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Uzglabāšana un utilizācija

Uzglabāt sausos, tīros apstākļos oriģinālā iepakojumā, prom no tiešiem 
saules stariem, augstas temperatūras avotiem un šķīdinātāja tvaikiem

• Uzglabāt temperatūras diapazonā no -5°C līdz +25°C un ar relatīvo 
mitrumu zem 80%
• Paredzamais glabāšanas laiks ir trīs gadi no izgatavošanas datuma, 
uzglabājot, kā norādīts
• Nomainiet apģērba gabalus, ja tie ir bojāti, stipri piesārņoti vai saskaņā ar 
vietējo darba praksi vai noteikumiem
• Rīkojieties ar piesārņotiem apģērba gabaliem un atbrīvojieties no tiem 
uzmanīgi un saskaņā ar piemērojamiem noteikumiem.

Ierobežota lietošana
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Galvenās funkcijas
• Zems pūku līmenis.
• Bez lateksa.
• Šķidruma atgrūdošs.
• Elastība zābaka augšpusē
• Zābakiem ir saites, kas izgatavotas no tā paša 
laminētā auduma kā zābaku pārvalki

Pielietojums
Ēdināšana
Elektronikas ražošana
Laboratorijas
Tīras telpas

Šis produkts tiek pārdots kā piederums un nav sertificēts saskaņā ar 
Individuālo aizsardzības līdzekļu (IAL) direktīvu. Apmācītam drošības 
speciālistam būtu jāveic riska novērtējums, lai nodrošinātu, ka pareizi 
izvēlas un nolieto atbilstošus IAL un piederumus. Lai iegūtu 
papildinformāciju, lūdzu, sazinieties ar ENMED.

Materiāli
Audums:
Polipropilēns ar polietilēna laminātu
Auduma svars:  55 g/m2
Elastība: Neoprēna gumija
Saites: Polipropilēns ar polietilēna laminātu 
Thread: Poliesters / Kokvilna

Krāsa: Balta
Šis izstrādājums nesatur sastāvdaļas, kas izgatavotas 
no dabiskā kaučuka lateksa.
Izmēri - Universāls

Saites uz zābakiem izmērs 50cm garš x 0.5cm plats 

Brīdinājumi un ierobežojumi
Pirms lietošanas izlasiet un izprotiet visas lietotāja instrukcijas un pārliecinieties, ka 
piemērots lietošanai un pareizi uzstādīts. Produkts nekad nedrīkst jāgroza vai 
jāgroza. Pirms lietošanas pārbaudiet, vai apģērbam nav bojājumu, kas 
var ietekmēt tā aizsargfunkciju. Nomainiet bojāto apģērbu. Aprūpes  jālieto, noņemot 
piesārņotos apģērba gabalus, lai piesārņo lietotāju ar jebkādām bīstamām 
apakšnodaļām. Ja apģērba gabali ir piesārņoti, pirms apģērba noņemšanas jāievēro 
dekontaminācijas procedūras. Ķīmiskā aizsargapģērba valkāšana var 
izraisīt galvas stresu, ja netiek pienācīgi ņemta vērā vides vide darba vietā. Būtu 
jāapsver iespēja saskaņā ar apģērba gabaliem līdz minimumam samazināt 
galvas stresu vai sabojāt apģērbu.
Nelietojiet:
saskare ar smagajām eļļām, dzirkstelēm vai liesmu, vai uzliesmojošiem šķidrumiem; 
Vide ar augstu mehānisku risku (nobrāzi, plīsumi, griezumi); Vide ar pārmērīga 
karstuma apstākļiem.

Svarīgs paziņojums
Šī rokasgrāmata ir tikai izklāsts. Pirms aizsargapģērba vai piederumu lietošanas 
valkātājam ir jāizlasa un jāizprot katra produkta lietotāja informācija. Būtu jāievēro 
īpaši valstu tiesību akti. Šaubu gadījumā sazinieties ar drošības speciālistu. 
Vispiemērotāko IAL un piederumu izvēle būs atkarīga no konkrētās situācijas, un to 
drīkstēs veikt tikai kompetenta persona, kas pārzina faktiskos darba apstākļus un IAL 
un piederumu ierobežojumus. Galīgais lēmums par šo produktu piemērotību konkrētai 
situācijai ir darba devēja atbildība

ENMED ENM - 432 vienreizējās lietošanas garās bahilas ir ar baltu, laminētu audumu ar zemu oderi, kas ir arī paredzēts, lai 
palīdzētu aizsargāt apavus pret nebīstamiem šķidrumiem un putekļiem, kā arī palīdzētu samazināt darba vides 
piesārņojumu.

ENM - 432 Garās bahilas
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