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Gebruiksaanwijzing; 
85539 CALUGUARD EASY GRIP werkhandschoenen 
maten S(8), M(9), L(10) 
Download de EG Verklaring van overeenstemming via: www.carellurvink.nl (zoek op “85539”) 
 
A. Gebruik: 
Deze handschoenen zijn met de grootste zorg vervaardigd en bestemd om de handen te beschermen, vooral tegen 
risico’s van mechanische aard, zoals aangegeven in de Europese Verordening EG2016/425. Ze zijn conform en 
gemarkeerd op basis van de voorschriften van de Richtlijnen inzake de persoonlijke beschermingen en daaropvolgende 
wijzigingen. Ze beantwoorden aan alle technische EN-normen van toepassing.  
CLL B.V. is niet aansprakelijk in geval van een oneigenlijk gebruik van het product.  
Beoordeel de aanwezige restrisico’s om te bepalen of de handschoenen geschikt zijn voor het gebruik ervan. 
 
B. Voorzorgsmaatregelen bij gebruik: 
1. Gebruik deze handschoenen nooit in chemische stoffen en breng ze niet in contact met een chemisch bestanddeel. 
2. Gebruik handschoenen met een chemisch pictogram enkel tijdens het werken met chemicaliën. Verzeker uzelf ervan  
    dat de gekozen handschoenen bestand zijn tegen het chemisch product. 
3. Gebruik deze handschoenen niet als bescherming tegen getande hoeken, snijplaten en andere scherpe delen zonder  
    uzelf verzekerd te hebben dat de prestatieniveaus (EN388:2016) van de handschoen voldoende zijn om bescherming  
    te bieden tegen de gevaren in de specifieke toepassing op uw werkplek. 
4. Bij warmtetoepassingen; verzeker uzelf ervan dat deze handschoenen conform zijn met de EN407-norm en getest  
    werden in overeenstemming met uw vereisten.  
5. Niet gebruiken bij risico’s op verstrikking met bewegende machines of bewegende machineonderdelen. 
6. Alvorens de handschoenen te gebruiken; controleer aandachtig of er geen gebreken of defecten te zien zijn. Draag  
    de handschoenen niet wanneer ze beschadigd, versleten, vuil of smerig (ook van binnen) zijn met om het even welke  
    stof, omdat dit de huid kan irriteren / infecteren en dermatitis kan veroorzaken. Mocht dit zich toch voordoen,  
    raadpleeg dan uw bedrijfsarts of dermatoloog. 
7. Na het gebruik wordt aangeraden de handschoenen schoon te maken met een wegwerpdoek. Als u de  
    handschoenen later opnieuw wilt gebruiken, moeten ze op een dergelijke manier opgeborgen worden zodat de  
    binnenvoering gemakkelijk kan drogen. Deze handschoenen zijn NIET wasbaar. 
8. Handschoenen aantrekken over droge en schone handen. 
 
C. Samenstelling / allergieën: 
Sommige handschoenen kunnen stoffen bevatten die allergieën kunnen veroorzaken bij personen die hier bijzonder 
gevoelig voor zijn, met als gevolg irritaties en/of contact-allergische reacties. Indien vermoeden van allergie, raadpleeg 
uw bedrijfsarts of dermatoloog. 
Opgelet; dit product kan sporen van natuurlijke rubberlatex bevatten die allergische reacties kan veroorzaken; 
raadpleeg de technische afdeling van CLL B.V indien u meer informatie nodig heeft.  
 
D. Opslag: 
1. Bewaren in de originele verpakking op een koele en droge plaats. 
2. Uit de buurt van ozonbronnen, warmtebronnen en open vuur houden. 
3. Handschoenen zonder vervaldatum; te gebruiken binnen drie jaar na aankoop. 
 
E. Afvalverwerking:  
Tijdens gebruik kunnen de handschoenen besmet raken met vervuilende stoffen of andere gevaarlijke materialen.  
Respecteer bij de afvoer en verwerking van de handschoenen de plaatselijke voorschriften. 
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F. Garantie en schadebeperking: 
CLL B.V. garandeert de conformiteit van dit product met de technische standaardgegevens van CLL B.V. op de datum 
van levering aan de klanten. Behalve voor zover verboden bij wet, wordt de onderhavige garantie afgeleverd ter 
vervanging van om het even welke andere garantie, met inbegrip van eventuele garanties voor geschiktheid voor een 
welbepaald gebruik; de verantwoordelijkheid van CLL B.V. beperkt zich tot het vergoeden van de kostprijs van het 
product in kwestie. De kopers en gebruikers van het product aanvaarden deze garantievoorwaarden, die niet gewijzigd 
kunnen worden door enige andere overeenkomst, zowel mondeling als schriftelijk.  
 
G. Uitleg bij de pictogrammen: 

Vereisten (categorie van de risico’s, 
maten, markering, etikettering, enz). 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

CE: 
categorie 2 (CE II) 
 
Maten: 
Maat 8 (S) gele bies 
Maat 9 (M) bruine bies 
Maat 10 (L) zwarte bies 
 
De vingergevoeligheid is getest volgens 
EN420:2003+A1:2009 (niveau 5) 
 
EU-Type keurings-certificaat is 
afgegeven door: 
Centexbel Belgium (I.D. 0493) 
Technologiepark 70 
B-9052  Gent (België) 
Tel. +32 9 220 41 51 
Fax +32 9 220 49 55 
E: gent@centexbel.be  

 
H. Meer informatie: 
Heeft u hulp nodig om te bepalen welke handschoen voor u het meest geschikt is?  
Vraag het onze specialisten via info@carellurvink.nl of bel met 053 - 434 4343. 
 
Bent u benieuwd naar de andere varianten van de CaluGuard werkhandschoenen of ons volledige assortiment? 
Bezoek onze webshop via www.carellurvink.nl of kom langs in een van onze servicecenters in Enschede, Hilversum of 
Winschoten. 

 
  


