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PIKTOGRAMMIEN SELITYKSET

EN 420:2003+A1 2009 
Yleiset vaatimukset 
(riskiluokka, koko, merkintä, tarrat jne.)
Valmistajan tarjoamat tiedot käyttäjän tiedotteessa

A B C 
D E F

EN 388:2016 
Mekaaniset vaaratekijät
A: Kulumiskestävyys – hankausten määrä (taso 0–4)
B: Teräleikkauksen kestävyys – leikkaustesti – sisältö (taso 0–5)
C: Repäisylujuus – N (taso 0–4)
D: Puhkeamiskestävyys – N (taso 0–4)
E: TDM-leikkauskestävä ISO 13997 -standardin mukaan – N (taso A–F)*
F: Iskusuoja EN 13594:2015 -standardin mukaan – Y/N (P=Kyllä)

ABCD

EN 388:2003 
Mekaaniset vaaratekijät
A: Kulumiskestävyys – hankausten määrä (taso 0–4)
B: Teräleikkauksen kestävyys – leikkaustesti – sisältö (taso 0–5)
C: Repäisylujuus – N (taso 0–4)
D: Puhkeamiskestävyys – N (taso 0–4)

A B C
D E F

EN 407: 2004 (MaxiCut® Oil™ - 34-450LP)
Lämpötilaa koskevat vaaratekijät (kuumuus/tuli)
A: Syttyvyys (0–4)
B: Kosketuslämpö (0–4)
C: Konvektiolämpö (0–4)
D: Säteilylämpö (0–4)
E: Pienet roiskeet sulaa metallia (0–4)
F: Suuret määrät sulaa metallia (0–4)

Tuotantopäivämäärä
KK/VVVV

Korkeammat arvot ilmaisevat parempaa suojausta tai kestävyyttä. Jos 
suoritustasoksi on merkitty ”X”, testi ei joko ole käytettävissä tai sitä ei ole 
suoritettu. Puhkeamiskestävyyttä ei tule sekoittaa ohuiden neulojen aikaansaamiin 
lävistyksiin. * LEIKKAUSTESTIN TULOKSET OVAT KÄYTETTÄVISSÄ VAIN 
SILLOIN, KUN TDM-LEIKKAUSKESTÄVYYSTESTIÄ (ISO13997) ON KÄYTETTY 
VIITTEELLISENÄ SUORITUSKYKYTULOKSENA.

VALMISTUSAINEET/ALLERGIAT
Joissakin käsineissä on saatettu käyttää valmistusaineita, joiden tiedetään aiheuttavan 
allergiaoireita herkillä henkilöillä, joille niistä saattaa aiheutua ihon ärsytystä ja/tai allergisia oireita.
Mikäli saat allergisen reaktion, käänny välittömästi terveydenhoitoalan ammattilaisen puoleen. 
VAROITUS – TÄMÄ TUOTE SAATTAA SISÄLTÄÄ LUONNOLLISTA LATEKSIA, JOKA SAATTAA 
AIHEUTTAA ALLERGISEN REAKTION. PYYDÄ ASIASTA LISÄTIETOJA ATG®:N TEKNISELTÄ 
OSASTOLTA.

HUOLTO-OHJEET

Säilytys/puhdistus:
Säilytä käsineitä viileässä ja kuivassa paikassa niiden alkuperäisessä tuotepakkauksessa.
Pidä käsineet poissa suorasta auringonvalosta, lämmöstä, liekeistä ja otsonilähteistä.
Käsineet voidaan pestä 40 °C:ssä tavallisella pesuaineella (kolme pesukertaa) ja niiden on 
annettava kuivua luonnollisesti.
(MaxiCut® 34-350LP- ja MaxiCut® 34-470LP -käsineitä ei ole suunniteltu pestäviksi. Nämä 
käsineet voidaan puhdistaa taputtamalla tai harjaamalla lika varovaisesti pois).
Käsineitä voidaan käyttää viisi vuotta valmistuspäivän jälkeen. Valmistuspäivä on merkitty 
käsineisiin. Käsineen käyttöikä määräytyy kulumisen ja hankaumien mukaan.
Hävittäminen:
Käytetyt käsineet ovat saattaneet joutua tekemisiin sairauksia levittävien tai vaarallisten 
aineiden kanssa. Tämän vuoksi käsineet on hävitettävä paikallisten säädösten mukaisesti joko 
toimittamalla ne kaatopaikalle tai polttamalla ne valvotuissa oloissa. Pyydä lisätietoja käsineiden 
valinnasta, käytöstä ja suorituskyvystä sekä pyydä kopio CE-vaatimustenmukaisuusilmoitukse
sta ottamalla yhteyttä ATG®:hen (info@atg-glovesolutions.com tai lähettämällä faksi numeroon 
+94-11-225.38.87) tai näiden käsineiden toimittajalle.

