
     

model FLASH, FLASH PRO       Navodila za uporabo 
__________________________________________________________________________________ 
Zaščitne rokavice za gasilce v skladu z EN 420:2003+A1, EN388, EN407:2004 

 
 
UPORABA: 
 

Te rokavice ščitijo vaše roke med izvajanjem tehničnega reševanja. 
V skladu z zahtevami EN388:2003 in EN407:2004, ustrezajo naslednjim pogojem: 

 

TEST STANDARD ZAHTEVA REZULTAT 
odpornost proti obrabi EN 388 min. 1,   max. 4 3 

odpornost na urez EN 388 min. 1,   max. 5 5 

odpornost na trganje EN 388 min. 1,   max. 4 4 

odpornost na vbod EN 388 min. 1,   max. 4 4 

gorljivost EN 407 min. 1,   max. 4 4 

odpornost na 
konvekcijsko toploto 

EN 407 min. 1,   max. 4 ni testirano 

odpornost na toplotno 
sevanje 

EN 407 min. 1,   max. 4 2 

odpornost na vročinski 
kontakt  

EN 407 min. 1,   max. 4 1 

večje količine staljene 
kovine 

EN 407 min. 1,   max. 4 ni testirano 

manjše količine 
staljene kovine 

EN 407 min. 1,   max. 4 ni testirano 

 
 
Skladiščenje: v suhem, hladnem prostoru, zaščitenem pred direktno sončno svetlobo. 
 

 
OMEJITVE UPORABE: 
 

Zmogljivosti in lastnosti veljajo za celotno rokavico, vključno z notranjim sloji.  
Te rokavice so namenjene za tehnično reševanje,  zato so visoko odporne na obrabo, rezanje, trganje 
in hkrati nudijo dober otip. Te rokavice ne ščitijo pred injekcijskimi iglami, kemikalijami in 
bakteriološkimi nevarnostmi. 
Nosijo se lahko celoten delovni dan. 
 
POZOR: te rokavice ne smete uporabljati pri delu s stroji, ki imajo gibljive dele, zaradi možnosti potega 
v stroj. 
 
Življenska doba je odvisna od nošenja in obrabe. Pred vsako uporabo morate rokavice pregledati, če 
niso poškodovane. Poškodovanih rokavic ne smete uporabljati. 
Po zahtevni mehanski ali temperaturni obremenitvi je potrebno zaščitne rokavice pregledati zaradi 
morebitnih poškodb. 
Poškodbe zaradi odrgnin, ostrih predmetov, visoke temperature in močne umazanije zmanjšajo 
zaščitne lastnosti rokavic. Rokavice s takimi in podobnimi poškodbami je potrebno zavreči. 

 

 

 
 



HRAMBA: 
 

Zaščitne rokavice morajo biti shranjene v suhem prostoru z normalno sobno temperaturo.  
Skladiščenje: v suhem, hladnem prostoru, zaščitenem pred direktno sončno svetlobo. 
 

 
ČIŠČENJE:  

               
    

 
a.) Dovoljeno je pranje z blagim detergentom pri temp. do 60°C. Prepovedano je beljenje in kloriranje,  
likanje, čiščenje s perklor-etilenom in centrifugiranje. 
b.) Ne uporabljajte topil, ki vsebujejo detergente ali mikro-emulzije, ne uporabljajte mehčalcev.  
c.) Ne uporabljajte odstranjevalce madežev in pospeševalcev čiščenja. 

 

 

OZNAČEVANJE: 
 

ESKA Lederhandschuhfabrik GmbH & Co.KG 
Flash 9010 
številka 9 

                  

 

 

 

 

 

Proizvajalec:   
ESKA Lederhandschuhfabrik GmbH & Co. KG  Am Thalbach 2, A-4600 Wels, Austria 

                  
   
 
Ekskluzivni uvoznik za Slovenijo (program za gasilce):   
Tehnologika d.o.o., Sneberska cesta 101a, 1260 Ljubljana – Polje 
Tel.: 059/153-034, info@tehnologika.si,  www.tehnologika.si               

 

                          

              


