
RO M NUŞIăDEăPROTEC IE PENTRU SUDORI 
Descriere: 
Mănuşi de protecţie cusute, cu cinci degete, din bumbac, cu strat de latex pe palmă şi degete. Mărimi 
disponibile: 7, 8, 9 şi 10 în conformitate cu standardele EN 420:2003, EN 388:2003. 
 

Utilizare: 
Mănuşile sunt create pentru protecţia mâinilor împotriva pericolelor mecanice în medii uscate sau 
umede, mai ales în inginerie, lucrul cu utilaje, în depozite, industria uşoară, agricultură etc. 

 
Caracteristiciăşiămarcaje: 
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4141 – Niveluri de protecţie EN388:03 
Rezistenţă la abraziune:    3 
Rezistenţă la tăiere:    1 
Rezistenţă la sfâşiere:    4 
Rezistenţă la înţepare:    1 
 
0107003 - articol  10 - mărime 2013 - data (anul) de fabricaţie 
 
Între inereaăşiăutilizareaăm nuşilorădeăsiguran : 
Protejaţi mănuşile împotriva căldurii radiate, nu le expuneţi la solvenţi organici şi vaporii acestora, la 
lubrifianţi, grăsimi, uleiuri minerale şi apă. Eliminaţi reziduurile persistente cu o perie şi lăsaţi mănuşile să 
se usuce liber la temperatura camerei după utilizare. Mănuşile nu pot fi spălate la maşina de spălat sau 
prin curăţare chimică. 
 
Avertisment: 
Mănuşile nu trebuie utilizate dacă există pericolul agăţării acestora în componente în mişcare ale 
utilajelor. Caracteristicile de protecţie sunt aplicate numai pe secţiunea pentru palmă a mănuşii. Utilizaţi 
întotdeauna măsura corectă şi verificaţi starea mănuşilor înainte de fiecare utilizare. Nu utilizaţi niciodată 
mănuşi uzate, rigidizate sau deteriorate în orice alt fel. Utilizarea mănuşilor poate determina unele iritaţii 
ale pielii şi reacţii alergice pentru persoane cu piele foarte sensibilă. În acest caz opriţi utilizarea acestor 
mănuşi.  

Transportăşiădepozitare: 
Mănuşile trebuie transportate în ambalajul original sau într-o pungă de plastic. Mănuşile trebuie 
depozitate într-un mediu uscat, răcoros, ferite de lumina directă a soarelui. Durata de depozitare este de 
2 ani de la data de fabricaţie, în condiţii corespunzătoare.  

 
Certificatul CE de tip a fost emis de organismul notificat nr. 0120, SGS United Kingdom Ltd., 202B Worle 
Parkway, Weston-super-Mare, BS22 6WA, Marea Britanie 
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Reprezentant autorizat: ČERVA EXPORT IMPORT a.s., Archeologická 1378, 253 01 Hostivice, 
Republica Cehă 
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