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ESD BASIC
Otujjas kOtOttkeszbnl nylon/|ez osszetetelben. Vezet6 keszty0.
Nylon/r6z

Atmen6 ellendllds < 100 M0 a DIN EN 16350:2014 szabveny szerint
(elektrosztatikus tulajdonsdg0 ved6keszty0k. Az etmeneti ellen6ll6s kerUl vizsgelatra a
DIN EN '1 149-2:1997 szabveny szerint 23 i 1' C leveg6h6mersekleten €s 25 t 57o relativ leveg6 paratartalom
mellett)
perfekt k€zre kifekv6 forma

A kesztyfik nem tartalmaznak olyan 6sszetev6ket, amelyekr6l ismert, hogy allergi6t okozhatnak.
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EN 1{49-2
Atmeneii ellen6ll6s. Kiiz6p6rtSk 1,0 x 103 Ohm
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€t'l 388 A Kopasal6sast (0 - 4)

B vAgAsefl6sagit (0 - 5)

C tov6bbsakit6 edt (0 -4)
D 6tsz0res eileni vdddernt (0 - 4)

Az EN 388:2016 sabvAny bevezetCs6vel sz[kseg
eseten vizsgiljik z al6bbi paEme€reket

ABCDE
F E VAg6ssalszembeniellenAllAsazENlSOl399T

31 3l X *abv6nyszerir{(A-F)
F Opcionelis: tft6swddem (P)
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\f,t+R I gEtZ W+R SEIZ a w+R INDUSTRY GMBH es a SEIZ INDUSTRIEHANDSCHUHE GMBH cegek
lev6dett m6rkajelz6se.

Mosas 6s vegytisztltds vizsgelaffUggd. K6rjUk vegye fel veltink a kapcsolatot tovdbbi inform6ci6k€rt.
A kesztyiiket sz{raz 6s tiszta helyen kell tdrolni.

A hibds 6s/vagy a mdr nem haszndlt kesztyiiket a hdztart6si szem6tbe lehet kidobni.
Azokat a kesztydket azonban, amelyek olyan anyagokkal erintkeztek, amelyeket nem szabad a normdl h6ztartisi
hullad6k k6z6 dobni, k€rj0k a helyijogszab6lyoknak megfelel6en semmisfts6k meg.

A keszty8k nem v€denek vegyi, bakteriol6giai, elektrosztatikus 6s termikus vesz€lyek ellen. A haszndlattal a
keszty(k v6delmi tulajdonsdgai csdkkennek €s le kell cserelni 6ket.
Nem szabad haszndlni a keszty(t a g6pek mozg6 reszeinek kdzel6ben.

Let0lthet6 a http://www.seiz.de/datenblaeiter oldal16l.

K6tdttkesztyfik
(ESD KESZTYi' pOTTOZAS nElXUl-)

CIKKSZAM:

MEGNEVEZES:
LEIFTAS:

FONAL:
BEVONAT:
TULAJDONSAGOK:

NAGYSAGOK:

CSOMAGOLAS:

ALKALMAZASI
TERULETEK:

HASZNALHAT6
TERI,LETEK:

SZABVANYOK:
TELJESITMENY-
FOKOZATOK:

z-ES KATEG6Rh

JEL6LES:

KEZELESI UTAS|TAS:
rARolAs:

MEGSEMMISiTES:
KORLATOZASOK;

FIGYELMEZTET6
UTASiTAS:

EGYEZ6SEGI
NYiLATKOZAT:

Seiz Industriehandschuhe GmbH I Neuhauser Str, 63 | D-72555 Metingen
Tef .: +49 (017123 I 1704-0 | Fax: +49 (017123 I 170444 | info@seiz.de I www.seiz.de


