Instructies voor gebruikers van de CE CAT. II. Persoonlijke beschermingsmiddelen: Werckmann
Nitril werkhandschoenen, nylon/polyesterhandschoenen met nitril coating.
Maten: M, L, XL,
Dit product behoort tot de klasse van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals gespecificeerd in
Europese richtlijn 89/686/EEC en voldoet aan alle bepalingen daarin. Het product is toegewezen aan
klasse II: gemiddeld risiconiveau, of categorie II volgens de bepalingen in Richtlijn 89/686/EEC.
Standaarden: Dit product is in lijn met de EN420-norm voor werkhandschoenen, met de algemene
vereisten en onderzoeksmethoden; de EN388-norm voor werkhandschoenen die beschermen tegen
mechanische risico’s; en Richtlijn 2002/61/CE, de ‘azokleurstoffenrichtlijn’.
Aangemelde instantie: CTC, 4 Rue Hermann Frenkel, 69367 Cedex 07, Frankrijk, code van de
instantie: 0075.
Product/omschrijving: Beschermingshandschoenen.
Beoogd gebruik: Dit product is een beschermingsmiddel dat beschermt tegen risico’s van gemiddeld
niveau, in lijn met de standaarden waaraan wordt voldaan. Het beschermt ook tegen minimale
risicofactoren die geen onomkeerbare schade aan het lichaam tot gevolg hebben, zoals lichte
verontreiniging, mechanische huidbeschadiging, schaafwondjes, vrij onschadelijke
schoonmaakmiddelen, warme voorwerpen tot max. 50 ˚C, niet-extreme weersomstandigheden en
kleine stoten en/of trillingen.
Beperkingen: Het product dient enkel gebruikt te worden in lijn met het beoogde gebruik en de
gebruiksaanwijzing; het mag niet in zeer gevaarlijke omstandigheden worden gebruikt. Bescherming
tegen gevaren die niet in de gebruiksaanwijzing zijn opgenomen kan niet worden gegarandeerd. In
het geval van handschoenen met twee of meer buitenlagen weerspiegelt de algemene classificatie
niet noodzakelijkerwijs de effectiviteit van de buitenste laag. De handschoenen zijn niet bedoeld voor
contact met vuur. De handschoenen dienen niet te worden gebruikt als het risico bestaat dat ze
gegrepen worden door bewegende machineonderdelen. De handschoenen bieden geen bescherming
voor lichaamsdelen die er niet door worden bedekt. EN388 betreft enkel de handpalmen.
Gebruik en onderhoud: Behoud van de beschermende functie van het product is afhankelijk van de
persoonlijke zorg door de gebruiker. Controleer vóór gebruik of de handschoenen goed passen en
vrije beweging mogelijk maken. Als de handschoenen worden gecombineerd met beschermende
kledij voor bijzondere omstandigheden, moet de gebruiker controleren of de gecombineerde
bescherming nog voldoet in het licht van het beoogde gebruik. In alle omstandigheden moet aan de
gestelde vereisten worden voldaan. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker om vóór
gebruik te controleren of het product geschikt is voor het beoogde doel, of het compleet is en of alle
beschermende voorzieningen in orde zijn. De gebruiker dient het product te controleren op
mogelijke gebreken die invloed kunnen hebben op de beschermende functies (zoals breuken, gaten,
gescheurde stiksels, beschadigde sluitingen). Mochten er gebreken worden geconstateerd, dan dient

de gebruiker de oorspronkelijke, correcte toestand van het product vóór gebruik te herstellen. Is dat
onmogelijk, dan moet hij of zij voor een vervangend product zorgen. De gebruiker dient tevens het
functioneren van het product in de gaten te houden tijdens de werkzaamheden. Het verlies van
beschermende eigenschappen betekent dat het product versleten is. Neem bij twijfel contact op met
een specialist, de fabrikant of een gevolmachtigde vertegenwoordiger van de fabrikant voor extra
instructies. Het product wordt niet geleverd met extra apparatuur of reserveonderdelen.
De materialen waarvan het product is vervaardigd zouden de gezondheid of hygiëne van de
gebruiker niet moeten schaden. Desalniettemin kunnen bepaalde stoffen in het materiaal of stoffen
waarvan het product is gemaakt allergene eigenschappen hebben, bijv. katoen, leer, metaal, latex of
verf. Gebruikers die gevoelig zijn voor zulke stoffen, wordt aangeraden het product eerst uit te
proberen.
Maat: Het product moet groot genoeg zijn, wat vóór de start van de werkzaamheden dient te
worden gecontroleerd. De maat van het product staat vermeld op de verpakking en het product zelf.
De beschikbare maten staan vermeld in de tabel. Daaronder staat een tabel met de maten van de
handschoenen die gebaseerd zijn op EN420, evenals de handmeetmethode.
Reiniging, onderhoud en desinfectie: Aanbevolen wordt het product te reinigen met de gebruikelijke
reinigingsmiddelen (doek, borstel enzovoort). Het wordt niet aangeraden de handschoenen te
wassen of onderhouds- en desinfectiemiddelen te gebruiken, aangezien die de beschermende
werking kunnen verminderen.
Opslag: Het product dient te worden opgeslagen in een droge, goed geventileerde ruimte. Een te
hoge luchtvochtigheid of temperatuur en fel licht kunnen de productkwaliteit negatief beïnvloeden.
De leverancier is niet aansprakelijk voor de kwaliteit indien het product op de verkeerde wijze is
opgeborgen.
Verpakken: Aanbevolen wordt het product in karton of folie te distribueren.
Productiedatum: De productiedatum is niet gespecificeerd.
EN388:
EN388: 3 – Schuurweerstand (0 t/m 4). 1 – Snijweerstand (0 t/m 5). 3 – Scheurweerstand (0 t/m 4). 1
– Perforatieweerstand. De vermelde effectiviteitsniveaus gelden enkel voor nieuwe, ongewassen
handschoenen die niet zijn gerepareerd. De effectiviteitsniveaus zijn vastgesteld op basis van tests
uitgevoerd in de omstandigheden die beschreven zijn in de normen waarop ze betrekking hebben.
* Deze code is de gebruikelijke aanduiding van handomvang en komt overeen met de omtrek van de
hand uitgedrukt in mm.


Kleur: oranje/zwart

Minimale lengte
van de
handschoen
8
M
203mm
182mm
240mm
9
L
229mm
192mm
250mm
10
XL
254mm
204mm
260mm
* Deze code is de gebruikelijke aanduiding van handomvang en komt overeen
met de omtrek van de hand uitgedrukt in mm.
Maat van de
handschoen *

Equivalent in
Handomtrek Handlengte
letters
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