
www.atg-glovesolutions.com

PL INSTRUKCJA UŻYTKU

WYJAŚNIENIA OZNACZEŃ:

EN 420: 
2003

Zalecenia Ogólne
(kateg.niebezpieczenstwa, 
rozmiary, oznakowanie, 
oznaczenia, itd.)

EN 374: 
2003

A K L

≥ 3 (z 12)
chemiczne
> 30 minut

Zagrożenia chemiczne
Odporność na przenikanie 
środków chemicznych. 
Trzycyfrowy kod literowy 
dotyczy liter oznaczających 
3 z podanych 12 środków 
chemicznych, w których 
przypadku uzyskano czas 
przebicia min. 30 minut.
Ocena: 1 – 6 (10 – 480 minut).
A: Methanol 
K: Wodorotlenek sodu 40%
L: Kwas siarkowy 96%

EN 388: 
2003

A B C D

Niebezp.mechaniczne
A: Wytrzym. na Ścieranie (0-4)
B: Wytrzym. Na ciecie (0-5)
C: Wytzrym. na rozdarcie (0-4)
D: Wytzzym.na przekłucie(0-4)

EN 407: 
2004

A B C
D E F

Niebezp.termiczne (Ciepło/Ogień)
A: Łatwopalność (0-4)
B: Ciepło przy dotyku (0-4)
C: Ciepło Konwekcyjne (0-4)
D: Ciepło Promieniujące (0-4)
E: Male odpryski metalu 
ciekłego (0-4)
F: Wystawienie na bezpośrednie
działanie Surowca ciekłego (0-4)

EN 374: 
2003

Niewielkie zagrożenia chemiczne
Piktogramem wodoszczelności 
oznaczane są te rękawiczki, w 
których przypadku nie uzyskano 
czasu przebicia min. 30 minut 
wobec co najmniej 3 z poda-
nych 12 środków chemicznych, 
ale które spełniają wymagania 
próby penetracji.

EN 511: 
2006

A B C

Niebezp.zimna
A: Zimno Konwekcyjne (0-4)
B: Zimno przy dotyku (0-4)
C: Nieprzemakalność(0-1)

EN 374: 
2003

Zagrożenia migrobiologiczne
Przesiąkanie: próba przesią-
kania powietrza i/lub wody 
oraz kontrola jakościowa 
AQL.
Ocena 3 - AQL <0,65 / G1

C. UŻYCIE
Z rękawicy należy korzystać wyłącznie w sposób zgodny z naniesionymi na nią piktogramami. 
W przypadku pracy z substancjami chemicznymi należy sprawdzić, czy na używanych rękawicach znajdują 
się piktogramy informujące o możliwości korzystania z tych rękawic w przypadku danego rodzaju pracy 
oraz zgodności z używaną substancją chemiczną. Dalsze informacje dotyczące poziomów przenikania 
substancji chemicznych można znaleźć na stronie www.atg-glovesolutions.com. Podane informacje 
nie odzwierciedlają faktycznego okresu trwania ochrony na stanowisku pracy, a także różnic między 
mieszaninami i czystymi substancjami chemicznymi.Odporność chemiczna została oceniona w warunkach 
laboratoryjnych na podstawie próbek pobranych wyłącznie z dłoni i dotyczy wyłącznie badanej substancji 
chemicznej. Może się ona różnić w przypadku zastosowania tej substancji w mieszaninie. Zaleca się 
sprawdzanie, czy rękawice nadają się do określonego zastosowania, ponieważ warunki panujące na 
stanowisku pracy mogą różnić się od testowych w zależności od temperatury, intensywności ścierania oraz 
tempa, w jakim stan rękawic pogarsza się.
Rękawic tych nie należy używać jako środka ochrony przed ząbkowanymi krawędziami, ostrzami lub 
otwartym ogniem. W przypadku zastosowań związanych z wysoką temperaturą należy używać rękawic 
zgodnych z normą EN407, które zostały przetestowane w zakresie odpowiednich wymagań. Z rękawic tych 
nie należy korzystać w miejscach, w których występuje ryzyko zakleszczenia w maszynach znajdujących się 
w ruchu lub w ruchomych częściach maszyny.
Przed użyciem upewnić sie, iż rękawiczki nie posiadają żadnego defektu, rozdarcia itp. Nie używać 
rękawiczek uszkodzonych, brudnych bądź poplamionych (również wewnątrz rękawiczki) jakimkolwiek 
produktem; może to wywołać podrażnienia lub/i reakcje skórne. W tym ostatnim przypadku skontaktować 
sie z dermatologiem lub lekarzem. Po użyciu zaleca sie wyczyszczenie rękawiczek ściereczką jednorazowego 
użycia. W przypadku ponownego korzystania zaleca sie wywiniecie rękawiczek w celu dokładnego 
wysuszenia ich wewnętrznej strony.
D. SKŁAD / ALERGIE
Podrażnienia lub/i reakcje alergiczne. W przypadku wystąpienia alergii należy skontaktować sie z lekarzem 
bądź dermatologiem. UWAGA – PRODUKT TEN MOZE ZAWIERAC LATEKS, KTORY MOZE WYWOLAC 
REAKCJE ALERGICZNE; ABY UZYSKAC DODATKOWE INFORMACJE SKONTAKTUJ SIE Z BIUREM 
TECHNICZNYM ATG®.
E. PRZECHOWYWANIE I KONSERWACJA
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w pomieszczeniu chłodnym i suchym. Trzymać z dala od źródeł 
ozonu, gorąca i ognia. Produkt nie posiada terminu ważności; należy użyć w przeciągu 3 lat od daty zakupu. 
Rękawiczki można prac w pralce w temperaturze pomiędzy 40°C z użyciem normalnego proszku do 
prania, teoretycznie do 3 razy. Po praniu, rękawiczki mogą nie odpowiadać poziomom zabezpieczenia 
przedstawionym w oznaczeniach. ATG® nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli po praniu wydajność 
rękawiczek ulegnie zmianie. 
Zużyte rękawiczki mogą być skażone zanieczyszczeniami bądź innymi niebezpiecznymi materiałami.
Pozbycie sie zużytych rękawiczek, musi wiec być zgodne z lokalnymi normami. Z reguły, wyrzuca sie je na 
wysypisko kontrolowane. Po dodatkowe informacje na temat używania rękawiczek i po zamówienie kopi 
Certyfikatu CE, skontaktować się z ATG® 
(info@atg-glovesolutions.com wysłać faks na numer: +94-11-225.38.87) bądź numer dostawcy rękawiczek.
F.  GWARANCJA/OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
ATG®) gwarantuje zgodność produktu ze standardowymi danymi technicznymi ATG® w dniu dostarczenia 
produktu do sprzedawców autoryzowanych. Z wyjątkiem zastrzeżeń zgodnych z prawem, przedstawiona 
tutaj gwarancja zastępuje jakakolwiek inna gwarancje, włączając ewentualne gwarancje specyficzne; 
odpowiedzialność ATG® ogranicza sie do zwrotu kwoty zapłaconej za zakupiony produkt. Kupujący i użytkownicy 
akceptują warunki tej gwarancji, nieulęgające zmianie przez żadne porozumienie słowne bądź pisemne.


