
                                                      

Informacje dla użytkowników         PL 
EN 420+A1:2009   EN 388:2003       PPE KATEGORIA  II  

Przeczytaj uważnie.       Jest zgodny z wymogami Rozporządzenia (UE) 2016/425             
         

Wyrób: Rňkawice piňciopalcowe z dzianiny poliestrowej, bez szw·w, dğoŒ i palce powlekane nitrylem gğadkim. 

Typ:  „CERRO“ Kod:  3410 086 410 XX Rozmiar: 8, 9, 10 Wzór produkcji:  10203110 

Materiał: 100% poliester dğon.i i palce powlekane nitrylowŃ piankŃ. 

Przeznaczenie: PodstawowŃ funkcjŃ jest ochrona przed zranieniami, kt·re mogŃ powstaĺ w tych sferach pracy, do kt·rych wyroby sŃ 

przeznaczone. Przeznaczone do ochrony rŃk przeciw zanieczyszczeniom i ochrona w Ŝrodowisku pracy podczas pracy z zagroŨeniem 

mechanicznym. Zağ·Ũ rňkawice na suche i czyste rňki. 

Niniejsze rňkawice zostağy przebadane zgodnie z EN 388 - zagroŨenia mechaniczne (im wyŨsza liczba, tym wyŨszy wsp·ğczynnik ochrony) 

A (0-4) OdpornoŜĺ na Ŝcieranie klasa wykonania  3                  

                                                                               

 

          A.B.C.D    

Ochrona obejmuje tylko obszar dğoni i palc·w i 

jest skuteczna przed powyŨej podanymi 

zagroŨeniami. Nie naleŨy ich uŨywaĺ do ochrony 

przed innymi zagroŨeniami i klasami. Te wyniki 

to tylko klasy wykonania, nie poziomy (klasy) 

ochrony. Te poziomy klas zostağy uzyskane na 

podstawie przeprowadzonych badaŒ zgodnie z 

warunkami okreŜlonymi w obowiŃzujŃcych 

powyŨej podanych normach. Poziomy klas 

wykonania dotyczŃ tylko nowych, niewypranych 

i niezanieczyszczonych rňkawic. 

B (0-5) OdpornoŜĺ na przeciňcie klasa wykonania  1 

C (0-4) OdpornoŜĺ na dalsze rozdzieranie klasa wykonania  2 

D (0-4)                   OdpornoŜĺ na przekğucie klasa wykonania  2 

EN 420 - rňkawice ochronne (wymagania og·lne) 

(1-5) Swoboda poruszania palcami klasa wykonania  5  

ĂXñ = rňkawice nie zostağy poddane temu badaniu. 

Uwaga: Konieczne jest, aby uŨytkownik dokonağ przeglŃdu rňkawic przed i po ich uŨyciu w celu sprawdzenia wymaganej jakoŜci. W Ũadnym 

wypadku nie naleŨy uŨywaĺ uszkodzonych rňkawic. Nie uŨywaĺ do manipulacji z ostrymi przedmiotami, z pğomieniem, gorŃcymi lub 

podgrzanymi przedmiotami, chemikaliami albo tğustymi przedmiotami. Nie sŃ odporne na przemoczenie. 

Rňkawice te nie powinny byĺ noszone, jeŨeli istnieje ryzyko zaczepienia przez ruchome czňŜci maszyn. Rňkawice speğniajŃ wymagania w zakresie 

odpornoŜci na przekğucie, ale nie sŃ przeznaczone do ochrony przed cienkimi, ostrymi przedmiotami, jakimi sŃ np. igğy do strzykawek. 

Wymienione fakty mogŃ przyczyniĺ siň do racjonalnego wykorzystania tego typu rňkawic roboczych. OdpowiedzialnoŜciŃ kaŨdego uŨytkownika 

jest, aby oceniğ, czy rňkawice uŨywa w stosownych warunkach.  

Konserwacja, okres użytkowania: Po uŨyciu upewnij siň, Ũe z rňkawic zostağy usuniňte wszystkie substancje zanieczyszczajŃce. PrzedğuŨy to 

ŨywotnoŜĺ rňkawic. Chodzi o rňkawice kr·tkotrwağego uŨytku. Wilgotne rňkawice naleŨy suszyĺ w temperaturze pokojowej. Zakaz prania rňkawic, 

ewentualne zanieczyszczenia wyszczotkowaĺ delikatnŃ szczoteczkŃ, nitryl  przetrzyj wilgotnŃ szmatkŃ. Nie czyŜciĺ chemicznie, nie wybielaĺ, nie 

suszyĺ w suszarce bňbnowej, nie praĺ. Przetarte, przepalone, mocno zanieczyszczone lub stwardniağe rňkawice naleŨy wymieniĺ na nowe. Nie 

ponosimy odpowiedzialnoŜci za ewentualne obniŨenie funkcji ochronnej spowodowane niewğaŜciwej konserwacji rňkawic. Przy zachowaniu 

odpowiednich warunk·w przechowywania, maksymalny okres przechowywania wynosi 2 lata. 

Transport, magazynowanie: W czystym, suchym i dobrze wentylowanym Ŝrodowisku w temperaturze pokojowej, bez naraŨenia na skaŨenie 

wilgociŃ, zanieczyszczeniami, pleŜniŃ, ewent. innymi czynnikami obniŨajŃcymi poziom ochrony. Nie naraŨaĺ na dğuŨsze oddziağywanie 

promieniowania sğonecznego. Za powstağe w ten spos·b uszkodzenia dostawca nie ponosi odpowiedzialnoŜci. Przewoziĺ najlepiej w oryginalnym 

opakowaniu. 

Akcesoria: Produkt jest dostarczany bez akcesori·w. 

Niebezpieczne domieszki: Rňkawice zawierajŃ alergen ï Lateks. U os·b wraŨliwych na tň substancjň moŨe powstaĺ reakcja alergiczna wğŃcznie 

z reakcjŃ anafilaktycznŃ. W przypadku podraŨnienia sk·ry lub reakcji alergicznej nie naleŨy uŨywaĺ rňkawic i zasiňgnŃĺ porady lekarza. 

Utylizacja: UŨywane rňkawice mogŃ byĺ zanieczyszczone zakaŦnymi lub innymi niebezpiecznymi substancjami, naleŨy wiňc siň ich pozbyĺ 

zgodnie z ustawŃ o odpadach. 

Jednostka notyfikowana dokonujŃca oceny zgodnoŜci: Notified Body No. 0075, CTC 4 rue Hermann Frenkel 69367 Lyon cedex 07 France.  

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

Oznakowanie – opis: 

ĂCERROñ Typ rňkawic  

9 Rozmiar rňkawicy 

 Piktogram i numer normy, kt·rŃ produkt ten speğnia 

 

3122 Wyniki przeprowadzonych badaŒ 

 Znak zgodnoŜci 

cat II   Kategoria rňkawic 

                

 

OstrzeŨenie koniecznoŜci zapoznania siň z instrukcjŃ 

obsğugi 

 

ĂAñ Identyfikacja produkcje 

10203110 Wz·r produkcje 

ZA/2018/254 Numer lot 

 Identyfikacja  producenta 

               

W razie potrzeby bardziej szczeg·ğowych informacji, prosimy o kontakt:  PodŊbradsk§ 260/59, HloubŊt²n, 198 00 Praha 9, Czech Republic                         

   

http://www.canis.cz/

