
PVC-vel bevont védőkesztyűk használati útmutatója 
 
Kesztyű leírása 
JokaSafe védőkesztyűk dupla PVC borításúak. A bélés 100% kötött pamut. A kesztyűk 
tökéletesen alkalmasak minden általános kézzel végzendő munkához. 
 
Kesztyű típusok 
Szemcsés felületű egyujjas és ötujjas kesztyűk: 
JokaTop, JokaHold, JokaHold 35, JokaXRP, JokaTherm, JokaPolar 
 
Sima felületű egyujjas és ötujjas kesztyűk: 
JokaOiler 35, JokaOiler 35SP, JokaOiler 45, JokaOiler, JokaXO, JokaXo -35, JokaStark, 
JokaTPO 
 
Kesztyű méretek 
EN420 szerint meghatározott méretek szerint 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 
 
Védelmi kategóriák 

 
Mechanikus behatásokkal szembeni tartósság, ellenállás index az EN388 szerint 
 Szemcsés felületű kesztyűk Sima felületű kesztyűk 
 Aktuális érték Legjobb érték Aktuális érték Legjobb érték 
Kopás 4 4 4 4 
Vágás 3 5 1 5 
Tépés 2 4 2 4 
Átszúrás 1 4 1 4 
 
Vegyi anyagokkal, mikroorganizmusokkal szembeni védelem az EN 374 szerint 
bevizsgálva 
Vizsgált anyag Védelmi fokozat 
 Szemcsés felületű Sima felületű 
Sósav, 37% 6 6 
Salétromsav, 10% 6 6 
Marólúg (NaOH), 50% 6 6 
Kénsav, 50% 6 6 
Diesel olaj (Shell winter grade) 4 4 
Fenol (karbolsav), 92% 3 3 
Lakkbenzin 0 3 
AIV 2 (80% hangyasav) 2 2 
Ecetsav, 100% 1 1 
Metil tetra-butil éter (HPLC fok) 0 1 
Szalmiákszesz, min 25% 1 1 
Metanol, 99,9% HPLC 0 1 



Vizsgálat hideg körülmények között az EN 511:1994 szerint 
 Minden kesztyűtípus Prémes kesztyűk 
Hideg hatására védelem 1 2 
Hideg tárgyak érintésekor védelem 2 2 
Vízállóság 1 1 
 
Tisztítás/Karbantartás 
Mind az új, mind a használt kesztyűket tanácsos alaposan megvizsgálni, hogy épek, 
sérülésmentesek, különösen a tisztítást követően és mielőtt kezünkre húzzuk. A kesztyűket 
nem tanácsos piszkosan, szennyezetten hagyni, ha szeretnénk újra használni. Amennyiben 
kesztyűnk piszkos, szennyezett kérjük vegye le a kesztyűt kezéről, tisztítsa le amennyire csak 
tudja, feltéve, ha nincs semmilyen veszélyes körülmény. Először a külső szennyeződést kell 
eltávolítani enyhe kémhatású mosószerrel, aztán tiszta vízzel leöblíteni, és végül lengetéssel 
megszárítani. Amennyiben a szennyeződés nem eltávolítható vagy veszélyes körülmények 
vannak, azt javasoljuk, hogy lazítsa meg a bal majd a jobb kezén lévő kesztyűt felváltva, úgy, 
hogy a kesztyű rajtuk maradjon és legfőképp arra vigyázzon, hogy a szennyeződés ne 
kerüljön kezünkre. 
 
Csomagolás/Tárolás 
A kesztyű 10 páronként kartondobozba csomagolt a használati utasítással. Szállításra és 
tárolásra is megfelelő ez a kartondoboz. A kesztyűket hideg, száraz, közvetlen napfénytől 
védett helyen tároljuk. 
 
Általános tudnivaló 
Az ISO 9001:2000 minőségirányítási rendszer szerint, annak elvárásait teljesítve gyártják a 
kesztyűket. Sem az alapanyagok, sem a termékek gyártó által használt folyamatairól nem 
ismeretesek, hogy a viselőkre nézve káros vagy ártalmas hatásuk lenne. 
 
Kérem jegyezze meg! 
A kéz védelme csak a kesztyű PVC-vel bevont területére korlátozódik. Az itt leírt 
információk célja az, hogy segítségére legyenek a személyes védő eszközök kiválasztásában. 
A laboratóriumi vizsgálatok eredményei segíthetnek a megfelelő kesztyű kiválasztásában, de 
tudnia kell, hogy a konkrét használat körülményeit nem lett tökéletesen modellezni. Éppen 
ezért nem a gyártó, hanem a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy a kesztyű alkalmas-e a 
végzendő feladatra. 
 
További információ kérhető a forgalmazótól az alábbi elérhetőségeken: 
Sziklai Exim Kft. 
1126 Budapest, Márvány utca 31. 
Tel/Fax: +36-1-220-44-17 
Mobil: +36-20-254-01-47 
E-mail: sziklai.zeno@gmail.com 
Weboldal: www.pvckesztyu.hu 


