
                                                                                       

Informacje dla uŨytkownik·w            PL 
EN 12477:2001/ A1:2005, EN 388:2003, EN 420+A1:2009                       PPE KATEGORIA  II  

Przeczytaj uwaŨnie.                  Jest zgodny z wymogami RozporzŃdzenia (UE) 2016/425             

Wyr·b:  Rňkawice piňciopalcowe spawalnicze. 

Typ: ĂHURIñ Kod:  3610 003 000 10 Rozmiar: 10 

Materiağ: DğoŒ - sk·ra kozia licowa, grzbiet, palec i mankiet - dwoina bydlňca.   

Wykonanie: Ze wzglňdu na swojŃ konstrukcjň i odpornoŜĺ na oddziağywanie ciepğa rňkawice te sŃ przeznaczone do stosowania jako ochrona rŃk i nadgarstk·w 

podczas spawania rňcznego metali, ich ciňcia i podczas wykonywania procedur zğŃczania - klasa ochrony: klasa A ï do spawaniapğomieniem / klasa B - do 

spawania ğukiem. Te rňkawice dla spawaczy dostarczajŃ ochronň przed dziağaniem drobnych rozprysk·w stopionego metalu, przed kr·tkotrwağym kontaktem                
z mağym pğomieniem, przed ciepğem konwekcyjnym, przed ciepğem kontaktowym i przed promieniowaniem UV pochodzŃcym od ğuku elektrycznego. Materiağ 

rňkawic zapewnia minimalnŃ rezystancjň elektrycznŃ podczas spawania ğukiem elektrycznym do napiňcia 100 V. Opr·cz tego chroni przed niekorzystnymi 

wpğywami mechanicznymi. 
Ograniczenia stosowania: JeŨeli rňkawice przeznaczone sŃ do spawania ğukowego, nie zapewniajŃ ochrony przed poraŨeniem prŃdem elektrycznym 

spowodowanym przez wadliwy sprzňt lub pracň pod napiňciem. JeŜli rňkawice sŃ mokre, zabrudzone lub nasiŃkğe potem, op·r elektryczny jest obniŨony i moŨe 

dojŜĺ do zwiňkszenia ryzyka. Nie nadajŃ siň do ochrony przed poraŨeniem prŃdem elektrycznym tam, gdzie powinny byĺ uŨywane rňkawice ochronne 
zaprojektowane zgodnie z EN 60903 - prace pod napiňciem. 

Rňkawice badano zgodnie z warunkami w poniŨszych normach. Klasy wykonania opiera siň na wynikach badaŒ laboratoryjnych, kt·re niekoniecznie odnoszŃ 

siň do rzeczywistych warunk·w w miejscu pracy. (WyŨsza liczba, tym wyŨszy wsp·ğczynnik ochrony)   

EN 388:2003 A (0-4) OdpornoŜĺ na przecieranie klasa wykonania  2  
 

 

       
                                         

                                A.B.C.D. 

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

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

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

EN 407:2004 A (0-4) OdpornoŜĺ na zapalenie klasa wykonania  4  
 

 

 
                                     

                             A.B.C.D.E.F. 

 
 

 B (0-4) OdpornoŜĺ na kontakt z wysokŃ temp klasa wykonania  1 

 C (0-4) OdpornoŜĺ na ciepğo konwekcyjne klasa wykonania  2 

 D (0-4)                    OdpornoŜĺ na promieniowanie cieplne klasa wykonania  X 

 E (0-4)                    OdpornoŜĺ na mağe rozpryski metalu klasa wykonania  3 

 F (0-4)                     OdpornoŜĺ na duŨe rozpryski metalu klasa wykonania  X 

EN 420+A1:2009 - rňkawice ochronne (wymagania og·lne) 

 (1-5) ZdolnoŜĺ chwytania klasa wykonania  5  

ĂXñ = rňkawice nie zostağy poddane temu badaniu. Te wyniki to tylko klasy wykonania, nie poziomy (klasy) ochrony. 

Rňkawice ochronne dla spawaczy wedğug klasy ochrony, kt·rŃ dostarczajŃ, naleŨŃ do dw·ch klas: A lub B. Rňkawice klasy B sŃ zalecane do prac, przy kt·rych 

wymagana jest dobra zdolnoŜĺ chwytania, jak na przykğad przy spawaniu metodŃ VIG (TIG). Rňkawice klasy A sŃ zalecane do pozostağych prac spawalniczych. 

