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Rňkawice tekstylne.  

Typ:                     „FAWA“ Kód: 3310 005 100 XX   Rozmiar: P/6; S/7; M/8; L/9; X/10; Z/11 

Materiał: 100 % dzianina baweğniana.  

 

Te rňkawice to Ŝrodek ochrony indywidualnej o prostej konstrukcji przeznaczony tylko do ochrony przed minimalnymi zagrożeniami, 

kt·rych skutki mogŃ byĺ przez uŨytkownika zawczasu przewidywane - mağe dziağanie mechaniczne, kt·rych skutki sŃ powierzchowne. Warunki 

atmosferyczne, kt·re nie sŃ ani wyjŃtkowe, ani skrajny charakter. All -tworzywa sztucznego (guma) rňkawiczki r·wnieŨ przed Ŝrodkami 

czyszczŃcymi sğabego dziağania io ğatwo do skargi o stwierdzenie niewaŨnoŜci (rozcieŒczone roztwory detergent·w itp.). Nie nadajŃ siň do 

spawania ani do manipulacji z bardzo agresywnymi chemikaliami, ostrymi lub gorŃcymi przedmiotami o temperaturze powyŨej 50 ÁC. 

Rňkawice naleŨy chroniĺ przed promieniowaniem cieplnym i przed wpğywem agresywnych 

chemikali·w.  

Nie jest odporny na zanurzenia.  

WymagaŒ normy EN 420: ZrňcznoŜĺ - klasa wykonania: 5 

Po uŨyciu grubsze nieczystoŜci naleŨy usunŃĺ delikatnŃ szczoteczkŃ i rňkawice pozostawiĺ luŦno poğoŨone przy temperaturze pokojowej.  

Uwaga: NaleŨy zawsze uŨywaĺ odpowiedniego rozmiaru rňkawic i przed uŨyciem sprawdziĺ ich stan. Zakğadane jest jednorazowe lub 

kr·tkotrwağe uŨywanie rňkawic.  

Materiały, które są w kontakcie ze skórą użytkownika, mogą być u osób na nie uczulonych przyczyną reakcji alergicznych. W 

przypadku podrażnienia skóry lub reakcji alergicznej nie należy używać rękawic i zasięgnąć porady lekarza. 

Wyroby powinny byĺ przechowywane w miejscach suchych i dobrze wietrzonych. Nadmierna wilgotnoŜĺ powietrza, wysoka temperatura lub 

intensywne Ŝwiatğo mogŃ wpğynŃĺ na jakoŜĺ rňkawic. Za w ten spos·b powstağe uszkodzenia dostawca nie ponosi odpowiedzialnoŜci. 

Wyr·b jest oznaczony znakiem CE, speğnia EN 420. 

Elastyczne rňkawice z dzianiny sŃ zaprojektowane tak, aby szczelnie przylegağy do rňki, nie muszŃ wiňc speğniaĺ wymog·w normy EN 420 

dotyczŃcych rozmiar·w.  

Utylizacja: rňkawice naleŨy utylizowaĺ zgodnie z ustawŃ o odpadach. 

Deklaracjň zgodnoŜci moŨna znaleŦĺ tutaj: www.canis.cz, a deklaracje dla poszczeg·lnych wyrob·w sŃ w zakğadce ĂDokumenty do pobraniañ. 

  Wzór oznakowania rękawic: 

ĂFAWAñ Wz·r rňkawicy 

L/9 Rozmiar rňkawicy 

  EN 420 Norma, kt·rej wymagania produkt speğnia 

 Znak zgodnoŜci 

cat I  Zaszeregowanie rňkawicy do kategorii I ï rňkawice chroniŃce przed zagroŨeniami 

minimalnymi 

 OstrzeŨenie nakazujŃce zapoznanie siň z instrukcjŃ   

ĂSNGñ Identyfikacja produkcje 

 Identyfikacja producenta 

 

 

W razie potrzeby bardziej szczeg·ğowych informacji, prosimy o kontakt z adres:  U Tesly 1825, 735 41, PetŚvald CZ. 

 

http://www.canis.cz/

