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Instrukcja użytkowania 

Rękawice ochronne kategorii II do średnich zagrożeń 
model: Ultra White II 

 

 
 
 

 

Ilość. 12/300 pary 

Rozmiary: 6/7/8/9/10 

Rękawice spełniają wymagania 

następujących norm: 

EN 420-2003+A1:2009: Rękawice ochronne. Wymagania ogólne 

EN 388-2016: Rękawice ochronne chroniące przed czynnikami mechanicznymi 

Jednostka certyfikująca: 

Numer certyfikatu: 

ITS Testing Services ( UK ) Ltd.  

LEC FI00369107 

 
Objaśnienie piktogramu: 

 

 

- pierwsza cyfra: odporność na ścieranie (skala 0-4) 

- druga cyfra: odporność na przecięcie (skala 0-5)  
- trzecia cyfra: odporność na rozerwanie (skala 0-4) 

- czwarta cyfra: odporność na przekłucie (skala 0-4)  

- piąta litera: odporność na przecięcie TDM (skala A-F)   

             4141X 
Opis produktu:   Rękawice dziane powlekane poliuretanem, zakończone ściągaczem. 

 

Użytkowanie: 

Informacje dla użytkownika dotyczące rękawic ochronnych, zgodnie z rozporządzeniem 

parlamentu europejskiego i rady ( UE ) 2016/425 z dnia 9 Marca 2016r. Zaklasyfikowane 

zostały do kategorii II i są zgodne z normą EN388:2016.  

Rękawice te są sprzętem ochronnym zabezpieczające przed działaniem czynników 

średniego ryzyka. Przed każdym użyciem rękawic ochronnych należy sprawdzić czy nie 

posiadają mechanicznych uszkodzeń. W przypadku uszkodzeń mechanicznych rękawice 

wymienić na nowe. Rękawice powinny mieć właściwy rozmiar, który należy sprawdzić 
przymierzając je przed przystąpieniem do pracy. Stosowane rękawice ochronne stanowią 

ochronę przed średnim ryzykiem jednakże nie chronią przed chemikaliami, prądem i 

promieniowaniem. Nie stanowią ochrony przed ekstremalnym ryzykiem (zimno, gorąco, 

ogień)  

 

Przechowywanie: 

Rękawice ochronne należy przechowywać w miejscach suchych i wentylowanych. Z dala od 

źródeł ciepła i światła. Temperatura przechowywania 5-25C. Przechowywać i transportować 

w opakowaniu dostawcy.  Dostawca nie bierze odpowiedzialności za jakość produktu 

przechowywanego niezgodnie z zaleceniami. Okres przydatności do użytkowania od 3 do 5 

lata od daty produkcji. 

 

Czyszczenie i konserwacja: 

Lekkie zabrudzenia usunąć suchą szmatką w przypadku silnych zanieczyszczeń wymienić 

na nowe. Pranie i czyszczenie chemiczne nie jest zalecane, jak również czyszczenie za 

pomocą przedmiotów o ostrych krawędziach jak szczotki itp. 

 

 

Uwagi: 

EN 420 - nie stwierdzono występowania w niniejszym produkcie substancji mogących mieć 

szkodliwy wpływ na zdrowie użytkownika. W 

szczególnych przypadkach u osób wyjątkowo wrażliwych na alergie istnieje znikoma 
możliwość pojawienia się odczynów skórnych. 

EN 388 - rękawica może zostać wciągnięta przez poruszające się części maszyn, co może 

być niebezpieczne dla zdrowia i życia. 

EN 388 - z powodu tępienia ostrza podczas testu odporności na przecięcie, wyniki testu 

Coupera są jedynie orientacyjne, podczas gdy 

test odporności na przecięcie TDM jest referencyjnym wynikiem wydajności. 

Notatki Zawarte tutaj informacje mają na celu pomoc w dobraniu odpowiedniego, osobistego 

wyposażenia ochronnego. Jednocześnie 

zaznaczamy, że nie można określić maksymalnego okresu zachowania wszystkich 

właściwości przez rękawicę. Zależy on od 

prawidłowej eksploatacji przez użytkownika oraz odpowiedniego dobrania. 
Wyniki testów laboratoryjnych powinny ułatwić podjęcie odpowiedniego wyboru. Należy 

jednak zwrócić uwagę, że rzeczywisty cel 

użytkowania rękawic nie może zostać zasymulowany. Odpowiedzialność za dobór rękawic o 

odpowiednich cechach do danego 

zastosowania leży po stronie użytkownika, a nie producenta. 

 

Utylizacja: 

Utylizacji rękawic należy dokonać zgodnie z lokalnymi przepisami, w przypadku kontaktu z 

chemikaliami przestrzegać warunków utylizacji określonych przez producenta chemikaliów.    

Data produkcji: 10/2019 

 

Towar wprowadzony do obrotu przez: 

Safety First Sp. z o.o. 

ul. Legionów 92C 

43-502 Czechowice-Dziedzice 

Tel/fax: 32 215 14 68; tel. kom 609 23 33 33 

Internet: www.safety1st.pl 

e-mail: biuro@safety1st.pl 
Kraj pochodzenia: PRC 

 
 


