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Specyfikacja techniczna 
 

Dane ogólne 
 
Numer artykułu:  53200x 

 
Opis: Rękawice poliestrowe do prac przygotowawczych 
 
 

Rozmiar Nr artykułu Kolor 
M (9) 532000 biały 
L (10) 532002 czarny 
XL (11) 532004 niebieski 

 

 

 
Specyfikacja 

 
Kolor: Szary z kolorową wkładką nadgarstka do identyfikacji rozmiaru 
Materiał: Poliester / powłoka PU na palcach i wewnętrznej części dłoni 
Oznakowanie CE: 0075 
 

 Środki ochrony indywidualnej: Kategoria II według rozporządzenia UE 2016/425.  
 
 Produkt ten odpowiada następującym normom:  
     – EN 420:2003+A1:2009 Rękawice ochronne — Podstawowe wymagania i metody badania  
   – EN 388:2016 Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi 
   – Poziom wydajności ruchowej: Poziom 5. 
 

 Wyniki testów mechanicznych zgodnie z EN388:2016, wartości uzyskane z testów odnoszą się tylko do części dłoniowej ręki.  
 

 
3121X 

Zużycie abrazyjne 3 (Wartość najniższa = 1, Wartość najwyższa = 4) 
Odporność na przecięcie 1 (Wartość najniższa = 1, Wartość najwyższa = 5) 
Odporność na rozerwanie 2 (Wartość najniższa = 1, Wartość najwyższa = 4) 
Odporność na przenikanie 1 (Wartość najniższa = 1, Wartość najwyższa = 4) 
Odporność na przecięcie EN ISO 
13997 

X (Wartość najniższa = A, Wartość najwyższa = F)  

             X oznacza, że te rękawiczka nie była testowana dla tego wymogu. 
 
 Przetestowane przez:               CTC – 4 rue Hermann Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 – Francja nr notyfikacji: 0075. 
 
Opakowanie: 12 par w plastikowym rękawie. 120 par w pudełku zewnętrznym. 
 
Uwagi: 
 
Rękawiczki poliestrowe do prac przygotowawczych Colad chronią ręce przed zagrożeniami mechanicznymi oraz są odpowiednie 
do stosowania szczególnie podczas napraw elementów blacharskich, demontażu, szlifowania i ponownego montażu w procesie 
naprawy samochodu. Materiał poliestrowy w połączeniu z powłoką PU pokrywającą powierzchnię palców i dłoni, zapewnia 
optymalną chwytność przy jednoczesnym zachowaniu czucia na końcówkach palców. Wzmocnione końcówki palców 
zapewniają trzykrotnie większą odporność na ścieranie niż standardowe rękawiczki poliuretanowe. Dzięki elastycznemu 
materiałowi oraz poprawionemu dopasowaniu, rękawiczki są wygodne i zapewniają dużą swobodę ruchów. Struktura górnej 
części materiału rękawic jest otwarta w celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji oraz ograniczenia pocenia się. 
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Konserwacja: Nowe jak i używane rękawiczki należy przed użyciem dokładnie sprawdzić w celu upewnienia się, że nie mają 
żadnych uszkodzeń. Charakterystyka działania zużytych lub wypranych rękawiczek może się różnić od nowych. Rękawiczki 
należy przechowywać w odpowiednim, czystym i dobrze wentylowanym otoczeniu, z dala od bezpośredniego światła 
słonecznego. Rękawiczki i opakowanie należy utylizować w sposób zgodny z lokalnymi przepisami, z uwzględnieniem 
recyklingu materiałów. 
 
Środek ochrony indywidualnej podlegający starzeniu: Sprawność produktu nie może zostać znacząco zmniejszona na 
skutek starzenia się, pod warunkiem przechowywania w odpowiednich warunkach (wilgotność, temperatura, czystość, 
wentylacja, światło). 
 
Nie nadają się do stosowania podczas spawania lub szlifowania. 

 Producent: 
 
 EMM International BV  
 Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, Holandia                                                             T +31(0)38 467 66 00 
 www.emm.com        www.colad.co 

 

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

