KARTA INFORMACYJNA PRZEZNACZONA DLA UŻYTKOWNIKA
RĘKAW OCHRONNY DZIANY ELASTIOWY ROD – 1
Kat. I
Piktogram informujący o konieczności zapoznania się z instrukcją użytkowania
Rękaw jest produkowany w jednym rozmiarze. Jest wyrobem wielokrotnego użytku.
Stosowanie
Rękaw jest przeznaczony są do ochrony rąk przed zabrudzeniem i lekkimi urazami mechanicznymi dłoni takimi
jak: otarcie i skaleczenie skóry.
Uwaga: nie używać rękawa do prac wymagających kontaktu z przedmiotami o wysokiej
temperaturze lub z substancjami agresywnymi chemicznie /kwasy, zasady itp./
Konserwacja i przechowywanie
Piktogramy informujące o sposobie konserwacji
Nie prać.

Nie stosować bielenia związkami
wydzielającymi chlor.

Nie czyścić chemicznie.
Zabrudzone rękawy ochronne należy otrzepać z kurzu ewentualnie oczyścić szczotką.
Piktogramy informujące o warunkach przechowywania
Rękaw należy przechowywać w pomieszczeniach suchych , w opakowaniach
zbiorczych , w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem, zabrudzeniem i
zamoczeniem, w temp. od -5 do + 35 C przy wilgotności  80 %, na półkach
lub kratownicach. Po pracy rękawy należy przechowywać w pomieszczeniu
suchym i przewiewnym.
Piktogram informujący o końcu okresu przechowywania
Okres magazynowania najwyżej 2 lata
Pakowanie
Rękaw jest pakowany w torby foliowe
Bezpieczeństwo
Rękaw może być używany do pierwszych oznak zużycia mechanicznego.
Uszkodzone rękawy powinny być wycofane z użytkowania. Rękawy nie powinny być noszone w sytuacji gdy
istnieje ryzyko pochwycenia przez poruszające się części maszyn.

Sposób użycia
● Przed użyciem należy sprawdzić datę ważności oraz ogólny stan i wygląd rękawa.
Nieszkodliwość
Użyta do produkcji rękawów przędza nie wpływa niekorzystnie na zdrowie i higienę użytkownika.
Sposób utylizacji
Zużyte rękawy mogą być utylizowane w PHU „Wtórpol” ZPChr. tel. 41 25-11-970 wew. 32 lub 43;
fax. 41 25-15-978 wew. 63, e-mail:wtorpol@kl.onet.pl lub w innych przedsiębiorstwach uprawnionych do
utylizacji tego typu odpadów.
Uwaga

Wszystkie uwagi i reklamacje należy kierować do producenta rękawa:
Spółdzielnia Inwalidów „ZGODA”
95-050 Konstantynów Łódzki, ul. 8-go Marca 1
tel. (42) 211 11 62 , fax (42) 211 16 42 , e-mail:office@zgoda.pl
POLSKA

