЦИИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИ НА ЗАЩИТНИ РЪКАВИЦИ КАТ. lI No. 003

СТАНДАРТИ
Директива 89/686/ЕИО въвежда три категории риск за лични предпазни средства:
КАТЕГОРИЯ I
1. а) повърхностни механични наранявания
2. б) контакт със слаби почистващи препарати или продължителен контакт с вода
3. с) контакт с горещи повърхности с температура не по-висока от 500 С
РЪКАВИЦИ, ИЗПОЛЗВАНИ В УСЛОВИЯ С НИСЪК РИСК
Тази категория ръкавици ще предпазва от следните минимални рискове:
Използването на ръкавици от тази група подобрява комфорта при работа и не зависи от резултатите от тестовете на специализираните лаборатории. Не се
изисква сертифициране.
В тази категория попадат най-често срещаните работни, домакински и градинарски ръкавици.
КАТЕГОРИЯ II
РЪКАВИЦИ ЗА РАБОТА СЪС СРЕДЕН РИСК
Ръкавици, използвани в ситуации с риск, който не е класифициран като много нисък или много висок. Това са предимно ръкавици за химическа защита и ръкавици
за общо ползване, изискващи добра устойчивост на износване, нарязване и пробиване и ръкавици, предпазващи от студ и топлина. Ръкавиците от тази категория
трябва да бъдат маркирани с пиктограма, показваща защитната функция на ръкавицата. Изисква се сертифициране.
КАТЕГОРИЯ III
РЪКАВИЦИ ЗА РАБОТА С ВИСОК РИСК ПРЕДИЗВИКВАЩ СЕРИОЗНИ УВРЕЖДАНИЯ
Ръкавиците от тази категория се използват за защита в ситуации с най-висок риск от сериозно или трайно увреждане на ръката, например при високо напрежение,
при работа с агресивни химически вещества. Те са длъжни да предпазват от трайни увреждания в ситуации, в които потребителят може да има затруднения да
определи риска своевременно. Ръкавиците трябва да бъдат тествани в нотифицирани лаборатории акредитирани от нотифициран орган. Друго изискване е
ежегодната проверка на производствения процес и проверка на качеството на ръкавиците. Идентификационният код на нотифицирания орган (четири цифри)
следва непосредствено след маркировката CE. Ръкавиците от тази категория трябва да бъдат маркирани с пиктограма, показваща защитната функция на
ръкавицата.
Изброяваме следните стандарти за ръкавици:
Стандарт, който определя общи изисквания и съответни процедури за изпитване за проектиране и конструкция на ръкавици и защита на ръцете,
дефиниция на размер, комфорт при използване, сръчност, ефективност и безопасност на ръкавиците, както и пропускливост и абсорбция на
водна пара. Също така се отнася до етикетирането и информацията, предоставена от производителя за всички защитни ръкавици.
При проектирането и изработката на ръкавици следваме стойностите, дадени в таблицата по-долу.
Размер на ръкавицата Обиколка на дланта

EN 420

Настоящата версия на ръководството и декларацията за съответствие са достъпни на: www.worklink.com.pl.
Сертифицирано от: C.T.C. 4, улица Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07, Франция. Нотифициран орган номер: 0075.
Стандарти: EN420: 2003 + A1: 2009 и EN388: 2016
Предназначение: Продуктът предпазва от умерени опасности, в съответствие с приложимите стандарти. Той
предпазва от въздействието на минимални рискови фактори, чиито ефекти не могат да причинят необратими
увреждания на тялото. Сръчност съгласно EN420: 2003 + A1: 2009 - ниво на производителност (от 1 до 5): 5.
Ограничения: Не трябва да се носят ръкавици, когато има риск да бъдат уловени от движещи се части на машината.
Ръкавицата не защитава частите на тялото, които не покрива. В обхвата на EN388: 2016, защитата е ограничена само
до ръката. Препоръчително е да не използвате продукта в противоречие с предвидената употреба препоръчана в
ръководството и в условия на висок риск. Материалите, от които е произведен продуктът, не трябва да влияят
неблагоприятно на здравето или хигиената на потребителя. Въпреки това, всяко вещество, съдържащо се в
материала на продукта или съставляващо компонент на продукта, може да бъде алерген, например памук, кожа,
латекс, багрила и др. За особено чувствителни хора се препоръчва да се тества продукта преди употреба или да се
консултирате с лекар.
Употреба и обслужване: Преди да започнете работа, изберете ръкавиците с подходящ размер. Уверете се, че
ръкавиците не са повредени. В случай на механични повреди, ръкавиците трябва незабавно да бъдат изтеглени от
употреба. Избягвайте контакт с огън.
Почистване, поддръжка и съхранение: Препоръчва се използването на общодостъпни почистващи препарати
(мека четка, кърпа и др.). Извършвайте поддръжка на ръкавици всеки ден след приключване на работата. Не се
препоръчва пране или химическо чистене. Използването на консерванти или дезинфектанти върху ръкавици може
да намали нивото на защита. Изхвърляйте в съответствие с местните разпоредби. Съхранявайте продукта на сухо,
добре проветриво място, без пряка слънчева светлина.
Тип опаковка: Препоръчително е този продукт да се разпространява (включително транспортира) в картонена или
фолио опаковка.
Срокът на годност може да зависи от употребата на продукта. Поради различната интензивност на използване и
влиянията на околната среда (слънце, дъжд), не е възможно да се посочи конкретна дата. Продуктът запазва своите
защитни свойства до повреди, които не могат да бъдат отстранени без намаляване на нивото на защита. Датата на
производство е посочена върху колективната опаковка или върху продукта заедно с партидния номер (забележка:
първите четири цифри означават производствената година, следващата цифра показва производствения месец.
Останалите цифри, заедно с горното, идентифицират партидния номер. Страна на произход на продукта - Китай.
Вносител: WORKLINK S.C., ул. Dworcowa 33, 62-330 Некла, Полша.