NaleŨy stosowaĺ suche rňkawice i chroniĺ je przed nadmiernym zanieczyszczeniem z zewnŃtrz i od wewnŃtrz. SŃ one odporne na moczeniu. W przypadku rňkawic 
skğadajŃcych siň z kilku warstw, kt·re moŨna oddzieliĺ, powyŨej wymienione poziomy (kategorie) obowiŃzujŃ wyğŃcznie dla cağej rňkawicy ze wszystkimi 

warstwami.  

WğaŜciwoŜci elektrostatyczne: Rňkawice sŃ zaprojektowane tak, aby nie dochodziğo do przewodzŃcego poğŃczenia pomiňdzy ich zewnňtrznymi i wewnňtrznymi 
czňŜciami. Wewnňtrzna rezystancja elektryczna rňkawic typu A i B powinna byĺ >1.105  Ý. Rňkawice zostağy przebadane zgodnie z EN 12477/A1 art.3.4.  
Konserwacja, okres uŨytkowania: Przed kaŨdym uŨyciem naleŨy skontrolowaĺ stan rňkawic. Podarte, popalone, silnie 

zanieczyszczone albo stwardniağe pary rňkawic naleŨy wymieniĺ na nowe. Rňkawice nie wymagajŃ szczeg·lnej konserwacji. 
Wilgotne rňkawice naleŨy suszyĺ w temperaturze pokojowej. Zakaz prania rňkawic, ewentualne zanieczyszczenia wyszczotkowaĺ delikatnŃ szczoteczkŃ. Nie czyŜciĺ 

chemicznie, nie wybielaĺ, nie suszyĺ w suszarce bňbnowej, nie praĺ. Po ewentualnie dokonanej konserwacji gwarantowana jest stabilnoŜĺ wğaŜciwoŜci istotnych do 

oceny zgodnoŜci z powyŨej wymienionymi normami technicznymi. 
Przechowywanie, transport : W czystym, suchym i dobrze wentylowanym Ŝrodowisku w temperaturze pokojowej, bez naraŨenia na skaŨenia wilgociŃ, 

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

Za uszkodzenia powstağe z takich powod·w dostawca nie odpowiada. Rňkawice naleŨy przewoziĺ w oryginalnym opakowaniu. 

Akcesoria: Wyr·b jest dostarczany bez akcesori·w. 

Uwagi!Aktualnie nie istniejŃ Ũadne znormalizowane metody badawcze do stwierdzania przenikania promieniowania UV przez materiağ rňkawic, ale stosowana          

w chwili obecnej konstrukcja rňkawic ochronnych dla spawaczy uniemoŨliwia w zwykğych warunkach przechodzenie promieniowania UV. W celu dalszej ochrony 
ciağa ï wszelka odzieŨ, czňŜci odzieŨy i obuwie noszone z tym rodzajem rňkawic powinny byĺ takŨe przystosowane do dostarczania ochrony przed zagroŨeniami 

elektrostatycznymi i spawalniczymi, na przykğad ubrania spawalnicze ĂMOFOSñ i obuwie spawalnicze.Tych rňkawic nie naleŨy wykorzystywaĺ tam, gdzie istnieje 

ryzyko zaczepienia przez poruszajŃce siň czňŜci maszyn (w pobliŨu poruszajŃcych siň mechanizm·w). Podane fakty mogŃ pom·c uŨytkownikowi w racjonalnym 
korzystaniu z tego typu rňkawic roboczych. KaŨdy uŨytkownik jest odpowiedzialny za dokonanie oceny, czy korzysta z tych rňkawic  w odpowiednich warunkach. 

Niebezpieczne domieszki: Materiağy, kt·re sŃ w kontakcie ze sk·rŃ uŨytkownika, mogŃ byĺ u os·b na nie uczulonych przyczynŃ reakcji alergicznych. MoŨe 

zawieraĺ Ŝladowe iloŜci chromu - sk·ra jest opalona z chromu. 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 je utylizowaĺ zgodnie 

z ustawŃ o odpadach.  

Jednostka notyfikowana dokonujŃca oceny zgodnoŜci: Osoba Notyfikowana nr 1023; ITC a.s.; TŚ. T. Bati 299;  Zl²n; 764 21; CZ. 

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

Przykğadowe oznaczenie rňkawic: 

ĂHURIñ Nazwa rňkawicy  

10 Rozmiar rňkawicy 

 

Piktogram i numer normy, kt·rŃ produkt ten speğnia 

2122        412X3X Wyniki przeprowadzonych badaŒ 

  Znak zgodnoŜci 

cat II   Kategoria rňkawic        

 OstrzeŨenie nakazujŃce zapoznanie siň z instrukcjŃ   

ĂHMñ  Identyfikacja produkcji 

 Identyfikacja producenta      

NUMER LOT ZA/2019/XX 

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