TAKUU / VAHINKOJEN RAJOITTAMINEN
ATG® takaa, että tämä tuote on ATG®:n teknisten standardien mukainen sinä päivänä, kun tuote 
toimitetaan valtuutetuille jälleenmyyjille. Pois lukien lainsäädännön kieltämä laajuus,
tämä takuu on kaikkien takuiden mukainen, mukaan lukien mahdollinen takuu sopivuudesta 
tiettyyn käyttötarkoitukseen; ATG®:n takuu rajoittuu kyseisen tuotteen ostohintaan. Tämän 
tuotteen ostajien ja käyttäjien katsotaan hyväksyneen tämän takuurajoituksen ehdot, joista 
saatetaan poiketa suullisen tai kirjallisen sopimuksen perusteella.

USE (MEKAANINEN SUOJAUS)

Leikkaamista kestävä ASSURED PROTECTION™-työkäsine 
kuiviin tai öljyisiin ympäristöihin.
Suorituskykytasot liittyvät käsineen kämmenalueeseen.

Ei suojausta kemikaaleja vastaan. Älä käytä näitä käsineitä suojaamaan 
hammastetuilta reunoilta tai teriltä tai paljailta liekeiltä. MaxiCut®-käsineitä ei tule 
käyttää, mikäli on mahdollista, että ne joutuvat laitteiden liikkuvien osien väliin. 
Jos käsineitä tarvitaan kuumiin käyttöolosuhteisiin, varmista, että käsineet ovat standardin 
EN407 mukaisia ja että ne on testattu käyttötarpeen mukaisesti. Ennen käyttöä tarkista, ettei 
käsineissä ole vikoja tai puutteita, ja vältä käyttämästä käsineitä, jotka ovat vahingoittuneet, 
erittäin maatuneet, kuluneet tai likaiset (minkä tahansa aineen vuoksi ja myös sisältä käsin), 
sillä tämä saattaa ärsyttää ihoa ja/tai aiheuttaa iho-oireita tai ihottuman. Tässä tapauksessa 
käänny yrityksen lääkärin puoleen tai kysy neuvoja ihotautilääkäriltä. Käytön jälkeen puhdista 
käsineet huolellisesti kuivalla liinalla niin, että mahdolliset vierasaineet irtoavat. Jos käsineitä 
käytetään uudelleen, säilytä niitä niin, että tukivuoraus pääsee helposti kuivumaan.

Koot EN 420:2003 -standardin mukaan

Mikäli käsineen pituus on lyhyempi kuin mitä yllä olevassa taulukossa on mainittu, se sopii 
erikoistarkoituksiin, sillä se suojaa vain kättä eikä hihansuualuetta.

Koko Vähimmäispituus (mm) Kämmenosan ympärysmitta (mm)
5 (EU) XXS (US) 210 mm 137 mm
6 (EU) XS (US) 220 mm 152 mm
7 (EU) S (US) 230 mm 178 mm
8 (EU) M (US) 240 mm 203 mm
9 (EU) L (US) 250 mm 229 mm
10 (EU) XL (US) 260 mm 254 mm
11 (EU) XXL (US) 270 mm 279 mm
12 (EU) XXXL (US) 280 mm 295 mm
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