Producenteninformatie / Gebruiksaanwijzing
voor diepvrieshandschoenen
volgens DIN EN 511
Producent:

Ernst Gläsel GmbH + Co. KG
Lederwarenfabrik - Arbeitsschtzhandshuhe
Schützenstrasse 5
D-95111 REHAU
Tel:
0049 92 83 88 060
Fax:
0049 92 83 88 0666

voor de volgende artikelnummers:
403.2222, 405.1121, 405.1122, 405.1125, 405.2122
405.2125, 405.2221, 405.2222, 405.3721, 405.3725
405.4521, 405.4525, 435.5515, 401.2222
De Gläsel diepvrieshandschoenen zijn getest volgens DIN EN 511.
De diepvrieshandschoenen kunnen, afhankelijk van onder andere de werkduur en de aard van het werk, bij temperaturen tot ca. -30ºC
gebruikt worden.
De Gläsel diepvrieshandschoenen kunnen ook bij transport van vloeibaar gas en gasflessen met vloeibaar gas worden toegepast.
De specifieke meetwaarden van de verschillende categorieën staan in de onderstaande tabellen vermeld.
Tabel 1:
Geleidende koude
Thermische isolatiewaarde

Tabel 2:
Contact koude
Thermische weerstandswaarde

Prestatieniveau
1
2
3
4

Thermische isolatie Itr in m² C°/W
0,10 ≤ Itr < 0,15
0,15 ≤ Itr < 0,22
0,22 ≤ Itr < 0,30
0,30 ≤ Itr

Prestatieniveau Thermische weerstand R in m² C°/W
1
0,025 ≤ R < 0,050
2
0,050 ≤ R < 0,100
3
0,100 ≤ R < 0,150
4
0,150 ≤ R

Uit beide tabellen kunnen de gemiddelde meetwaarden afgeleid worden.
De diepvrieshandschoenen zijn gekenmerkt met het pictogram voor bescherming tegen
koude. De twee getallen onder elkaar, naast het pictogram, betekenen:
01. prestatieniveau geleidende koude
02. prestatieniveau contact koude
Omdat de handschoenen grotendeels uit leer bestaan, moeten vochtige of natte handschoenen in een goed geventileerde ruimte
gedroogd worden. Deze handschoenen nooit bij of op een hete warmtebron drogen, omdat de handschoenen hierdoor kunnen krimpen
en daardoor hun pasvorm en maatvoering verliezen.
Onderhoud: wassen of chemisch reinigen is niet mogelijk, vervuiling kan met een vochtige doek worden weggenomen.
De diepvrieshandschoenen van Gläsel zijn verkrijgbaar in de (heren)maten 10 en 11 en sommige modellen worden ook in
(dames)maat 8 gemaakt.

