
  KÄ YTTÖ HJE 
 

Työkäsine SAFIR 1318, saatavilla koot XS, S, M, L, XL , 2XL 
Työkäsine täyttää standardin EN 388:2016 vaatimukset ja tarkoitettu mekaaniseen 
suojaukseen. 
 
EN 388:2016 
 
 
 
 
     004xx  
 

- säilytä käsineet pakattuina valolta, kuumuudelta ja kosteudelta suojattuina 
- ei suositella niiden henkilöiden käytettäväksi, jotka ovat allergisia  

ditiokarbamaateille ja luonnonlateksille 
- käsien on oltava käsineitä käytettäessä puhtaat ja kuivat 
- pesu: +40 C –asteessa tavallisella pesuaineella ja  

kuivaus korkeintaan 60 C –asteessa 10 minuuttia 
- huomio: muu kuin ehdotettu puhdistus- tai käyttötapa voi  

muuttaa käsineiden tehokkuuden tasoa 
- ei saa käyttää sisäänvetovaaran omaavien koneiden läheisyydessä 
- anna käsineiden kuivua sisältä ja tarkasta niiden hyvä kunto ennen seuraavaa 

käyttöä 
- lisätietoa saatavilla maahantuojalta Markkinointi Muikku Oy:ltä 

 
CTC, 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon, Ranska, ilmoitettu laitos nro 0075, on 
tyyppitarkastanut tämän henkilösuojaindirektiivin (89/686/EEC)  ja sen muutosten 
mukaisesti. 
 
Mekaaninen vaara 1: hankauskestävyys (1-4)     3: repeytymiskestävyys (1-4) 

2: viiltokestävyys coup (1-5)   4: lävistyskestävyys (1-4) 
E: viillonkestävyys tom (A-F), paras F         

 P: iskunsuojaus, P=saavutettu 
 

Käsineen kämmenosasta mitattu tehokkuustaso 
 

X=ominaisuutta ei ole mitattu 
O=käsine ei täytä minimivaatimustasoa 

 
 
Testitulokset on luokiteltu suojausluokkien avulla, joiden asteikko on yhdestä neljään tai 
viiteen siten, että mitä suurempi suojausluokka on, sitä parempi suojaustaso. 
Suojausluokat perustuvat teknisissä testeissä saatuihin tuloksiin, jotka eivät välttämättä 
vastaa todellisia työolosuhteita. Käsineen käyttäjän on huomioitava työolosuhteet ja siihen 
liittyvät vaaratekijät suhteessa käsineen ominaisuuksiin. 
 
 
Valmistaja:  Markkinointi Muikku Oy 
  Helinintie 1, 80130  JOENSUU 
  markkinointi@muikku.fi 



BRUKSANVISNING 
 
Arbetshandskar SAFIR 1318, Tillgängliga storlekar XS, S, M, L, XL , 2XL 
Arbeta handske uppfyller kraven i EN 388:2016 och mekaniskt skydd. 
 
EN 388:2016 
 
 
 
 
     004xx 
 
 

- Förvara handskarna förpackningen, skyddande mot  ljus, värmekälla och fuktighet 
- Personer känsliga för ditiokarbamater och latex bör ej använda dessa handskar 
- Se till att händerna är torra och rena innan handskarna sättes på 
- rengör enligt beskrivning . Tvätta I +40°C med vanligt rengöringsmedel, torkka  

i 60°C max 10 minuter 
- Varning: Vid användning  eller om handskarna genomgår rengöring eller tvätt som 

ej särkilt rekommenderats så kan handskarnas prestanda ändras. 
- Använd inte dessa handskarna i närheten av maskinensrörliga delar 
- Försäkra Er om att handskarna är torra på insidan innan de används igen 
- För mer information kan erhållas från distributören Markkinointi Muikku OY 

 
CTC, 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon, Frankrike, anmält organ n. 0075 är en 
personlig skyddsutrustning för denna PPE direktivet (89/686/EEC), och dess ändringar. 
 
Mekaniska risker  1: nötning (1-4)    3: rivhållfasthet (1-4) 

2: genomskärning coup (1-5) 4: genomstickning (1-4) 
  E: genomskärning tom (A-F), bäst F    
  P: slagskydd, P=upnåt 
 
 
    X= Egenskapen har inte mätts 
    O = handsken inte uppfyller de minimikrav 
 
 
 
Testresultaten klassificeras efter kategori av skydd, med en skala 1-4 eller fem, så att ju 
större grad av skydd, desto högre säkerhetsnivå. Skyddsklasser baserade på resultaten 
av tekniska tester, som inte nödvändigtvis motsvarar de faktiska arbetsförhållandena. 
Handske användaren måste ta hänsyn till arbetsvillkoren och tillhörande riskfaktorer i 
förhållande till egenskaperna hos handsken. 
 
Tillverkare:  Markkinointi Muikku Oy 
  Helinintie 1, 80130  JOENSUU 
  markkinointi@muikku.fi 
 


