
Yleiskuvaus
Meitä pyydettiin valmistamaan öljyä hylkivä MaxiFlex®-käsine, joka olisi silti erittäin ohut, 
mukava ja liikkuva. Niinpä teimme sen ja sen nimi on MaxiDry®.

Vaatimustenmukaisuus
Täten ATG® ilmoittaa, että tämä PPE-tyyppi täyttää seuraavat unionin 
harmonisointilainsäädännön vaatimukset: asetus (EU) 2016/425 ja siihen liittyvät harmonisoidut 
standardit (EN) EN 420: 2003 + A1: 2009, EN 388: 2016.

Käyttö
Nesteitä hylkivä Controlled Performance™ -työkäsine öljyisiin tai märkiin olosuhteisiin.
Tarkempia tietoja tämän tuotteen käyttötarkoituksista on ATG®-verkkosivustossa, osoite: 
http://www.atg-glovesolutions.com.

Pääainesosat
Päällys: NBR (Nitriilikumi)
Vuori: Nailon, Spandex

Vaaralliset ainesosat

REACH
Kaikki tämän tuotteen valmistuksessa ja rakenteessa käytetyt ainesosat ovat kemikaaleja ja niiden turvallista käyttöä koskevan 
EU-direktiivin, eli REACH-EU-direktiivin EY1907/2006 mukaisia. Kirjainyhdistelmä REACH tulee sanoistaRegistration, 
Evaluation, Authorisation and Restrictions of CHemical substances (Kemikaalien rekisteröinti, arviointi, hyväksyntä ja 
rajoitukset). REACH-direktiivin tärkein tavoite on suojella tarkasti ihmisten terveyttä ja ympäristöä. Lisätietoja on osoitteessa 
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/reach_intro.htm.

Oeko-Tex®
Tämä tuote on testattu, ja se on läpäissyt globaalin Oeko-Tex®-standardin, mikä tarkoittaa, että tuote on ihoystävällinen. 
Tarkista, että tuotteessa on Oeko-Tex®-logo, joka ilmaisee sen olevan ihoystävällinen. Katso lisätietoa OekoTex®-standardista 
osoitteesta http://www.oekotex.com/oekotex100_public/index.asp?cls=02.

Varotoimet
Tarkista käsine vikojen ja puutteiden varalta ennen käyttöä. Jos käsine repeää tai lävistyy käytön aikana, hävitä käsineet 
välittömästi. Käytä sopivan kokoisia käsineitä, jotka eivät ole liian tiukat tai löysät.

Säilytysvaatimuksia
Säilytä käsineitä viileässä, kuivassa paikassa, jossa ne eivät altistu suoralle auringonvalolle ja/tai kuumuudelle. Pitkäaikainen 
altistuminen suoralle auringonvalolle tai liialliselle kuumuudelle lyhentää säilyvyysaikaa ja aiheuttaa haalistumista, värjäytymiä 
ja halkeilua. Normaali odotettu säilyvyysaika on 5 vuotta.
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Hävittäminen
Kun käsinettä on käytetty, se voi olla tarttuvien tai muiden vaarallisten aineiden kontaminoima. Hävitä paikallisten 
viranomaisten säännösten mukaan.

Tulta koskevia huomautuksia
Käsineet hajoavat korkeassa lämpötilassa. Sammuta veden, CO2-sumutteen tai kuivajauheen avulla.

Ensiapu
Poista kontaminoituneet käsineet. Ihokosketus: jos ilmenee allerginen reaktio, hakeudu välittömästi lääkärihoitoon. 
Silmäkosketus: huuhtele huolellisesti vedellä, pienellä paineella. Jos epämukava tunne jatkuu, hakeudu välittömästi 
lääkärihoitoon.
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