
 

RUKAVICE  MORATUWARUKAVICE  MORATUWA
Popis: 
latexové pětiprsté rukavice na bavlněném úpletu                             
vyráběné ve velikostech  8, 9, 10, 
vnitřní antibakteriální úprava, anatomicky tvarované,
zdrsnělý povrch, délka 30 cm.

Tyto rukavice jsou osobním ochranným prostředkem (OOP) 
dle evropské směrnice 89/686/EEC, kategorie 3,  
splňují požadavky norem EN 420, EN 388, EN 374, EN 407.

Použití: 
Rukavice jsou určeny pro ochranu uživatele proti mechanickým,
chemickým a biologickým rizikům. Nechrání proti virům!
Jsou vhodné pro chemický průmysl, jako ochrana před mechanickými riziky, 
pro čištění a úklidové práce. 

Rukavice se nesmí používat, pokud existuje riziko jejich zachycení 
pohyblivými částmi strojů. 

Nejsou vhodné pro svařování nebo pro manipulace s horkými předměty.

Předpokládá se jejich krátkodobé použití.

Informace pro uživatele

Značení:
Na štítku v rukavici je: 
označení loga výrobce, velikost, název, typ rukavice, 
značka shody, kategorie 3,  EN 388 a EN 374.

Mechanická odolnost dle EN 388:
a)  proti otěru (0-4): stupeň 4 
b)  proti pořezu (0-5): stupeň 1 
c)  proti roztržení (0-4): stupeň 3 
d)  proti propichu (0-4): stupeň 1

Odolnost proti chemikáliím dle EN 374 – typ A:
A – Metanol : stupeň 2
K - Hydroxid sodný 40%: stupeň 6
L - Kyselina sírová 96%: stupeň 2
M – Kyselina dusičná 65%
N – Kyselina octová 99%
P – Peroxid vodíku 30%
S – Kyselina fluorovodíková 40%
T – Formaldehyd 37%

Návod na údržbu a životnost rukavic: 
Stav rukavic kontrolujte před každým použitím. Každý 
uživatel si má rukavice vyzkoušet a ujistit se, že zvolil 
správnou velikost, jedině tak je zaručena plnohodnotná 
ochrana a úchopová schopnost. Nepoužívejte znečištěné, 
ztvrdlé, prodřené nebo jakkoli jinak poškozené rukavice.

Životnost rukavic je závislá na intenzitě používání                 
a náročnosti činnosti, při které jsou rukavice používány. 

Aby si rukavice zachovaly své původní vlastnosti, je třeba je 
po každém použití umýt v čisté vodě a nechat uschnout 
mimo přímý dosah slunečního záření. Tyto rukavice nelze 
čistit praním. 

Skladování, přeprava, likvidace: 
Rukavice skladujte v suchém a chladném prostředí 
mimo přímé působení slunečního světla. Výrobce 
nenese odpovědnost za změny kvality způsobené 
špatným skladováním. Rukavice přepravujte                     
v původním balení nebo v plastovém pytli. Použité 
rukavice vyhoďte do komunálního odpadu. 

Upozornění ! 
Rukavice jsou vyrobeny z přírodního latexu a citlivým 
osobám mohou způsobit alergické reakce. V případě 
podráždění pokožky rukavice dále nepoužívejte. 

 Při styku s jinými chemickými látkami než je uvedeno,
 může dojít ke změnám fyzických vlastností rukavic. 
 Tyto změny se mohou projevovat vyblednutím,
 zešupinatěním, rozpouštěním, ztvrdnutím apod. 
 Fyzické vlastnosti rukavic se mohou změnit i vlivem
 opotřebení, používání při vysokých teplotách apod. 
 Je na zodpovědnosti každého uživatele aby posoudil, 
 zda rukavice využívá za vhodných podmínek. 
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