
JL4433 ALBIT kat. I 

 

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA RĘKAWIC ROBOCZYCH 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Opis: 
Rękawice szyte w części chwytnej z koziej skóry i bawełnianej tkaniny w części wierzchniej 

z mankietem zapinanym na rzep. Występuje w rozmiarze 10 zgodnie z dyrektywą 89/686/ EWG. 
Pakowane po 120 par w kartonie po 12 par w paczce. 

 

Zastosowanie: 
Rękawice przeznaczone są do ochrony rąk przed minimalnym ryzykiem mechanicznym w suchym 
środowisku pracy. Nie stosować do prac spawalniczych, unikać kontaktu rękawic z chemikaliami, 
ostrymi i gorącymi przedmiotami tj. o temperaturze powyżej 50ºC 

 
Właściwości oraz załączone znaczenia: 
 

 

 
Przeczytaj identifikacja   symbol zgodności   
Instrukcję wyrobu        kategoria I          
 

  

2016           rok produkcji 
 

Instrukcja konserwacji i użytkowania rękawice ochronnych 
Rękawice należy chronić przed źródłami ciepła. Bezwzględnie nie dopuszczać do kontaktu rękawic 
z rozpuszczalnikami organicznymi i ich oparami. Po użyciu zabrudzenia oczyścić, a nastepnie 
rozłożyć w temperaturze pokojowej. Nie prać i nie czyścić chemicznie rękawic. 
 
Uwagi 
Nie używać rękawic jeśli istnieje wysokie ryzyko uszkodzenia ich ruchomymi częściami maszyny.  
Właściwości ochronne zapewniają tylko nieuszkodzone rękawice. Przed użyciem rękawic należy 
sprawdzić ich stan oraz właściwy rozmiar. Nie używać podziurawionych, wybrudzonych ani 
uszkodzonych rękawic. U osób wrażliwych na materiał, z którego wykonano rękawice  mogą 
pojawić się podrażnienia naskórka – w takim przypadku nie używać rękawic.  
 
Sposób składowania: 
Rękawice przechowywać w orginalnym kartonie lub w foliowych woreczkach. Rękawice składować 
w suchym i chłodnym pomieszczeniu, poza zasięgiem promieni słonecznych. Okres składowania we 
właściwych warunkach wynosi max. 3 lata. 
 

 
Upoważniony przedstawiciel producenta: 

Agrobud BHP S.A., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław  
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