
 Informacje dla użytkowników          PL 
 

EN 420:2003+A1:2009   EN 388:2003 EN 511:2006      PPE KATEGORIA  II  

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

 

Wyrób: Rňkawice  ocieplane, sk·rzane. 

Typ:  „URBI WINTER“ Kod: 3700 007 000 XX Rozmiar: 9, 11 Wzór produkcji : 20202010 

Materiál: 
świnia sk·ra licowa w dğoni, grzbiet ze ŜwiŒskiej sk·ry, pluszowŃ wyŜci·ğka. 

42 % Ŝwinia sk·ra licowa, 35 % wğ·kno akrylowe, 23 % dwoina swinska. 

Przeznaczenie: Przeznaczone do ochrony rŃk przeciw zanieczyszczeniom i ochrona w Ŝrodowisku pracy podczas pracy z zagroŨeniem 

mechanicznym i w chğodniejszym Ŝrodowisku. 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) 

Ochrona obejmuje tylko obszar 

dğoni i palc·w i jest skuteczna 

przed tu 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 

tutaj podanych normach. Dla 

rňkawic z dwiema albo wiňcej 

warstwami nie jest konieczne 

okreŜlanie wğaŜciwoŜci 

zewnňtrznej warstwy. 

A (0-4) OdpornoŜĺ na Ŝcieranie klasa wykonania  2 

           A.B.C.D. 

B (0-5) OdpornoŜĺ na przeciňcie klasa wykonania  2 

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

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

EN 511 ï rňkawice chroniŃce przed zimno  

a (0-4) OdpornoŜĺ na zimno konwekcyjne klasa wykonania  X 

          a.b.c.  

b (0-4) OdpornoŜĺ na zimno kontaktowe klasa wykonania  2 

c (0 lub 1) PrzepuszczalnoŜĺ wody klasa wykonania  X 

EN 420 - rňkawice ochronne (wymagania og·lne)  

(1-5) Swoboda poruszania palcami klasa wykonania  1  

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 uŨywaj do manipulacji z gorŃcymi lub podgrzanymi przedmiotami, toksycznymi 

chemikaliami albo tğustymi przedmiotami. Materiağ rňkawic zostağa zniweczona nafty, olej·w, tğuszcz·w i rozpuszczalnik·w organicznych. Nie 

sŃ odporne na przemoczenie. Gdy namoczone rňkawiczki mogŃ straciĺ wğaŜciwoŜci izolacyjne.. 

Rňkawice te nie powinny byĺ noszone, jeŨeli istnieje ryzyko zaczepienia przez ruchome czňŜci maszyn. 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 pozostawiĺ do wyschniňcia z dala od Ŧr·değ ciepğa                            

w temperaturze pokojowej. Nie zaleca siň prania, jak r·wnieŨ czyszczenia chemicznego, ewentualne zanieczyszczenia wyszczotkowaĺ delikatnŃ 

szczoteczkŃ. 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 moŨliwe zmniejszenie funkcji ochronnych spowodowane 

niewğaŜciwŃ konserwacjŃ. 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. Przewoziĺ najlepiej w oryginalnym opakowaniu. 

Akcesoria: Produkt jest dostarczany bez akcesori·w. 

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:  ZuŨyte rňkawice zgodnie z przepisami dotyczŃcymi usuwania rodzaj·w zanieczyszczeŒ i rozporzŃdzeniami wğadz lokalnych. 

NieuŨywane rňkawice moŨna usunŃĺ wyrzucajŃc razem z odpadami domowymi. 

Certyfikat badania typu WE wydağ:  

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: 

ĂURBI WINTERñ typ rňkawic  
 11         rozmiar rňkawicy 

 piktogram i numer normy, kt·rŃ produkt ten speğnia 

 

2222         X2X wyniki przeprowadzonych badaŒ 

 znak zgodnoŜci 

cat II   kategoria rňkawic 

 ostrzeŨenie nakazujŃce zapoznanie siň z instrukcjŃ   

 

ĂAñ identyfikacja produkcji 

20202010 wz·r produkcji 

 identyfikacja  producenta 

  

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

http://www.canis.cz/

