


    STANDARTLARIN ANLAMLARI

EN 388 : Bu standart, aşınma, bıçak kesiği, delinme ve yırtılmanın sebep olduğu
fiziksel ve mekanik durumlarla ilgili olarak her türlü koruyucu eldiven için geçerlidir. 
Mekanik tehlikelere karşı koruma, her biri belli bir tehlikeye karşı gösterilen performansı
temsil eden (performans seviyeleri) dört rakamın da yer aldığı bir simge tarafından ifade edilir.
Mekanik riskler 4 haneli kodların karşılığı aşağıdaki gibidir.

A : Aşınma direnci: Eldivendeki aşınma için gerekli olan döngülerin sayısına dayanır.
B : Kesilme direnci: Sabit bir oranda kesilme için gerekli olan döngülerin sayısına dayanır.
C : Yırtılma direnci: Yırtmak için gerekli olan güç seviyesini belirtir.
D : Delinme direnci: Delmek için gerekli olan güç seviyesini belirtir.
F : Kesilme (TDM-100 Test): Yeni EN 388 2016 standardında üretilecek olan iki kesme 
seviyesi arasındaki farkı ayırt etmek için, ISO 13997 test yöntemini kullanarak elde edilen kesme 
seviyesi dört hanenin sonuna bir dijit olarak eklenmektedir. 
Atanan dijit, test sonucuna bağlı olacaktır.

TDM-100 Kesilme seviyesi A, B, C, D, E, F e kadar sıralanmaktadır,
F en yüksek seviye kesilme direncini ifade eder. X ise testin yapılmadığını ifade etmektedir.

EN 420 : Bu standart, eldiven tasarımı, yapılışı, eldiven malzemesinin su geçişine
direnci, zararsızlık, rahatlık ve etkinlik için genel özellikleri ve ilgili deney işlemlerini bütün
koruyucu eldivenlere uygulanabilen imalatçı tarafından sağlanan işaretleme ve bilgiyi kapsar.

EN 407 : Bu standart, ısıya ve/veya yangına karşı koruma sağlayan 
eldivenler için olan termal performansı belirler. Korumanın niteliği ve derecesi,
belli koruyucu niteliklere ilişkin altı performans seviyesi serisinin de yer aldığı
simge tarafından gösterilir.
a : Tutuşmaya karşı direnç:  Ateş kaynağının uzaklaştırılmasının  ardından materyalin
yanmaya ve kızışmaya devam ettiği sürenin uzunluğuna dayanır. 15 saniyelik bir tutuşma 
süresinin ardından eldivenin dikişlerinin kopmaması gerekir.
b : Temas ısısı direnci: En az 15 saniye süreyle kullanıcının acı hissetmediği sıcaklık 
aralığına (100-500 °C) dayanır. Eğer 3. veya daha yüksek bir EN seviyesi sağlanırsa, ürünün
tutuşma testinde en az 3. seviye EN olduğu kaydedilmelidir. Aksi halde azami 
Temas ısısı seviyesi 2. seviye olarak rapor edilmelidir.
c : Konvektif ısı direnci: Eldivenin alevden ısı transferini geciktirebildiği sürenin 
uzunluğuna dayanır. Tutuşma testinde 3. veya 4. seviye performans elde edildiğinde 
performans seviyesi belirtilmelidir.
d : Radyant ısı direnci: Eldivenin bir radyant ısı kaynağına maruz kalması durumunda
ısı transferini geciktirebildiği sürenin uzunluğuna dayanır. 
Tutuşma testinde 3. veya 4. seviye performans elde edildiğinde performans seviyesi belirtilmelidir.

                                         Koli ebatı      : 50x50x50 cm
                                          Koli miktarı : 50 çift (10 bağ)
                                         Bağ adeti    : 5 çift