160
171
182
192
204
215

220
230
240
250
260
270

По отношение на сръчността, ние следваме нивата на ефективност, представени в таблицата по-долу.
Сръчността се влияе от дебелината на материала, неговата гъвкавост и способността му да се деформира. За да се установи тяхната ефективност, ръкавиците се
подлагат на подходящо изпитване, където резултатът съответства на най-малкия диаметър на пръта, повдигнат по време на изпитването.
НИВО НА ЕФЕКТИВНОСТ - ТЕСТ ЗА СРЪЧНОСТ НА ПРЪСТИТЕ

Описание на продукта: Защитни ръкавици, плетени, покрити с двоен слой разпенен латекс.
Ръкавиците принадлежат към личните предпазни средства (ЛПС), посочени в Регламента на Европейския
парламент и на Съвета (ЕС) 2016/425 от 9 март 2016 г. относно личните предпазни средства и за отмяна на Директива
89/686 / ЕИО на Съвета. Класифицирани, като категория lI - само за заплахи със средна степен. Тази инструкция
представлява неразделна част от опаковката и съответства на маркировката

Дължина на дланта Минимална дължина на ръкавицата

152
178
203
229
254
279

6
7
8
9
10
11

Ниво на ефективност

1

2

Най-малкият диаметър на пръта, отговарящ на
условията за изпитване (mm)

11mm

9.5mm

3

4

8mm

5

6.5mm

5mm

Ако е възможно, ръкавицата трябва да е пропусклива за водни пари, т.е. трябва да бъде проектирана по такъв начин, че да сведе до минимум ефектите от
изпотяване. Ако е необходимо, предаването на водна пара се тества съгласно установените процедури.
EN 388:2016 (PN-EN 388:2017-02)
Този стандарт се прилага за всички видове защитни ръкавици по отношение на физическо и механично въздействие под формата на
триене, порязвания, пробиви и разкъсвания. Таблицата по-долу показва изискванията за всяко ниво на съпротивление.
ТЕСТОВЕ И НИВА НА УСТОЙЧИВОСТ
Устойчивост на пробиване
Устойчивост на скъсване
Устойчивост на Съпротивление на рязане
Ниво абразия (цикли)
(нютони)
(нютони)
(фактор)
1

100

1,2

10

20

2

500

2,5

25

60

3

2000

5

50

100

4

8000

10

75

150

5

20

Ръкавици с висок параметър на рязане се наричат ръкавици против нарязване.
Разширението на стандарта включва друг метод за изпитване, определящ съпротивлението на рязане (TDM, EN ISO 13997). Тестът се състои в измерване на това
как стойността на приложената сила влияе на съпротивлението на рязане. Резултатът се записва в нютони (N) като стойността, която ще доведе до 20 мм отрязване
на материала. Класовете на защита срещу нарязване са показани в таблицата по-долу. Изискванията и нивата на защита за този метод се оценяват по скала от А до
F, като F е максималното ниво на производителност. Ако тестът не се извърши, описанието ще съдържа символа X.
Ниво на защита
Съпротивление на рязане (N)

A

B

C

D

E

F

2

5

10

15

20

30

Добавена е и проверка за защита от въздействие при удар. Новият тест съгласно EN 13594: 2015 позволява да се уточни нивото на защита при удар.
Ако ръкавиците са тествани, буквата "P" се добавя като шести и последен знак под пиктограмата. Липсата на знак "P" означава, че не е декларирана защита от удар.
Ниво на защита
Защита от удар EN 13594:2015

P
Положителен резултат (Ниво 1 ≤ 9 kN)

EN 511:2006
Ръкавиците, които отговарят на изискванията на този стандарт, осигуряват защита срещу студ. Постигнатото ниво на производителност се показва до пиктограмата.
Ръкавиците, които предпазват от студ, се тестват за две различни ситуации: проникване или конвекция на студ и контакт на студ - директен контакт със студен
предмет. И в двата случая най-високото ниво на ефективност е 4. При необходимост се тества устойчивост на водопропускливост. Резултатът може да бъде 0 или 1.
Ако водата не е проникнала в ръкавицата след 30 минути, ръкавицата е маркирана с 1; това е последната цифра в кода на пиктограмата. В противен случай
резултатът е 0. Пиктограмата може да се покаже само на ръкавици, които са постигнали ниво на ефективност 1 за конвекция или контакт на студено. X означава, че
резултатът от теста за водопропускливост е без значение. Всички ръкавици трябва да постигнат най-малко ниво на качество 1 за устойчивост на износване и
скъсване съгласно EN 388. В случай на изключително ниски температури, изискванията за механична устойчивост са по-строги. От ниво на ефективност 2 нататък,
ръкавиците трябва да постигнат поне ниво на изпълнение 2 за устойчивост на износване и скъсване.
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