BRUKSANVISNING
Artikel 10 001 Förkläde lång ärm med tum hål

Denna bruksanvisning ska göras tillgänglig för varje användare.
Modell: Förkläde med lång ärm och tum hål
Artikelnummer: 10 001
Tillverkare: ACG Production AB
Tillverkningsland: Sverige
CE Märkning: CE PPE Kategori 1 enligt Europaparlamentets och Rådets
förordning (EU) 2016/425 om personlig skyddsutrustning
Plastad Skyddsbarriär: Skyddar mot vätskestänk
Permeabilitet: Ogenomsläpplig för vatten och uppfyller permeabilitetskrav
enligt ISO 6529:2013, metod A. <1 µg/cm2/min
Användning: Engångsartikel
Material: Non-Woven Spunbond Polypropylene LDPE (Low-density
polyethylene) (70-75 g/rock)
EU Försäkran: Finns på www.acgproduction.se
Föreskrift för arbetsgivare: Arbetsgivaren skall på förhand informera
arbetstagaren om de risker som den aktuella personliga skyddsutrustningen
skall skydda mot.
Föreskrift för arbetsgivare: Arbetsgivaren skall även ordna med instruktion
och övning och, om det behövs, demonstrera hur utrustningen skall
användas så att avsedd skyddseffekt uppnås. Lämplig skriftlig information
för varje aktuell personlig skyddsutrustning skall tillhandahållas och finnas
tillgänglig inom företaget eller verksamheten.
Föreskrift för arbetstagare: Arbetstagare skall följa givna instruktioner vid
användning av den personliga skyddsutrustningen.
Prestanda: Hänvisar till standard ISO 13688:2013
Förvaring: Förvaras i rumstemperatur, undvik extrema temperaturer.
Förvaras i sin obrutna förpackning under transport
Återvinning: Brännbart avfall
Bruksanvisning: Finns även på www.acgproduction.se
Hållbarhet: Obruten förpackning, 12 månader från leveransdatum. Under
rätt lagerförhållanden för produkten, kan den vara användbar under längre
tid.

Ta fram förklädet som ligger ihoprullad och rulla ut den så framsidan syns.
Håll upp förklädet. Se till att den täckande delen hamnar framåt.
För förklädet över huvudet.

Trä i armar och tummar så att förklädet sitter bekvämt. Drag och justera
eventuella veck på mage och ärm.
Knyt förklädet ordentligt i ryggen.
Förklädet ska sitta säkert och täcka axlarna.

Tag ett rejält tag i tyget vid ena axeln. Drag med ett kraftigt ryck diagonalt utåt.
Ta tag på framsidan av förklädet vid midjan.
Dra med ett kraftigt ryck för att skärpet i ryggen ska släppa.

Dra av förklädet bort från dig.
Släng förklädet.
Återanvänd inte förklädet.

E-mail: info@acgproduction.se
Webbsida: www.acgproduction.se

