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Informacja Techniczna  
 

Informacje ogólne 

 
Numer artykułu: 531000x 

 
Nazwa: Przemysłowe rękawice neoprenowe 

                    

 

 

  

 

Specyfikacja: 

Odporne na działanie większości substancji chemicznych (częste użytkowanie). Znakomita chwytliwość, do 
użytku wielokrotnego.  

 
Czyszczenie: 

Do czyszczenia przy użyciu różnych chemikaliów, Colad doradza stosowanie swoich przemysłowych 

rękawic nitrylowych lub neoprenowych. Rękawice te wyposażone są w miękką antyalergiczną podszewkę, 
która zapobiega reakcjom alergicznym i wzmacnia rękawicę. Obie rękawice są testowane zgodnie z normą 

EN 374-1-:2016 (Odporność chemiczna typu A), EN 374-4:2013 (Degradacja) i EN 374-5:2016 (Bakterie i 

grzyby), co znaczy, że są one szczelne, chronią przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz przy zanurzeniu 
chemicznym (pełny kontakt). 

 
Certyfikaty 

Środki ochrony indywidualnej kategorii III zgodnie z europejską dyrektywą 2016/425/EU. ŚOI o złożonej 

konstrukcji chronią przed zagrożeniami, które powodują nieodwracalne szkody dla zdrowia. 
 

 
Oznaczenie: 2777 

 

 
 

Wyniki badania typu UE 
 

Testowane zgodnie z  
 

EN 374-5: 
2016 

 

 

  

 

 

Data utworzenia: 21-10-2013 

 Ostatnia aktualizacja: 27-02-2020   

  Ilość stron: 3 
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Testowane zgodnie z 

 
EN ISO 374-1: 

2016 Typ A 
 

 
 

AJKLMNOPST 

Metanol (A) - Poziom 3 
n-heptan (J) - Poziom 1 
40% wodorotlenek sodu (K) - Poziom 6 
96% kwas siarkowy (L) - Poziom 4 
65% kwas azotowy (M) - Poziom 6 
99% kwas octowy (N) - Poziom 5 
25% wodorotlenek amonu (O) - Poziom 3 
30% nadtlenek wodoru (P) - Poziom 6 
40% kwas fluorowodorowy (S) - Poziom 6 
37% formaldehyd (T) - Poziom 6 

 
Poziom 1: > 10 Minut   
Poziom 2: > 30 Minut  
Poziom 3: > 60 Minut   

 
Poziom 4: > 120 Minut  
Poziom 5: > 240 Minut  
Poziom 6: > 480 Minut 

 
 

EN388:2016 
 

 
4101X 

 

Odporność na ścieranie: Poziom 3  
Odporność na przecięcie:: Poziom 1  
Odporność na rozdzieranie: Poziom 1  
Odporność na przebicie: Poziom 0 

 
  

Tabela rozmiarów 

 

Wymiary  Rozmiar rękawic Numer artykułu 

9 L  (Large) Nr art. 531000 

10  (XL)  Extra Large Nr art. 531002 

 

Specyfikacja techniczna:  
 

Kolor czarny 

Zawartość Jedna para w worku z oznaczeniem rozmiaru  

Opakowanie zbiorcze 12 par w kartonie 

Materiał Neopren 

Długość 330 mm 

Waga 130g / para 

Design Antypoślizgowe palce 

Dostępne rozmiary 531000 – Rozmiar L 

531002 – Rozmiar XL 
 

Uwagi 
 

Charakterystyka: Odporne na większość środków chemicznych (częste stosowanie). Prążkowane dla 

lepszej chwytliwości. Informacje dla użytkownika: aby rękawice zapewniały ochronę, upewnij się, że po 
użyciu wszystkie zanieczyszczenia zostały usunięte. Przechowuj w suchym miejscu, z dala od 

bezpośredniego światła słonecznego i ciepła. Zaleca się zachowanie opakowania w celach informacyjnych. 
Przed użyciem sprawdź rękawicę pod kątem uszkodzeń. Nie używaj uszkodzonej rękawicy. 

Jeśli wystąpi jakakolwiek reakcja alergiczna, skonsultuj się z lekarzem 
 

Zatwierdzone przez: 

 
SATRA Technology Europe Ltd 

Bracetown Business Park 

Clonee, D15 YN2P Ireland 

 

Powiązane produkty Colad: 
Numer artykułu: 5000 – Nazwa: Półmaska lakiernicza A1P2 

Numer artykułu: 5200xx – Nazwa: BodyGuard® Kombinezon 
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Zrzeczenie się: 
Specyfikacja techniczna i karta charakterystyki produktu; Zapoznanie się z informacjami zawartymi 

w specyfikacji technicznej oraz ich stosowanie jest obowiązkiem użytkownika. Informacje na temat 
bezpieczeństwa pracy i środowiska są dostępne w karcie charakterystyki produktu (MSDS) na stronie 

www.colad.co. Zapoznanie się z informacjami oraz ich stosowanie jest obowiązkiem użytkownika. 

 
Produkty są przeznaczone do zastosowań profesjonalnych. Wymagane jest stosowanie odpowiedniej 

odzieży i środków ochrony osobistej. Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie zgodnie z zaleceniami 
producenta oryginalnego wyposażenia i specyfikacją techniczną. Wszystkie informacje są przeznaczone do 

uwzględnienia, sprawdzenia i weryfikacji przez użytkownika. Poszczególne zastosowania i warunki użycia 
pozostają poza kontrolą EMM International B.V. To użytkownik ponosi odpowiedzialność za określenie 

przydatności któregokolwiek z wymienionych produktów do swoich celów. 

 

Opracowane przez: 

EMM International BV  

Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands                                          T +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                                  www.colad.com.pl 

 

http://www.colad.co/
http://www.emm.com/
http://www.colad.com.pl/

