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Tájékoztató 
 Védőkesztyűhöz 

 

Védőeszköz megnevezés/cikkszám:  Kötött védőkesztyű:  115152-033; 115153-033 

Védelmi képesség: 

Antibakteriális védőkesztyű. 

 

A CE-jelölés jelentése: 

 
A védőeszköz megfelel az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/425 rendelete alapvető 

követelményeinek.  

Anyagvizsgálat( ezüst fonal) Antibakteriális késztermék vizsgálat  

DIN EN ISO 20743:2013-12 Hohenstein Laboratórium .Min.sz.    Z-787074 

                                                                                

       

Jellemzők:                     Idomba kötött 5 ujjas gumis szegéllyel készült kötött kesztyű. 

A gumis szegély a csuklóhoz való illeszkedést segíti.                                                     

Az ujjak mozgási képességét csak kis mértékben korlátozza.  

                                       Nyersanyag összetétel: 87% pamut  13%  ezüst fonal  

  

Méretnagyság választék:  7-8-9-10-11-12 (az EN 420:2003+A1:2009 szerint) 

Felhasználási terület:  
A védőkesztyű, a Shieldex antimikróbás ezüst  tartalom következtében antibakteriális  

tulajdonságokkal rendelkezik. Ezért minden olyan területen ahol vélhetően ilyen 

kockázati tényezők felmerülhetnek alkalmazható. 

A tesztelést Staphylococcus aureus ATCC6538 és Klebsillea pneumoniae ATCC4352 

baktérium törzzsel végezték.                               

 

Tisztítás: Ön egy speciális tulajdonságokkal rendelkező anyagot tartalmazó terméket vásárolt 

                                       Azért hogy a termék tulajdonságai mosás után is megmaradjanak a következőket 

                                        kérjük betartani:  

                                        Kímélő mosás: max 30°C  , ne használjunk optikai fehérítőt, klór alapú  

                                        Fertőtlenítőszert. Magasabb mosási hőmérséklet nem szükséges mert az ezüst 

                                        Antibakteriális tulajdonságokkal rendelkezik. 

                                        Ne használjunk szárítógépet, ne vasaljuk a terméket. 

                                        Szárítás szabad levegőn. A direkt napfényt kerülni kell. 

                                        A gyártő ajánlása szerint a vegytisztítás nem tesz kárt az ezüst termékben de 

                                        előzetes tesztelés javasolt.  

                                        Ettől eltérő tisztítás miatt bekövetkezett károkért nem vállalunk felelősséget       

Kezelés, tárolás:  Szellős, száraz, fényvédett helyen. 

Használat:   A használat során figyelembe kell venni, hogy  a viselés körülményei különbözhetnek       

                                        (pl. a kesztyű megnyúlásának mértéke a kéz kerületétől függ)                                         

   Csak tiszta, száraz kézre húzzuk fel a kesztyűt. 

   Csak megfelelő méretű, ép kesztyű nyújt védelmet. 

Az  jelkép a védőkesztyű megjelölésén e tájékoztató meglétére és tanulmányozásának szükségességére utal. 

Egészségügyi megfelelőség:   
 - A védőkesztyű nem tartalmaz köztudottan egészségre káros (pl. allergiát okozó) anyagokat, szereket. 

 - A kötött védőkesztyűk egészségügyi szempontból megfelelőek és kielégítik a vonatkozó szabványokat. 

A védőkesztyű kezelése elhasználódás után: 
 Az elhasználódott védőkesztyűt a hulladék kezelési jogszabály szerint kell megsemmisíteni. 

 


