INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA,
PRZECHOWYWANIA I KONSERWACJI

KAT. II

Opis: Rękawice nitrylowe na wkładzie bawełnianym, zakończone ściągaczem bądź mankietem.
ODPORNOŚĆ W CZĘŚĆI OBLANEJ NITRYLEM
Typ
rękawicy

Dostępne
rozmiary

EL-N 301
NAZWA:
NS 01

8 , 9 ,10

Odporność na
ścieranie

Odporność
na
przecięcie

Odporność
na
przedarcie

Odporność na
przebicie

Odporność na
przecięcie wg ISO
13997

3

1

1

1

X

•

Rękawice zostały wyprodukowane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/425 i zapewniają ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez zgodność z
normami: EN 388:2016 i EN 420 : 2003+A1:2009. W procesie oceny zgodności rękawic uczestniczy
jednostka notyfikowana: Centre Technique Cuir Chaussure Maroquinerie, CTC Parc Scientifique Tony
Garnier – 4 rue Hermann Frenkiel, 69367 Lyon Cedex 07, France (Notified Body 0075).

•

ZASTOSOWANIE: Rękawice wykonane są z dobrej jakości nitrylu, zapewniają dużą wygodę użytkowania i
ochronę przed czynnikami mechanicznymi. Należy unikać bezpośredniego kontaktu z ogniem i nie
stosować przy pracach spawalniczych. Rękawice uszkodzone (przetarte, rozdarte) powinny być
niezwłocznie wycofane z użytkowania. Należy sprawdzić właściwy rozmiar i dopasowanie do dłoni przed
przystąpieniem do pracy.
Rękawice zawierają naturalną bawełnę i nitryl, które mogą powodować reakcje alergiczne u niektórych
użytkowników.

•

PRZECHOWYWANIE: Przechowywać w pomieszczeniach suchych, przewiewnych i zaciemnionych, z dala
od rozpuszczalników organicznych, kwasów i zasad, w temperaturze 5-25°C. Przechowywać i
transportować w opakowaniach tekturowych. Termin ważności: 31.12.2023.
Towar przeznaczony jest do sprzedaży w pełnych opakowaniach zawierających 12 par.

•

KONSERWACJA: Zabrudzone rękawice osuszyć miękką ściereczką. Czyszczenie wodą lub środkami
chemicznymi na mokro może zmienić parametry ochronne rękawic, dlatego nie jest zalecane. Należy
regularnie sprawdzać czy rękawice nie są uszkodzone.

•

PRZYKŁADOWE OZNAKOWANIE:

3111X
3: odporność na ścieranie
1: odporność na przecięcie
1: odporność na przedarcie
1: odporność na przebicie
X: odporność na przecięcie wg ISO 13997
•

WYPRODUKOWANO DLA:
POLSTAR HOLDING SP. Z O.O. S.K.
UL. MODRZEJEWSKIEJ 52
75-734 KOSZALIN
www.polstar.com.pl
Tel: +48 94 3419 820 ; Fax: +48 94 3419 888
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